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REGULAMIN WYBORÓW 
 

X WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW  
STOWARZYSZENIA ,,WSPÓLNOTA POLSKA” 

 
 
 
I.  Zasady ogóle 
 
1.Wybory do władz Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” przeprowadzane są w sposób tajny: w 
pozostałych sprawach tajne głosowanie jest zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zebrania 
na wniosek co najmniej 10% Delegatów. Głosowanie tajne jest wyłączone w sprawach 
porządkowych (formalnych). 
 
2.Każdy delegat dysponuje 1 głosem. 
 
3.Wybory do SWP przeprowadza Komisja Skrutacyjno-Wyborcza przy pomocy ostemplowanych 
kart wyborczych. 
 
4.Głosowanie tajne odbywa się poprzez wrzucenie karty wyborczej do urny. 
 
 
 
II. Komisja Skrutacyjno-Wyborcza 
 
1.Weryfikuje pisemne zgłoszenia kandydatur do władz oraz sporządza listy kandydatów na funkcje: 
prezesa Stowarzyszenia, członków Rady Krajowej, członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, 
członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego w porządku alfabetycznym. Komisja odrzuca zgłoszenia 
nie spełniające wymagań określonych w pkt. III poniżej. 
 
2. Sprawdza urnę wyborczą. 
 
3. Sporządza karty do głosowania z nazwiskami kandydatur w porządku alfabetycznym. 
 
4. Zbiera głosy do urny zgodnie z listą obecności Delegatów. 
 
5. Oblicza wyniki głosowań z uwzględnieniem ważności oddanych głosów. 
 
6. Sporządza protokół wyborów i ogłasza wyniki. 
 
 
 
III. Zgłoszenie kandydatów 
 
1.Delegaci do dnia 30.11.2019 roku (data doręczenia), zgłaszają na piśmie skierowanym do 
Zarządu Krajowego kandydatów do władz Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych na 
funkcje: 



 
a) prezesa Stowarzyszenia, 
 
b) członków Rady Krajowej, 
 
c) członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, 
 
d) członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego. 
 
2. Każde zgłoszenie kandydatury do władz Stowarzyszenia musi zawierać pisemną zgodę 
kandydata oraz poparcie odpowiedniej ilości Delegatów Walnego Zgromadzenia według 
poniższego wskazania: 
 
a) kandydatury na prezesa Stowarzyszenia nie mogą zawierać mniej niż 50 podpisów Delegatów z 
podaniem imienia i nazwiska Delegata oraz z zastrzeżeniem, że każdy Delegat może poprzeć tylko1 
kandydaturę (wzór karty zgłoszenia w załączeniu nr. 1), 
 
b) kandydatury na członków Rady Krajowej Stowarzyszenia nie mogą zawierać mniej niż 30 
podpisów z podaniem imienia i nazwiska Delegata (wzór karty zgłoszenia w załączeniu nr 2), 
 
c) kandydatury na członków Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą zawierać mniej niż 30 
podpisów z podaniem imienia i nazwiska Delegata (wzór karty zgłoszenia w załączeniu nr 3), 
 
d) kandydatury na członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia nie mogą zawierać 
mniej niż 30 podpisów z podaniem imienia i nazwiska Delegata (wzór karty zgłoszenia w 
załączeniu nr. 4). 
 
3. Ponadto zgłoszenie kandydata musi zawierać załączony opis kandydata, nie przekraczający 1 500 
znaków. 
 
4. Termin przyjmowania kandydatur do władz Stowarzyszenia upływa z dniem 30.11.2019 roku. 
 
5. Zarząd Krajowy do dnia 05.12.2019 roku zamieszcza informację o zgłoszonych kandydatach 
wraz z opisem osoby kandydata na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
 
 
 
IV. Tryb głosowania 
 
1. Na karcie wyborczej głosujący powinien skreślić nazwiska osób, na które nie głosuje, 
pozostawiając co najwyżej tyle nazwisk ile jest miejsc w odpowiednich władzach SWP, do których 
odbywają się wybory. 
 
2. Karta wyborcza zawierająca inne nazwiska, niż oficjalna lista wyborcza, dopiski oraz przedarta 
jest nieważna. Za głos nieważny uważa się kartę, na której skreślono mniejszą od wymaganej ilość 
osób. 
 
3. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali największa ilość głosów, spośród 
oddanych głosów ważnych. 
 
4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a liczba miejsc w 
odpowiednich władzach SWP jest mniejsza od liczby osób, które otrzymały równą liczbę głosów 



Przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie do obsadzenia tych miejsc spośród kandydatów, 
którzy otrzymali jednakową ilość głosów. 
 
 
 
V. Kalendarz 
 
1. Do dnia 26.09.2019 roku Zarządy Oddziałów zawiadamiają o miejscu, terminie oraz porządku 
obrad Walnego Zebrania Oddziałów. Zawiadomienie następuje poprzez co najmniej zamieszczenie 
stosownej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
 
2. Do dnia 05.11.2019 roku odbywają się Walne Zebrania Oddziałów, na których wybierani są 
Delegaci na X Walne Zebranie Delegatów. 
 
3. Do dnia 08.11.2019 roku Zarządy Oddziałów przesyłają Zarządowi Krajowemu informację o 
wybranych Delegatach. Informacja powinna zawierać (1) imię i nazwisko, (2) adres e-mail, (3) 
telefon komórkowy. 
 
4. Do dnia 13.11.2019 roku Zarząd Krajowy zawiadamia Delegatów o miejscu i terminie X 
Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” oraz przedstawia porządek 
obrad, poprzez co najmniej zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej 
Stowarzyszenia. 
 


