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RADA POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI 
  Kadencja 2020-2024 

 
 
 

  
Uchwała Nr 9/2021/R 

Rady Polskiej Izby Turystyki 
z dnia 07 lipca 2021 r. 

 
w sprawie utworzenia Oddziału Turystyki Przyjazdowej Polskiej Izby Turystyki 

 
Na podstawie § 40 pkt 4 statutu Rada Polskiej Izby Turystyki uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Rada Izby tworzy Oddział Turystyki Przyjazdowej Polskiej Izby Turystyki ( „Oddział”) z 
siedzibą w Warszawie, pod adresem Polskiej Izby Turystyki. 

 
§ 2 

 

1. Oddział może zrzeszać wyłącznie członków Izby: 

a) którzy zadeklarowali, że w ramach działalności gospodarczej oznaczonej kodem PKD  

79.12.Z "Organizowanie imprez turystycznych... " prowadzą działalność gospodarczą w 

zakresie turystyki przyjazdowej, 

b) niezależnie od ich przynależności organizacyjnej do oddziału wojewódzkiego lub 

innego oddziału terenowego Izby. 

2. Oddział nie jest, w rozumieniu § 62 ust. 1 statutu Izby, oddziałem podstawowym dla 
członka Izby zrzeszonego w Oddziale. 

3. Członek Izby może przystąpić do Oddziału na swój wniosek. Do czasu powołania 
Zarządu Oddziału wnioski kierowane są do Zarządu Izby. 

4. Przystąpienie do Oddziału następuje na podstawie oświadczenia członka Izby o 
prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie turystyki przyjazdowej. 

5. Kompetencje w zakresie przyjęcia do Oddziału i ustania przynależności do Oddziału 
należą do Rady Izby.  

 
§ 3 

1. Postanowienia statutu Izby dotyczące oddziału terenowego - mają zastosowanie do 
Oddziału z zastrzeżeniem klauzuli odpowiedniego stosowania, w tym w szczególności 
uwzględnienia odrębnego charakteru Oddziału.   

2. Do kompetencji i zadań Walnego Zgromadzenia Oddziału należy: 
a) uchwalanie programów działania na obszarze Oddziału, z zastrzeżeniem ust. 4, 
b) wybór w głosowaniu tajnym władz Oddziału, 
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej 
Oddziału, 
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d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji 
Rewizyjnej Oddziału, 
e) podejmowanie uchwał w sprawach finansowania wspólnych przedsięwzięć oraz zasad 
współpracy między członkami na obszarze Oddziału, 
f) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Oddziału lub Komisję Rewizyjną 
Oddziału. 

3. Przewidziany w § 54 ust. 1 lit. a) statutu Izby pierwszy program działania Oddziału uchwali 
Zarząd Oddziału uwzględniając wnioski z dyskusji, o której mowa w § 6 ust. 4, chyba że taki 
program zostanie uchwalony przez pierwsze Walne Zgromadzenie Oddziału. 

4. Do kompetencji i zadań Zarządu Oddziału należy: 
a) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, 
b) kierowanie działalnością Oddziału pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia 
Oddziału, 
c) zapewnianie warunków realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Izby oraz Rady Izby, 
d) sporządzanie projektu preliminarza wydatków Oddziału w uzgodnieniu ze Skarbnikiem 
Izby,  
e) zaciąganie za zgodą Zarządu Izby i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
członków Zarządu Izby, zobowiązań w ramach środków przewidzianych dla Oddziału w 
budżecie Izby, 
e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału, 
f) wnioskowanie o przyjęcie do Oddziału członka zwyczajnego Izby, 
g) wnioskowanie o skreślenie lub wykluczenie z Oddziału członka zwyczajnego Izby, 
h) opiniowanie odwołań od uchwał Rady Izby o skreśleniu lub wykluczeniu z Oddziału, 
i) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Izby. 

5. Do kompetencji i zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 
1) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Oddziału, 
2) ocena działalności statutowej i finansowej Oddziału oraz występowanie z 
odpowiednimi wnioskami, 
3) żądanie od Zarządu Oddziału wyjaśnień dotyczących jego działalności oraz określanie 
terminów i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości, 
4) występowanie do Walnego Zgromadzenia Oddziału z wnioskami w sprawie 
absolutorium dla Zarządu Oddziału,  
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału corocznego sprawozdania z działalności 
Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

 
§ 4 

Oddział reprezentuje zrzeszonych w nim członków Izby wobec administracji rządowej i 
samorządowej – zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Izby w odrębnej uchwale.  
Do czasu wydania tej uchwały Zarząd Izby określa takie zasady.  

 
§ 5 

Zasady finansowania Oddziału określi odrębna uchwała Rady Izby. 
 

§ 6 
1. Zarząd Izby zwoła w terminie 14 dni od podjęcia uchwały niniejszej Walne Zgromadzenie 

Oddziału wysyłając co najmniej na 14 dni przed Zgromadzeniem zawiadomienie o 
Zgromadzeniu. 
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2. W zawiadomieniu określa się termin, miejsce i sposób procedowania Zgromadzenia a 
także porządek obrad. 

3. W porządku obrad winna znaleźć się w szczególności dyskusja nad pierwszym 
programem działania Oddziału. 

4. Zawiadomienie o Zgromadzeniu, porządek obrad oraz projekt regulaminu obrad i 
ewentualnie regulamin udziału w Zgromadzeniu otrzymują członkowie zwyczajni Izby, 
którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do Oddziału przed wejściem w życie uchwały 
niniejszej lub taką chęć wyrażą co najmniej na 3 dni przed Zgromadzeniem.  

5. Listę członków, o których mowa w ust. 4, prowadzi Biuro Wykonawcze Izby. 
6. Regulamin udziału w pierwszym Zgromadzeniu Oddziału ustala Zarząd Izby, o ile Zarząd 

ten postanowi, że Zgromadzenie odbędzie się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej. 

 
§ 7 

1. Pierwszy Zarząd Oddziału konstytuuje się  na zebraniu, któremu przewodniczy Prezes 
Izby lub Wiceprezes Izby wskazany przez Prezesa. 

2. Pierwsza Komisja Rewizyjna Oddziału konstytuuje się  na zebraniu, któremu 
przewodniczy Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub Wiceprzewodniczący 
wskazany przez Przewodniczącego. 

 
§ 8 

Rada postanawia w porozumieniu z Naczelną Komisją Rewizyjną, że w przypadku 
niewybrania Pierwszej Komisji Rewizyjnej Oddziału przez Walne Zgromadzenie Oddziału z 
powodu braku wystarczającej liczby kandydatur lub niemożności przeprowadzenia wyboru z 
innych ważnych przyczyn - do czasu wyboru Komisji jej zadania wykonuje Naczelna Komisja 
Rewizyjna. 

 
§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Paweł Niewiadomski 
Prezes Polskiej Izby Turystyki 

 
 


