
                                                            ZAPROSZENIE 
 ZARZĄD PTTK O/MYSŁOWICE ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW PTTK ODDZIAŁ    
„MYSŁOWICE” Z OPŁACONĄ SKŁADKĄ ZA 2012 ROK 

 
NA XIV WALNY ZJAZD ODDZIAŁU „MYSŁOWICE”  
który odbędzie się  w Gimnazjum nr 2 w Mysłowicach ul. Górnicza 4 (wejście od ulicy Mickiewicza)  
w dniu   15 MARCA 2013r  od godziny 1700 . 
Drugi termin 15 MARCA 2013r  od godziny 1730 . 
 

Proponowany porządek obrad XIV Zjazdu Oddziału PTTK „Mysłowice” 
 
Część organizacyjna obrad z udziałem członków PTTK „Mysłowice” oraz ustępujących władz: Zarządu 
Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.  
1. Uroczyste otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Oddziału PTTK „Mysłowice”.  
2. Zapoznanie zebranych z Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK „Mysłowice” nr 53/XIII/2012 
3. Wybór Prezydium obrad XIV Zjazdu Oddziału w tym przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. 
4. Uchwalenie przez Zjazd Regulaminu Obrad oraz szczegółowego Porządku Obrad. 
5. Wybór Komisji Zjazdowych: mandatowej, uchwał i wniosków, wyborczej.  
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej Zjazdu i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu Oddziału 

oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
7. Zakończenie części organizacyjnej Zjazdu. 
8. Wystąpienie Gości Zjazdu Oddziału PTTK „Mysłowice”. 
9. Sprawozdania  Prezesów; Zarządu Oddziału, OKR, OSK. 
10. Dyskusja plenarna dotycząca sprawozdań z działalności za okres z XIII kadencji. 
11. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej statut Oddziału PTTK „Mysłowice” w Mysłowicach  
12. Dyskusje o kierunkach działania Oddziału na okres następnej kadencji.  
13. Zaopiniowanie projektów wniosków na Regionalną Konferencje Oddziałów.  
14. Ustalenie kadencji Władz Oddziału i liczebności wybieranych władz: Zarządu Oddziału, Komisji   

Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.  
15. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
16. Wybory nowych Władz Oddziału w głosowaniu tajnym. 
17. Ukonstytuowanie się Władz Oddziału. 
18. Wybory  delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego. 
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 
20. Podjęcie uchwały Kierunkowej w sprawie kierunków działania w czasie trwania XIV Kadencji 
21. Zamknięcie obrad i pożegnanie uczestników. 
 

 
Proponowany regulamin obrad XIV Zjazdu Oddziału PTTK „Mysłowice” 

 
                  I. UDZIAŁ W XIV ZJEŹDZIE ODDZIAŁU PTTK „MYSŁOWICE” 
1. W Zjeździe Oddziału udział biorą: 
a) z głosem decydującym wszyscy członkowie zwyczajni, którzy okażą się ważną legitymacją członka 
PTTK z opłaconą składką członkowską za 2012 rok, którzy ukończyli 16 lat w dniu 15.03.2013 r.  
b) z głosem doradczym członkowie honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających Oddział, 
przedstawiciele Władz Naczelnych PTTK, inne osoby zaproszone. 
c) członkowie PTTK, którzy ukończyli 16 lat, mają prawo wybierać, lecz sami nie mogą być wybierani. 
Pełne prawo wyborcze przysługuje członkom, którzy  ukończyli 18 lat i mają opłacone składki za 2012 r.  
2. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w Zjeździe Oddziału PTTK są:  
- w przypadku Zjazdu, w którym uczestniczą wszyscy członkowie – legitymacja członka PTTK z 
opłaconą składką członkowską na rok 2012 
- w przypadku osób, uczestniczących z głosem doradczym – zaproszenie wystawione przez 
organizatorów Zjazdu Oddziału PTTK. 
 



II. PRAWOMOCNO ŚĆ ZJAZDU ODDZIAŁU PTTK „MYSŁOWICE” I 
PODEJMOWNYCH UCHWAŁ 

1. Zjazd Oddziału jest prawomocny, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków oddziału. 
Liczba członków uprawnionych do głosowania wynosi 222, połowa uprawnionych wynosi 111 osób 
2. Prawomocność Zjazdu Oddziału stwierdza Komisja Mandatowa na podstawie podpisanej listy 
obecności. 
3. Zjazd oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu.  W zawiadomieniu o 
zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad. 
4. Zjazd obradujący w drugim terminie jest władny do podejmowania uchwał bez względu na liczbę 
obecnych uprawnionych do głosowania. 
5. Uchwały Zjazdu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania,  z 
wyjątkiem uchwał w sprawach, które są inaczej zastrzeżone Statutem PTTK.  
 

III. UKONSTYTUOWANIE SI Ę ZJAZDU ODDZIAŁU PTTK „MYSŁOWICE ” 
1. Zjazd Oddziału otwiera Prezes Zarządu Oddziału PTTK „Mysłowice”  lub upoważniony przez niego 
członek Zarządu i proponuje wybór prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz. 
2. Prezydium Zjazdu Oddziału może do swego składu dokooptować także inne osoby. 
3. Do przeprowadzenia spraw objętych porządkiem obrad Zjazdu Oddziału wybiera komisje: 
a) Mandatową w  liczbie 3 osób 
b) Uchwał i Wniosków w  liczbie  3 osób 
c) Wyborczą w  liczbie 3 osób 
d) Skrutacyjną w liczbie 5 osób 
4. Prezydium obrad Zjazdu Oddziału oraz członkowie komisji są wybierani w głosowaniu jawnym. 
5. Członkami Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej mogą być te same osoby. 
Funkcje te mogą być powierzone członkom prezydium Zjazdu Oddziału. 
5. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego , zastępcę i sekretarza. 

 
IV. PRZEBIEG OBRAD ZJAZDU ODDZIAŁU PTTK „MYSŁOWICE”  

1. Zjazd Oddziału obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad. 
2. Propozycję porządku obrad zawiera uchwała zwołująca XIV Zjazd Oddziału PTTK „Mysłowice”. 
3. Obrady prowadzi przewodniczący Zjazdu Oddziału. 
4. Do obowiązków prowadzącego obrad Zjazdu Oddziału należy: 
a) przedstawienie do zatwierdzenia porządku i regulaminu obrad, 
b) kierowanie obradami, 
c) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad, 
d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad. 
5. Przewodniczący obrad udziela głosu osobom zgłaszającym się do dyskusji wg kolejności zgłoszeń. 
 

V. GŁOSOWANIA.  
1. Prawo głosowania przysługuje wyłącznie członkom Oddziału. 
2. Z wyjątkiem wyborów Władz Oddziału oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom 
Zarządu Oddziału, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji, głosowania we wszystkich innych 
sprawach są jawne i odbywają się przez podniesienie ręki chyba, że Zjazd Oddziału postanowi inaczej. 
3. Udzielenie absolutorium następuję po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów. 
4. Absolutorium udziela się poszczególnym członkom Zarządu Oddziału, pełniącym te funkcje w 
upływającej kadencji. 
5. Nie udzielenie absolutorium wyłącza z kandydowania do władz w najbliższej kadencji; 
6. Obliczanie głosów dokonuje Komisja Skrutacyjna. 

 
VI. WYBÓR WŁADZ ODDZIAŁU. 

1. Kandydatów do władz Oddziału mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zjazdu Oddziału. Możliwe jest 
również pisemne zgłoszenie się kandydata, w przypadku jego nieobecności na Zjeździe Oddziału. 
2. Prawo kandydowania do władz Oddziału (Zarząd Oddziału, Oddziałowa Komisja Rewizyjna, 
Oddziałowy Sąd Koleżeński) przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym PTTK zrzeszonym w 
Oddziale posiadającym składkę członkowską aktualnie opłaconą w Oddziale, którzy ukończyli 18 lat w 
dniu 15.03.2013 r.  
3. Zgłoszenia kandydatów do władz Oddziału przyjmuje Komisja Skrutacyjna. 



4. Zarząd Oddziału składa się z co najmniej 5  osób, Oddziałowa Komisja Rewizyjna składa się z co 
najmniej 3 członków i Oddziałowy Sąd Koleżeński składa się z co najmniej 5 członków. 
6. Wybory przeprowadza wybrana Komisja Skrutacyjna zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, 
oddzielnie do Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. 
7. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą osoby niekandydujące do władz. 
8. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 
a) przygotowanie kart wyborczych i rozdanie ich, 
b) przeprowadzenie głosowania i obliczenie głosów, 
c) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów, 
d) ogłoszenie wyników wyborów, 
e) zabezpieczenie dokumentacji, a w szczególności kart wyborczych. 
9. Wybory odbywają się na kartach wyborczych. Na ogólno widocznej tablicy  Komisja Skrutacyjna 
umieszcza nazwiska kandydatów według kolejności zgłoszeń z  podziałem na rodzaje wybieranych 
władz.  
10. Głos w wyborach jest ważny, jeżeli: 
a) został oddany za pomocą karty wyborczej, 
b) liczba wpisanych na kartę wyborczą kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wybieranych 
członków władzy. 
11. O wybraniu kandydata do władz Oddziału decyduje: 
a) uzyskanie co najmniej połowy głosów oddanych przy zachowaniu wymogów pkt.10,  
b) zajęcie miejsca w uchwalonej przez Zjazd Oddziału liczbie członków poszczególnych organów. 
12. Jeżeli w wyborach, nie wybrano pełnej liczby członków organu, zarządza się wybory uzupełniające. 
W wyborach uzupełniających biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym 
głosowaniu. Przy wyborach uzupełniających obowiązują zasady jak w pkt. 10 i 11. 
13. Jeżeli w wyborach uzupełniających nie wybrano pełnej liczby członków organu, zarządza się drugą 
turę wyborów uzupełniających. 
14. W drugiej turze wyborów uzupełniających na karty do głosowania zostają wpisani kandydaci, którzy 
w wyborach uzupełniających otrzymali największa ilość głosów, przy czym liczba kandydatów 
wpisanych na kartę nie może być większa niż dwukrotna liczba wybieranych. 
15. W drugiej turze wyborów uzupełniających o wyborze decyduje zwykła większość głosów, tj. wybrani 
zostają ci kandydaci, którzy otrzymali kolejności największą liczbę głosów i zmieścili się w ilości miejsc 
określonych w wyborach uzupełniających.  
 

VII. UKONSTYTUOWANIE SI Ę WŁADZ. 
1. Zebrania konstytuujące poszczególne rodzaje władz odbywają się po zakończeniu wyborów w dniu 
obrad Zjazdu.  
2. W zebraniu konstytuującym biorą udział członkowie wybrani do danego rodzaju władzy. Jest ono 
prawomocne, jeżeli wzięło w nim udział 2/3 wybranych do danego rodzaju władzy.  
3. Liczbę wybranych członków Prezydium Zarządu, przy zachowaniu wymogów Statutu PTTK, określa 
Zarząd.  
4. Wybory Prezesa Zarządu oraz Prezydium odbywają się w głosowaniu tajnym.  
5. Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej 
jednak niż połowę głosów obecnych członków Zarządu.  
6. Kandydatów do składu Prezydium Zarządu proponuje i przedstawia nowo wybrany Prezes Zarządu 
wraz z podziałem funkcji.  
7. Wybory powinny być przeprowadzone pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej.  
 

VIII. ZAMKNI ĘCIE OBRAD ZJAZDU ODDZIAŁU PTTK „MYSŁOWICE”- 
DOKUMENTACJA.  

1. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący ogłasza zamknięcie XIV Zjazdu Oddziału PTTK 
„Mysłowice”. 
2. Z obrad Zjazdu Oddziału sporządza się protokół w 2-ch egzemplarzach, podpisany przez 
przewodniczącego i sekretarza Zjazdu. 
3. Dokumentami Zjazdu Oddziału PTTK „Mysłowice” są: regulamin i porządek obrad, protokół Zjazdu, 
teksty podejmowanych uchwał i wniosków, protokoły i dokumentacja pracy Komisji Mandatowej, 
Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej, listy obecności. 
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do prezydium obrad Zjazdu Oddziału. 


