
REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SI 

 

 

Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów 

Integracji Sensorycznej SI (zwanymi dalej „Walnym Zebraniem” oraz „PSTIS SI”) stanowią postanowienia: 

1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).  

2. Statutu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI z dnia 20.06.2020r. (zwany 

dalej „Statutem”). 

 

Rozdział I 

 Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem PSTIS SI. 

2. Walne Zebranie obraduje według niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”). 

3. Walne Zebranie może odbywać się w trybie stacjonarnym jak i on-line.  

4. O wyborze trybu Walnego Zebrania decyduje Zarząd PSTIS SI, z zastrzeżeniem, iż w przypadku 

wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których jest mowa w ustawie 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.) Walne Zebranie może odbywać się jedynie w trybie on- line. 

5. Walne Zebranie może odbywać się w trybie on-line, czyli przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy zastosowaniu następujących rozwiązań:  

a. udział w posiedzeniu Walnego Zebrania odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej o czym informuje się w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu, zawierającym 

dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu;  

b. wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Walnego 

Zebrania odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:  

i. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;  

ii. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której każdy Członek PSTIS 

SI ma możliwość wypowiedzenia się w toku obrad;  

iii. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu (w przypadku 

wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika konieczne jest dostarczenie dokumentu 

pełnomocnictwa do siedziby PSTIS SI przed terminem Walnego Zebrania); 

iv. wygenerowania raportu z każdego przeprowadzonego głosowania; 

c. umożliwienia przesyłania dokumentów w formacie elektronicznym oraz wszelkich innych 

plików przed Walnym Zebraniem poprzez przesyłanie dokumentów za pośrednictwem poczty 

elektronicznej  

d. zapisanie przebiegu Walnego Zebrania w formule on-line na elektronicznym nośniku 

informacji, w sposób umożliwiający odtworzenie jego przebiegu. 

 

§2 

1. W Walnym Zebraniu biorą udział: 

a. Członkowie zwyczajni i honorowi – z głosem stanowiącym; 

b. Członkowie wspierający – z głosem doradczym. 



2. Członek PSTIS SI potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu podpisując listę obecności, 

gdy uczestniczy w Walnym Zebraniu w trybie stacjonarnym albo przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, korzystając z linku lub loginu i hasła, w sposób wskazany zgodnie 

z § 1ust. 5 pkt a Regulaminu bądź na początku Walnego Zebrania. 

 

§3 

1. Organami Walnego Zebrania są:  

a. Przewodniczący, 

b. Sekretarz Zebrania, 

c. Komisja Skrutacyjna.  

2. Przewodniczący Walnego Zebrania kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania. 

Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zebrania należy: 

a. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz i uchwał, 

b. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz, 

c. sprawdzanie dopuszczalności wniosków formalnych, 

d. ogłoszenie wyników głosowań. 

3. Do obowiązków Sekretarza Walnego Zebrania należy:  

a. sporządzanie protokołu Walnego Zebrania,  

b. rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu celem 

ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków, 

c. zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności 

oddanych głosów,  

4. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy: 

a. zliczenie głosów we wszelkich głosowaniach przeprowadzonych na Walnym Zebraniu.  

b. sporządzenie protokołu z głosowań.  

 

Rozdział II 

Zwołanie Walnego Zebrania 

 

§4 

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz do roku w terminie do 30 czerwca, powiadamiając 

wszystkich Członków co najmniej 14 dni przez terminem Walnego Zebrania o jego dacie, miejscu 

i proponowanym porządku obrad.  

2. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 Statut PSTIS SI Zarząd przygotowuje porządek obrad Walnego Zebrania 

oraz projekty uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie na danym Walnym Zebraniu. 

3. Zgłoszenia dotyczące spraw, które Członkowie PSTIS SI chcieliby włączyć do porządku obrad danego 

Walnego Zebrania należy przesyłać do Zarządu nie później niż przed przygotowaniem porządku 

obrad i projektów uchwał przez Zarząd oraz przed rozpoczęciem wysyłki zaproszeń dla Członków 

na Walne Zebranie przez Zarząd. 

4. Walne Zebranie otwiera Prezes PSTIS SI.  

5. Prezes PSTIS SI pełni funkcje Przewodniczącego Walnego Zebrania, chyba, że zebrani Członkowie 

postanowią inaczej. W takim przypadku Prezes PSTIS SI zarządza głosowanie tajne nad wyborem 

Przewodniczącego Walnego Zebrania spośród Członków PSTIS SI. 

6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania. 

7. Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zebrania zgodnie z ust. 5 powyżej, Przewodniczący 

zarządza głosowanie tajne nad wyborem Sekretarza Walnego Zebrania oraz 3 członków Komisji 

Skrutacyjnej. 



8. Wybrani w głosowaniu Przewodniczący Walnego Zebrania, Sekretarz Walnego Zebrania 

oraz członkowie Komisji Skrutacyjnej rozpoczynają pełnienie wyznaczonych funkcji po uprzednim 

wyrażeniu przez nich zgody. 

 

§5 

1. Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawia proponowany porządek obrad. 

2. Przed przystąpieniem do głosowania nad porządkiem obrad Zarząd może zgłosić autopoprawkę.  

3. Walne Zebranie w drodze głosowania może:  

a. skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć je do następnego Walnego 

Zebrania; 

b. zmienić kolejność rozpatrywanych spraw.  

4. Po przedstawieniu porządku obrad Walnego Zebrania i wniesieniu poprawek Przewodniczący 

Walnego Zebrania zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania.  

5. Z obrad Walnego Zebrania Sekretarz Walnego Zebrania sporządza protokół, który podpisuje 

Przewodniczący Walnego Zebrania oraz sekretarz Walnego Zebrania.  

 

Rozdział III 

Zakres działania Walnego Zebrania 

 

§6 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a. uchwalenie programu działania PSTIS SI; 

b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań́ i raportów finansowych Zarządu, sprawozdań́ 

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 

c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 

d. ustalanie liczebności składu Zarządu PSTIS SI na kolejne kadencje; 

e. wybór i odwołanie członków Zarządu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 

f. ustalanie wysokości składki członkowskiej; 

g. uchwalanie zmian Statutu; 

h. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania; 

i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków PSTIS SI; 

j. rozpatrywanie skarg Członków PSTIS SI na działalności Zarządu; 

k. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń́ Sądu Koleżeńskiego; 

l. rozpatrywanie innych spraw przedstawionych na piśmie przez Zarząd, Komisję Rewizyjną 

lub co najmniej 1/5 Członków PSTIS SI; 

m. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania, łączenia lub podziału PSTIS SI; 

n. podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu  

PSTIS SI. 

 

Rozdział IV 

Zasady podejmowania uchwał 

 

§7 

1. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.  

2. Członek honorowy ma wszystkie prawa Członka zwyczajnego PSTIS SI.  

 



§8 

1. O ile Statut PSTIS SI albo Regulamin nie stanowią inaczej głosowanie jest jawne. 

2. Z zastrzeżeniem odmienności wynikających z odbywania Walnego Zebrania w trybie on- line 

głosowanie tajne odbywa się w drodze wypełnienia - poprzez postawienie znaku „x” w odpowiednim 

miejscu karty do głosowania zawierających numer głosowania i opieczętowanych pieczęcią PSTIS SI. 

Wszelkie dopiski na kartach do głosowania powodują nieważność głosu. 

3. Głos nieważny liczy się przy obliczaniu kworum, lecz nie ma znaczenia dla wyników głosowania.  

4. Z zastrzeżeniem odmienności wynikających z odbywania Walnego Zebrania w trybie on- line 

głosowanie odbywa się w sposób określony przez Zarząd PSTIS SI przed Walnym Zebraniem.  

 

§9 

1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 

w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków 

poza wyjątkami wskazanymi w Regulaminie albo w Statucie PSTIS SI.  

2. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć́ co najmniej połowa Członków zwyczajnych PSTIS 

SI w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być́ wyznaczony tego samego dnia 

co najmniej piętnaście minut później, Walne Zebranie Członków może obradować́ i podejmować́ 

uchwały bez względu na liczbę̨ uczestniczących w nim Członków zwyczajnych PSTIS SI. W przypadku 

braku wymaganego kworum Przewodniczący Walnego Zebrania wyznacza nowy termin Walnego 

Zebrania nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie. Dla ważności podejmowanych wówczas 

uchwał nie jest wymagana obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania 

Członków.  

3. Uchwały Walnego Zebrania, dla których nie zastrzeżono innego trybu wchodzą w życie z dniem 

ich uchwalenia.  

4. Uchwały Walnego Zebrania mogą zapadać w sprawach wymienionych w art. 15 Statutu PSTIS SI, 

jeżeli zostały one umieszczone w porządku obrad i podane do wiadomości Członków PSTIS SI 

w terminie nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.  

5. Wybory władz PSTIS SI, czyli Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego są tajne, bezpośrednie 

i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów.  

 

§10 

1. Zgłaszanie kandydatów do władz PSTIS SI, na członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej 

oraz Sądu Koleżeńskiego odbywa się po dokonaniu wyboru Prezesa Zarządu.  

2. Kandydatów do władz PSTIS SI mają prawo zgłaszać wszyscy Członkowie PSTIS SI, spośród obecnych 

na Walnym Zebraniu.  

3. Zgłoszenie kandydata do władz PSTIS SI następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu. Osoba 

zgłaszająca poszczególnego kandydata do władz, dla poparcia swojego wniosku zobowiązana 

jest złożyć stosowną rekomendację.  

4. Po rekomendacji, zgłoszony kandydat potwierdza kandydaturę wyrażając ustną zgodę 

na kandydowanie. 

5. Członkowie PSTIS SI przed głosowaniem na kandydatów mogą zadać pytania tym kandydatom. 

Przewodniczący Walnego Zebrania pyta zgromadzonych Członków, czy chcą zadawać pytania 

kandydatom po wyłonieniu całej listy kandydatów.   

6. Członek PSTIS SI może być wybrany tylko do jednego organu statutowego. 

  

§11 

1. Głosowanie na stanowisko:  



a. Prezesa Zarządu,  

b. członków Zarządu,  

c. członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  

d. członków Sądu Koleżeńskiego, w tym Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego,  

odbywa się na karcie wyborczej poprzez wskazanie na karcie wyborczej numeru przypisanego 

uprzednio danemu kandydatowi albo poprzez głosowanie przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej określonych przez Zarząd PSTIS SI lub w inny wskazany 

przez Zarząd sposób zgodnie z § 1 ust. 5 pkt a Regulaminu  

2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, zawierającej 

dodatkowe zapiski.  

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości głosów 

a zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy 

kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.  

4. Władze PSTIS SI konstytuują się na najbliższym posiedzeniu właściwym dla Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego nie później niż w ciągu 30 dni od wyboru.  

 

§12 

1. Przewodniczący Walnego Zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania 

lub w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego. 

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego 

przebiegu. 

3. Do wniosku formalnego zalicza się wnioski o:  

a. przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin,  

b. przejście do porządku obrad,  

c. głosowanie bez dyskusji,  

d. zmianę porządku obrad,  

e. ograniczenia czasu wystąpień mówców,  

f. stwierdzenie kworum, 

g. przeliczenie głosów,  

h. zamknięcie listy kandydatów.  

4. Wnioski formalne nie podlegają dyskusji, są jedynie poddawane głosowaniu. O przyjęciu bądź 

odrzuceniu wniosku formalnego, o którym mowa w ust. 3, Walne Zebranie rozstrzyga zwykłą 

większością głosów obecnych Członków, w głosowaniu jawnym. 

 

Rozdział V 

Dokumentacja Walnego Zebrania 

 

§13 

1. Z każdego Walnego Zebrania sporządzany jest protokół wraz z wpisaniem tam powziętych uchwał. 

Uchwały mogą stanowić oddzielne załączniki do protokołu. 

2. Protokół i uchwały podpisują Przewodniczący Walnego Zebrania oraz Sekretarz Walnego Zebrania. 

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania  Walnego Zebrania. 

3. Księgę protokołów przechowuje Zarząd PSTIS SI. 

4. Każdy Członek oraz Zarząd PSTIS SI ma prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania 

przez Zarząd PSTIS SI odpisów uchwał. 

 



Nadzwyczajne Walne Zebranie 

§14 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane  w trybie i na zasadach określonych w §16 ust. 2 

Statutu PSTIS SI. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których było zwołane. 

3. Do nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.  

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§15 

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

lub 1/5 Członków PSTIS SI. 

2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów.  

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zebranie. 

 


