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Regulamin FORUM Informacji Turystycznej 

(Zarządzenie nr  9/2019 z dnia 15.03.2019 r. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej) 
 
 

 Rozdział I Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Forum Informacji Turystycznej zwane dalej Forum, powstało z inicjatywy Polskiej Organizacji 
Turystycznej jako zespół konsultacyjno-doradczy i stanowi płaszczyznę integracji Polskiego 
Systemu Informacji Turystycznej i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń 
służących doskonaleniu ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej. 

2. Forum tworzą certyfikowane przez POT punkty informacji turystycznej na terenie Polski. 
3. Pod pojęciem punktów informacji turystycznej należy rozumieć wszelkie podmioty prowadzące 

działalność w zakresie informacji turystycznej.   
 
 

§ 2 
1. Forum opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków.  
2. Adres korespondencyjny Forum - Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8,  

00-613 Warszawa.   
  

 
 

Rozdział II  Zadania 
 

§ 3 
W szczególności do zadań Forum należy: 

1) proponowanie kierunków działań w dziedzinie informacji turystycznej;  
2) wspieranie rozwoju kadr informacji turystycznej;  
3) wspieranie prowadzenia analiz i badań z zakresu informacji turystycznej;  
4) promocja Polskiego Systemu Informacji Turystycznej . 

  

 
 

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki  
 

§ 4 
1. Członkiem Forum jest każdy certyfikowany punkt informacji turystycznej.  
2. Członek Forum jest zobowiązany:   
1) delegować swojego przedstawiciela do prac w ramach Forum, 
2) aktywnie uczestniczyć w pracach Forum, 
3) niezwłocznie informować Zarząd Forum o wszystkich istotnych zmianach organizacyjnych, w tym 

zmianach dotyczących certyfikacji, przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.  
 
 

§ 5 
Członkowie Forum uczestniczą w walnym zgromadzeniu, w pracach zarządu i zespołach roboczych, 
w przypadku ich powołania.  

 
 

§ 6 
Utrata członkostwa następuje:  

1) na pisemny wniosek zgłoszony przez Członka do Zarządu Forum; 
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2) w wyniku likwidacji podmiotu będącego członkiem Forum;  
3) w wyniku utraty certyfikacji lub jej braku, od następnego roku kalendarzowego po utracie lub 

wygaśnięciu certyfikacji. 
 
 

Rozdział IV  Władze Forum 
 

§ 7 
1. Władzami Forum są:  
1) Walne Zgromadzenie Członków;  
2) Zarząd Forum.  
2. Wybór Zarządu odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków.  
3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.  
4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów Członków obecnych na posiedzeniu władz. 

  

 
§ 8 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:  
• ustalanie głównych kierunków działania, 
• wybór i odwołanie członków Zarządu, 
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, 
• uchwalanie zmian w regulaminie, 
• podejmowanie innych uchwał  
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku.  
3. W Walnym Zgromadzeniu Forum mogą uczestniczyć wszyscy członkowie lub ich 

uprawomocnieni przedstawiciele.  
4. Każdy członek Forum dysponuje jednym głosem.  
5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd 

powiadamia członków na piśmie,  z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, pocztą 
elektroniczną.   

 
 

§ 9 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest:  
 z inicjatywy Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej  
 z inicjatywy Zarządu Forum, 
 na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Forum. 

 
 

§ 10 Zarząd Forum 

 
1. Zarząd Forum może składać się do maksymalnie 8 członków: 5-7 członków wybieranych przez 

Walne Zgromadzenie Członków oraz jednego członka delegowanego do Zarządu przez Prezesa 
Polskiej Organizacji Turystycznej.  

2. Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.  
3. Zarząd ma prawo dokonania uzupełnienia swojego składu spośród Członków Forum do 1/3 

składu osobowego Zarządu w przypadku konieczności wynikającej z rezygnacji lub niemożności 
pełnienia funkcji przez Członka.  

4. Zarząd kieruje działalnością Forum w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków 
i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków. 

5. Do zakresu działania Zarządu należy:  
• organizowanie bieżącej pracy Forum, 
• wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz składanie sprawozdań 

z działalności, 
• uchwalanie planów działalności oraz ich realizowanie,  
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• powoływanie i rozwiązywanie zespołów roboczych,  
• zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków, 
• podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich, 
• reprezentowanie Forum na zewnątrz przez każdego członka Zarządu.  
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku.  Zwołuje 

je Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na skutek pisemnego wniosku co najmniej dwóch 
członków Zarządu. 

7.  Członkostwo w Zarządzie ustaje: 
• na skutek rezygnacji na piśmie, złożonej Zarządowi Forum 

• na skutek odwołania z funkcji członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie – zwykłą większością 
głosów 

•  na skutek niemożności pełnienia funkcji. 
 
 
 

Rozdział V  Zmiana regulaminu i rozwiązanie Forum 
 
 

§ 11 
Zmiany w regulaminie uchwalane są przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością 
głosów Członków obecnych na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.  

 
 

 
§ 12 

Rozwiązanie Forum następuje na podstawie stosownego zarządzenia Prezesa Polskiej 
Organizacji Turystycznej.  

 

 
 Rozdział VI  Postanowienia końcowe 

 
 

§ 13 
1. Niniejszy regulamin zostaje przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. 
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia, które następuje poprzez wydanie stosownego 

Zarządzenia przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.  
 

 


