
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP  

ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 
09.04.2022 r. 

 

REGULAMIN 
 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Kół/Klubów Oddziału Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Bydgoszczy odbędzie się w dniu 09.04.2022 r. 

(sobota) o godzinie 10.00 w pierwszym terminie, a o godzinie 10.15 w drugim terminie w sali nr 

202 Bydgoskiego Domu Technika, ul. Krzysztofa Gotowskiego 6 w Bydgoszczy. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Regulamin obrad stanowi rozwinięcie postanowień aktualnego Statutu SITK RP. Postanowienia 

Statutu są nadrzędne do niniejszego Regulaminu. 

§2 

W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą: 

a) z głosem decydującym 

- delegaci wybrani przez koła i kluby Oddziału SITK RP w Bydgoszczy, 

- członkowie Zarządu Oddziału i ich zastępcy, którzy nie biorą udziału w głosowaniu o 

udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału, 

- członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

- przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału, 

- członkowie honorowi SITK z terenu działania Oddziału, 

b) z głosem doradczym 

- osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału (Statut SITK  RP§ 45). 

§3 

1. Walne Zebranie Delegatów Oddziału jest władne podejmować uchwały w pierwszym 

terminie, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim 

terminie bez względu na liczbę obecnych. 

2. Uchwałę w sprawie wystąpienia do Zarządu Krajowego o rozwiązanie oddziału może podjąć 

Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału większością 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków/delegatów oddziału (Statut SITK § 46) 

3. Podstawą do stwierdzenia prawomocności Walnego Zgromadzenia jest lista członków 

(uczestników zebrania z głosem decydującym).   



§4 

1. Obradami Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału kieruje prezydium wybierane 

przez to zebranie. 

2. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz. 

§5 

1. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału należy: 

1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału oraz 

Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

2) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, absolutorium ustępującemu 

zarządowi oddziału, 

3) wybór władz: prezesa oddziału, 2 - 15 członków zarządu oddziału i 2 zastępców 

członków zarządu, 3 - 5 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału i 2 zastępców, 

4) wybór delegatów i ich zastępców na Zjazd Delegatów SITK na nową kadencję, 

5) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej oddziału, 

6) uchwalanie regulaminów: zarządu oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału  

i Ramowego Regulaminu Wynagradzania (Statut SITK RP § 43). 

§6 

Zastępca przewodniczącego pomaga przewodniczącemu w prowadzeniu obrad i zastępuje go 

w czasie jego nieobecności. 

§7 

Sekretarz prowadzi notatki z przebiegu obrad oraz odpowiada za sporządzenie protokółu przez 

osoby do tego wyznaczone. Protokół ten podpisuje przewodniczący i sekretarz. 

 

TOK OBRAD 

§8 

Walne Zebranie otwiera Prezes Oddziału, proponując skład Prezydium i przeprowadzając jego 

wybór w głosowaniu jawnym. 

§9 

Walne Zebranie obraduje nad sprawami objętymi przyjętym porządkiem i podejmuje stosowne 

uchwały. 

Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być rozpatrywane, o ile zostaną po formalnym ich 

zgłoszeniu, dopuszczone odpowiednią uchwałą Walnego Zebrania. 

§10 

Walne Zgromadzenie wybiera zwykłą większością głosów: 

a) KOMISJĘ MANDATOWĄ, która bada uprawnienia uczestników do pełnoprawnego 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i ustala stosunek liczby obecnych do ogólnej 

liczby członków (uczestników z głosem decydującym). Na tej podstawie Komisja 

stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia. Komisja składa się z 3 osób. 



b) KOMISJĘ WYBORCZĄ, która przyjmuje zgłoszenia od uczestników walnego Zebrania - 

kandydatów do władz Oddziału, spośród członków SITK, wraz z pisemnymi 

deklaracjami, w których wyrażają zgodę na kandydowanie (w przypadku ich 

nieobecności). Komisja po przeprowadzeniu analizy zgłoszeń oraz rozmowach 

wyjaśniających ustala swoją listę kandydatów do władz Oddziału. Komisja składa się z 

3 osób. 

c) KOMISJĘ SKRUTACYJNĄ, która: 

- przygotowuje karty do głosowania w wyborach do władz Oddziału, 

- ustala liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 

Komisja składa się z 5 osób. Osoby kandydujące do władz Oddziału nie mogą być 

członkami tej Komisji. 

d) KOMISJĘ UCHWAŁ I WNIOSKÓW, która na podstawie wniosków ustępującego 

Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz uwag z dyskusji opracowuje projekt 

uchwały i przedkłada go do zatwierdzenia. Komisja składa się z 3 osób, 

e) protokolantów 

§11 

Kandydatów na członków Komisji Walnego Zebrania proponuje Zarząd Oddziału. Lista 

kandydatów może być uzupełniona przez członków Walnego Zebrania. 

§12 

Jeśli ostateczna liczba kandydatów do komisji Walnego Zebrania obejmuje liczbę osób, równą 

liczbie osób wybieranych członków komisji, głosowanie jawne odbywa się na całą listę. 

W przypadku większej liczby kandydatów do danej komisji przewodniczący zarządza 

głosowanie jawne na poszczególnych kandydatów. Członkami komisji zostają kolejne osoby, 

które otrzymały największą liczbę głosów. 

§13 

Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. O ukonstytuowaniu się 

przewodniczący komisji powiadamia Prezydium, który przedstawia Komisje Walnemu Zebraniu. 

Komisje składają sprawozdania ze swych czynności, sporządzają protokoły, które stanowią, po 

podpisaniu przez wszystkich członków biorących udział w pracach komisji, załącznik do 

protokołu Walnego Zebrania. 

§14 

Walne zebranie może podjąć uchwałę ograniczającą czas trwania wystąpień. W toku dyskusji 

drugie przemówienie tego samego dyskutanta w tej samej sprawie może nastąpić dopiero po 

wyczerpaniu listy mówców, przewodniczących po raz pierwszy na dany temat. 

§15 

Przewodniczący jest zobowiązany udzielić głosu, poza kolejnością, w sprawie nagłej lub 

formalnej. W razie wątpliwości Prezydium lub głosie sprzeciwu z sali w sprawie charakteru 

wniosków, Walne Zebranie drogą głosowania uznaje jego charakter po wysłuchaniu 



wnioskodawcy oraz ewentualnie jego oponenta. Czas trwania przemówienia w taki przypadku 

nie może przekraczać 3 minut. 

§16 

Przewodniczący jest zobowiązany zwrócić uwagę mówcy, jeżeli: 

- odbiega od przedmiotu dyskusji, 

- przemawia w formie obraźliwej, 

- przekracza ustalony czas wystąpienia, w przypadku nieskuteczności zwróconej uwagi 

przewodniczący może pozbawić mówcę głosu. 

§17 

W razie naruszenia przez uczestnika Walnego Zebrania ogólnie przyjętych zasad, 

przewodniczący może udzielić mu upomnienia lub postawić wniosek o wykluczenie go  

z części lub całości obrad. 

§18 

Wnioski w sprawach stanowiących przedmiot obrad Walnego Zebrania składa się do Prezydium 

na piśmie. 

Wnioski formalne i nagłe składa się ustnie, o ile przewodniczący nie zażąda wniosku na piśmie. 

§19 

Po zamknięciu dyskusji przewodniczący zarządza głosowanie nad wnioskiem będącym 

przedmiotem dyskusji. Z chwilą zarządzenia głosowania nikt nie może być dopuszczony do 

głosu. Nie dotyczy to zabierania głosu w sprawach nagłych i formalnych (zgodnie z § 15 

Regulaminu). Kolejność głosowania wniosków i poprawek ustala przewodniczący. 

§20 

Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą 

większością głosów członków Oddziału (uczestników Walnego Zebrania z głosem 

decydującym). Jeżeli wniosek nie uzyska zwykłej większości głosów, na skutek znacznej liczby 

wstrzymujących się od głosowania, przewodniczący może zarządzić ponowne głosowanie, 

którego wynik jest ostateczny. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego. 

§ 21 

Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki wraz z mandatem. Do obliczania głosów 

przewodniczący może poprosić o pomoc członków komisji skrutacyjnej. Jeżeli większość jest 

oczywista, przewodniczący nie zarządza obliczania głosów, lecz ogłasza wynik stwierdzeniem 

wyraźnej większości. 

 

WYBORY 

§22 

Wybory do władz Oddziału są tajne. 



§23 

Walne Zebranie wybiera Władze Oddziału zgodnie ze Statutem SITK RP, tj. Prezesa Oddziału, 

Zarząd Oddziału w liczbie 4 osób i 2 zastępców członków Zarządu Oddziału,  

trzech członków Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz dwóch zastępców, dwóch delegatów oraz 1 

zastępcę delegata na Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK wg zasad ustalonych przez Radę 

Prezesów (Statut SITK RP §43 i §50). 

§24 

Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym Oddziału i zaproszonym gościom. 

Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Oddziału uczestnikom Walnego Zebrania  

(z głosem decydującym). 

§25 

Kandydować można tylko do jednej z trzech władz Oddziału. 

§26 

Nowo wybrany Prezes Oddziału ma prawo zgłosić swoich kandydatów do Zarządu. Komisja 

Wyborcza ustala ostateczna listę kandydatów do władz i na delegatów oraz ich zastępców na 

zjazd. Udział w pracach Komisji Wyborczej nie wyklucza możliwości kandydowania. 

§27 

Każda kandydatura, zgłaszana przez Komisję Wyborczą i Prezesa Oddziału, powinna zawierać 

ogólną charakterystykę kandydata. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie 

(może być pisemna zgoda, w przypadku nieobecności kandydata). 

§28 

Jeżeli w stosunku do któregokolwiek z zaproponowanych przez Komisje Wyborczą kandydatów 

wniesione zostaną sprzeciwy, członkowie Oddziału (uczestnicy z głosem decydującym) po 

przedyskutowaniu decydują zwykłą większością głosów - w jawnym głosowaniu — czy daną 

kandydaturę pozostawić na liście kandydatów. O zamknięciu listy kandydatów decyduje Walne 

Zebranie w głosowaniu jawnym. 

§29 

Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania do 

poszczególnych Władz Oddziału i na delegatów na Zjazd oraz wręcza je członkom 

(uczestnikom Walnego Zebrania z głosem decydującym). Karty do głosowania powinny być 

opieczętowane pieczęcią Oddziału. 

§30 

Uprawniony do głosowania oddaje głos, skreślając (imię i nazwisko) - dowolną liczbę 

kandydatów, pozostawiając jednak na karcie do głosowania nie więcej niż liczba osób 

wybieranych. Głos zawierający mniej skreśleń jest nieważny. 

§31 

Głosowanie tajne odbywa się przez wrzucanie kart do głosowania do urny, uprzednio 

opieczętowanej (zabezpieczonej) pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej. 



§32 

Wybory Prezesa Oddziału odbywają się przed wyborami innych władz aby niewybranym 

kandydatom, za ich zgodą, umożliwić dalsze kandydowanie. 

§33 

1. Przy ustaleniu wyników wyborów Komisja Skrutacyjna przedstawia liczbę oddanych głosów: 

ważnych i nieważnych oraz głosów ważnych na poszczególnych kandydatów każdej z list. 

2. Prezesem zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów i więcej niż 50% głosów 

ważnych. 

W razie nie uzyskania takiej większości przez żadnego z kandydatów, Walne Zebranie, na 

wniosek prezydium, ustala, na podstawie poprzednich wyników, listę kandydatów (najwyżej 

3) i następuje powtórzenie wyborów. 

3. Członkami władz Oddziału i delegatami będą wybrani po pierwszej turze głosowania ci 

kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż 50% głosów 

ważnych. Jeżeli w pierwszej turze głosowania 50% głosów ważnych uzyskało mniej 

kandydatów niż powinno zostać wybranych, przeprowadza się drugą turę wyborów. Liczba 

kandydujących w drugiej turze musi być ograniczona do podwójnej liczby miejsc do 

obsadzenia. 

4. W razie powstania wątpliwości w podziale kandydatów na członków Zarządu oraz delegatów 

na Zjazd i ich zastępców, spowodowanych uzyskaniem jednakowej liczby głosów przez 

dwóch lub więcej kandydatów, należy zarządzić spośród nich głosowanie uzupełniające. 

Głosowanie uzupełniające należy również przeprowadzić, jeżeli w wyniku wyborów nie 

zostaną zapełnione wszystkie miejsca. Na wniosek Prezydium Walne Zebranie w 

głosowaniu jawnym, ustala sposób przeprowadzania głosowań uzupełniających, które mogą 

być jawne. 

§34 

Po obliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna sporządza protokół zawierający wyniki wyborów 

łącznie z kartkami do głosowania oraz nazwiskami wybranych osób. 

Komisja podaje wyniki wyborów do wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia,  

a dokumentację przekazuje do Zarządu Oddziału.  

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia projekt uchwały końcowej zawierającej kierunki 

działalności merytorycznej Oddziału SITK RP, który wymaga zatwierdzenia przez Walne 

Zebranie Delegatów. 

 

ZAMKNIĘCIE ZEBRANIA 

§35 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie 

Walnego Zebrania. Protokół z Walnego Zebrania przewodniczący powinien przekazać 

Zarządowi Oddziału w ciągu 10 dni kalendarzowych. 


