
 
   

    REGULAMIN WYBORÓW 

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów 

Okręgowego Związku Judo 

POZNAŃ - 10.04.2021 roku  

 

§1 

Wybory do Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym lub 

tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.  

 

§2 

Ilości osób wybieranych do władz Związku wynoszą:  

- do Zarządu Okręgowego Związku Judo 3 - 9 osób / w zależności od uchwały Walnego 

Zebrania / 

- do Komisji Rewizyjnej 3 osoby  

 

§3 

W głosowaniu jawnym przyjmuje się uchwałę Walnego Zebrania o ilościowym składzie 

wybieranego Zarządu.  

 

§4 

Prezes Zarządu jest wybierany w pierwszej kolejności w odrębnym głosowaniu przez Walne 

Zebranie spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Wyborczej przez Delegatów, a 

następnie Walne Zebranie wybiera pozostałych członków Zarządu spośród kandydatów 

zaproponowanych przez nowo wybranego Prezesa Zarządu i Delegatów.  

Nowo wybrany Prezes Zarządu ma prawo zgłosić kandydatów na członków Zarządu w ilości 

do wysokości ustalonej liczby składu przyszłego Zarządu.  

Prawo zgłoszenia dalszych kandydatów posiadają Delegaci.  

Wniosek o zamknięcie listy wymaga przegłosowania.  

Prezesem Zarządu zostaje ten kandydat, który otrzyma 50 % + 1 głosów od uprawnionych 

Delegatów uczestniczących w Zebraniu w pierwszej turze wyborów, lub w drugiej zwykłą 

większością głosów.  

W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydatów w pierwszej turze wyborów, 

Przewodniczący Zebrania zarządza drugą turę wyborów.  

W przypadku równej ilości głosów w drugiej turze wyborów, Przewodniczący ogłasza 

kolejne tury.  

Członkami Zarządu zostaną Ci kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą ilość 

głosów.  

§5 

Komisję Rewizyjną w składzie 3 osób wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez 

Delegatów do Komisji Wyborczej. 

Brak kolejnych zgłoszeń uzasadnia zamknięcie listy z ilością kandydatów zgłoszonych.  

Wniosek o zamknięcie listy wymaga przegłosowania.  

W skład Komisji Rewizyjnej zostaną wybrani Ci kandydaci, którzy uzyskają kolejno 

największą ilość głosów uprawnionych Delegatów uczestniczących w Zebraniu  

Wybrana Komisja Rewizyjna ustala między sobą Przewodniczącego, jego zastępcę i 



 
sekretarza.  

§6 

Zgłaszający kandydatów do władz Związku krótko uzasadnia swoje propozycje.  

Prawo zgłaszania kandydatów na listę wyborczą mają tylko Delegaci uczestniczący w 

Zebraniu posiadający upoważnienie / pełnomocnictwo / swego stowarzyszenia i mandat 

Delegata.  

 

§7 

Obowiązuje następujący sposób głosowania na:  

 

Prezesa 

 

na karcie wyborczej pozostawia się tylko jedno nie 

skreślone nazwisko 

Członków Zarządu 

 

na karcie wyborczej pozostawia się najwyżej tyle nie 

skreślonych nazwisk ile ustanowi Walne Zebranie 

Członków Komisji Rewizyjnej 

 

na karcie wyborczej pozostawia się najwyżej 3 nie 

skreślone nazwiska 

 

§8 

Głos uznany będzie za nieważny jeżeli:  

- oddany zostanie na innej karcie niż przygotowana przez Komisję Wyborczą, 

- głosujący skreśli wszystkich kandydatów,  

- głosujący pozostawi większą liczbę kandydatów niż należy wybrać do władz Związku, 

- głosujący samowolnie dopisze osoby na liście przygotowanej przez Komisję Wyborczą. 

 

§9 

 

Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Walne Zebranie.  

 

 


