
POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH  

I SPECJALISTYCZNYCH  TEPIS 
 
 

REGULAMIN X WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY 

PRZYSIEGLYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS 
Mijesce obrad:  Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 

Warszawa, ul. Kasprzaka 2/8  
Dnia 21 października  2017r.  

 
1. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia (WZ) przez prezesa PT TEPIS uczestnicy 
wybierają przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących obrad, którzy następnie 
kierują przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia.  
 

2. Przewodniczący albo wiceprzewodniczący WZ, kierując się Statutem, przyjętym 
porządkiem dziennym i niniejszym regulaminem, otwiera i zamyka dyskusję, poddaje 
pod głosowanie wnioski, zarządza obliczanie głosów, udziela i odbiera głos w kolejności 
zgłoszeń.  
 

3. Poza kolejnością przewodniczący albo wiceprzewodniczący może udzielić głosu: 
członkom ustępujących władz w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdawcom komisji, po 
zakończeniu dyskusji w sprawie złożenia oświadczeń lub sprostowań, oraz w sprawach 
formalnych: tj. o zamknięcie listy dyskutantów, listy kandydatów do władz, o 
ograniczenie czasu przemówień, o przerwanie dyskusji, o zarządzenie przerwy w 
obradach, i w związku ze sposobem prowadzenia obrad. 
 

4. Walne Zgromadzenie wybiera trzy komisje: 3-osobową komisję wnioskową, 3-
osobową komisję skrutacyjną, i 3-osobową komisję wyborczą. Komisje wyłaniają 
spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Uchwały w komisjach zapadają zwykłą 
większością głosów.  
 

5. W wypadku kandydowania do władz Towarzystwa, członek komisji skrutacyjnej 
obowiązany jest zrezygnować z pracy w tej komisji.  
 

6. Wnioski dotyczące działalności Towarzystwa powinny być zgłaszane na piśmie i 
podpisane imieniem i nazwiskiem.  
 

7. Kandydatury członków władz Towarzystwa mogą być składane przez wszystkich 
uczestników WZ do komisji wyborczej wraz z krótką charakterystyką kandydata i jego 
zgodą. W razie nieobecności kandydata jego pisemna zgoda winna być złożona u 
przewodniczącego Zgromadzenia. Członkami władz zostają wybrani kandydaci, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów na ostatnie miejsce 
mandatowe WZ wybiera w ponownym głosowaniu tajnym członka władz Towarzystwa 
spośród kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów na ostatnie miejsce 
mandatowe.  
 
8. Uchwały i wnioski Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym bezwzględną 
większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej. Wniosek o głosowanie tajne 
rozstrzygany jest przez głosowanie jawne. Głosowanie tajne przeprowadza komisja 



skrutacyjna. Wnioski formalne Zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie, po 
wysłuchaniu jednego głosu za i jednego przeciw. 
 

9. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym, są przeprowadzane przez komisję 
wyborczą zgodnie z jej regulaminem, a komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie i 
oblicza wyniki.  
 

10. Głos oddany w wyborach jest nieważny, jeśli karta wyborcza jest zniszczona, 
nieczytelna, lub uwzględnia większą liczbę kandydatów niż ustalona przez 
Zgromadzenie.  
 

11. Inne kwestie dotyczące sposobu obradowania rozstrzyga Walne Zgromadzenie. 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje przewodniczącemu i 
wiceprzewodniczącym WZ. 

 
 
 

REGULAMIN KOMISJI SKRUTACYJNEJ 
 
1. Komisja skrutacyjna ustala liczbę obecnych członków, sprawuje nadzór nad 
prawidłowością głosowania w czasie obrad Zgromadzenia, oblicza i ogłasza wyniki 
głosowania w czasie obrad oraz nadzoruje przebieg prac przygotowawczych do 
wyborów, rozdaje karty wyborcze, pieczętuje urny, przeprowadza wybory i ogłasza ich 
wyniki. 
2. Przed przystąpieniem do wyborów przewodniczący komisji skrutacyjnej informuje 
zebranych o sposobie głosowania, a następnie członkowie komisji wręczają 
uprawnionym do głosowania komplet kart wyborczych. Jako głosy nieważne uznaje się 
karty zawierające liczbę nazwisk nie skreślonych większą niż ustalona przez 
Zgromadzenie liczba członków poszczególnych władz, jak również głosy oddane na 
kartach w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.  
3. Komisja nadzoruje przebieg głosowania, które odbywa się poprzez wrzucanie kart do 
urn. Po zakończeniu głosowania komisja stwierdza, czy pieczęcie na urnach nie zostały 
naruszone, następnie otwiera urny i oblicza głosy.  
4. Kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, zostają członkami władz. 
5. W razie uzyskania przez dwóch lub większą liczbę kandydatów na ostatnie miejsce 
mandatowe takiej samej liczby głosów, przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory 
uzupełniajace Na liście kandydatów umieszcza się kandydatów, którzy uzyskali w 
głosowaniu jednakową liczbe głosów6. Komisja sporządza protokół ze swej działalności, 
w którym podaje: skład komisji skrutacyjnej, ogólną liczbę uczestników Zgromadzenia, 
liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów do władz według liczby 
otrzymanych głosów, liczbę głosów nieważnych, imienny skład władz PT TEPIS, oraz 
podaje wyniki wyborów do wiadomości uczestników Zgromadzenia. 
7. W razie kandydowania członka komisji skrutacyjnej do władz, przewodniczący obrad 
zarządza wybór innego członka komisji w głosowaniu jawnym.  
 

REGULAMIN KOMISJI WNIOSKOWEJ 
 
1. Komisja wnioskowa opracowuje teksty uchwał i przedkłada je do zatwierdzenia przez 
uczestników Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS. 
2. Komisja wnioskowa wybiera spośród zgłoszonych wniosków tylko te, które wymagają 
decyzji Zgromadzenia. Komisja ma prawo wprowadzać poprawki stylistyczne i 
redakcyjne bez porozumienia z autorem wniosku. Poprawki merytoryczne, zmieniające 



sens wniosku, komisja może wprowadzać jedynie za zgodą autora wniosku.  
3. Wnioski dotyczące spraw nie wymagających decyzji Zgromadzenia komisja grupuje 
według sposobu ich załatwiania, przedstawiając ich ogólną charakterystykę.  
4. Komisja wnioskowa może w razie potrzeby zaprosić do współpracy uczestników 
Zgromadzenia. 
5. Przewodniczący komisji zdaje sprawozdanie z jej prac w ramach odpowiedniego 
punktu  porządku dziennego obrad Zgromadzenia. 
6. Komisja sporządza protokół ze swej pracy. Po podpisaniu przez przewodniczącego i 
sekretarza, protokół zostaje przekazany przewodniczącemu Zgromadzenia.  
 

REGULAMIN KOMISJI WYBORCZEJ 
 
1. Komisja wyborcza przedstawia uczestnikom Zgromadzenia wszystkie kandydatury do 
władz PT  TEPIS zgłoszone przez uczestników po uzyskaniu zgody każdego z 
kandydatów na kandydowanie.  
2. Uzasadnienie kandydatury powinno zawierać charakterystykę zawodową oraz staż 
członkowski kandydata w PT TEPIS i innych organizacjach zawodowych.  
3. Komisja sporzadza listy kandydatów do władz PT TEPIS alfabetycznie. 
4. Lista kandydatów nie jest ograniczona.  


