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R E G U L A M I N WALNEGO ZEBRANIA 

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA 
ODDZIAŁ w WARSZAWIE dnia 11 kwietnia 2022 roku 

§ 1 
Regulamin określa organizację Walnego Zebrania, sposób wyboru: 
• Przewodniczącego i Współprzewodniczącego Zebrania,  
• Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej, Wniosków i Uchwał oraz Władz Oddziału na lata 

2022-2026, a także Delegatów na Krajowy Zjazd Towarzystwa Naukowego Organizacji                       
i Kierownictwa. 

§ 2 
1. W Walnym Zebraniu Oddziału TNOiK udział biorą: 
• z głosem decydującym członkowie honorowi, członkowie zwyczajni OW TNOiK uczestniczący          

w Zebraniu mający opłacone składki za lata 2017-2022 
• z głosem doradczym - członkowie Władz Naczelnych Towarzystwa, przedstawiciele członków 

wspierających i zaproszeni goście. 

2. Walne Zebranie jest prawomocne do podejmowania Uchwał (zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
normami) - w pierwszym terminie, lub bez względu na liczbę jego uczestników w drugim terminie. 

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zgodnie z § 22 Statutu TNOiK 
w I terminie – zwykłą większością przy ½ uprawnionych do głosowania 
w II terminie – większością 2/3 bez względu na liczbę delegatów 

§ 3 
1. Walne Zebranie TNOiK Oddział w Warszawie odbywa się zgodnie z §43 i §44 Statutu Towarzystwa 
i rozpoczyna się dnia 11 kwietnia 2022 r. o godz.: 
•    14.00  - w pierwszym terminie, 
•    14.15  - w drugim terminie. 

2. Wszyscy uczestnicy Zebrania poświadczają swój udział podpisem złożonym na liście obecności        
i otrzymują Mandat wyborczy. 

§ 4 
1. Walne Zebranie otwiera Prezes Oddziału TNOiK. 

2. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym wybiera Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego oraz jego Zastępcę posiada każdy uczestnik 
posiadający Mandat wyborczy Oddziału TNOiK oraz ustępujące Władze Oddziału poprzez 
upoważnionego przedstawiciela. 

§ 5 
1. Przewodniczący Walnego Zebrania kierują obradami zgodnie z uchwalonym Regulaminem oraz 
przyjętym porządkiem obrad. Przewodniczącemu służy prawo: 
• udzielania i odbierania głosu, 
• ustalania kolejności głosowania zgłaszanych wniosków, 
• zwracania uwagi mówcom przemawiającym w sposób nie licujący z powagą Walnego Zebrania, 
• przywoływania mówców do porządku. 

2. Przewodniczący udziela głosu dyskutantom według kolejności zgłoszeń. 

3. Poza kolejnością może udzielić głosu jedynie: 
• w sprawach formalnych, 
• dla udzielenia wyjaśnień i sprostowań, 



• zaproszonym gościom. 

4. Sprawy formalne dotyczą wniosków o: 
• przekazanie omawianej sprawy do załatwienia w trybie roboczym przez Zarząd Oddziału TNOiK, 
• głosowanie bez dyskusji, 
• przerwanie wystąpienia, 
• zamknięcie listy mówców, 
• ograniczenie czasu wystąpień, 
• zarządzenie przerwy. 

§ 6 
1. Walne Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym: 
• Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie od 3 do 5 osób 
• Komisję Wyborczą w składzie 3 osób, 
• Komisję Wniosków i Uchwał w składzie 3 osób. 

2. Kandydatów do wymienionych Komisji zgłaszają uczestnicy Zebrania oraz w imieniu ustępującego 
Zarządu Przewodniczący obrad. 

§ 7 
1. Walne Zebranie wybiera w głosowaniu tajnym nowe Władze Oddziału w składzie: 
• Zarząd - 5-10 członków 
• Komisja Rewizyjna - 3 członków, 
• Sąd Koleżeński - 3 członków  

2. Walne Zebranie wybiera w głosowaniu tajnym 5 delegatów na Zjazd Krajowy TNOiK. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów do Władz Oddziału TNOiK oraz na Zjazd Krajowy posiadają: 
• ustępujące władze Oddziału, 
• każdy uczestnik Zebrania posiadający ważny Mandat. 

§ 8 
1. Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Władz Oddziału pod warunkiem wyrażenia 

ich osobistej zgody.  
Komisja sporządza listy kandydatów do Władz Oddziału uwzględniając warunek, aby każdy                
z kandydatów występował tylko na jednej liście oraz listę kandydatów na Delegatów na Krajowy Zjazd 
TNOiK. 

2. Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz Oddziału oraz 
ubiegać się o mandat Delegata na Zjazd Krajowy. 

§ 9 
1. Przewodniczący Komisji Wyborczej zarządza tajne głosowanie na wręczonych uczestnikom 

Zebrania kartach do głosowania. 

2. Wyborcy głosują poprzez skreślenie nazwisk. 

3. Wyborca pozostawia na każdej liście co najmniej jedno nazwisko, lecz nie więcej niż uchwalona 
liczba członków władz Oddziału lub Delegatów na Zjazd Krajowy. W innych przypadkach oddane 
głosy są nieważne. 

4. Kandydaci wchodzą do Władz Oddziału w kolejności ilości uzyskanych głosów - zgodnie z ustaloną 
liczbą członków i zastępców członków tych władz. 

5. W przypadku równej ilości głosów na ostatnim miejscu mandatowym o wejściu do władz decyduje 
dodatkowe głosowanie lub rezygnacja kontrkandydatów. 

6. Wybór Delegatów na Zjazd Krajowy przebiega identycznie. 

7. Po ogłoszeniu wyników wyborów Przewodniczący zamyka Walne Zebranie. 
§ 10 

Protokół z Walnego Zebrania powinien zawierać datę, miejsce obrad, listę obecności, porządek obrad, 
sprawozdania, zgłoszone wnioski i sprzeciwy, powzięte uchwały oraz protokół Komisji Mandatowo-
Skrutacyjnej. 



§ 11 
1. Regulamin niniejszy wraz z załącznikami podlega uchwaleniu przez Walne Zebranie i od chwili 

uchwalenia obowiązuje wszystkich uczestników Walnego Zebrania Oddziału TNOiK. 

2. W sprawach spornych, nie objętych Regulaminem decyduje Przewodniczący Walnego Zebrania 
– zgodnie z regulaminem TNOiK oraz ogólnie przyjętymi zasadami. 

3. Załącznikami do Regulaminu są: 
− Porządek Obrad Walnego Zebrania. 
− Regulamin Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
− Regulamin Komisji Wyborczej. 
− Regulamin Komisji Wniosków i Uchwał.


