
 

 

Regulamin trybu i zasad wyboru delegatów na 

Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko – 

Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze 

Podlasie”



ROZDZIAŁ I 

Ogólne zasady wyborcze na Walnym Zebraniu Delegatów 

 

Art. 1 

 

1. Udział w Walnym Zebraniu Delegatów biorą: 

 a) z głosem stanowiącym – delegaci; 

 b) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście. 

2. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania Członków 

Zarząd  Główny powiadamia delegatów co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

Art. 2 

 Ilość mandatów delegatów, sprawdza Zarząd Główny, na podstawie otrzymanych wykazów 

 członków przedstawionych przez Prezesów Zarządów Oddziałów i Przewodniczących Kół. 

Art. 3 

1. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

 większością głosów: 

 a) w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

 głosowania; 

 b) w drugim terminie – 15 minut po pierwszym głosowaniu, bez względu na liczbę obecnych 

 członków. 

2. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne. 

3. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. 

ROZDZIAŁ II 

Ogólne zasady wyboru 

Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej 

Art. 4 

 Wybór Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu 

 tajnym podczas Walnego Zebrania Delegatów. 

Art. 5 

1. Zarząd składa się z Prezesa i 8 członków wybieranych bezpośrednio przez Walne Zebranie 

 Delegatów. 



2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych bezpośrednio przez Walne 

 Zebranie Delegatów. 

3. Kadencja Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, chyba że Walne 

 Zebranie Delegatów postanowi inaczej. 

Art. 6 

 Wyboru Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej, można dokonać wyłącznie 

 spośród delegatów na Walne Zebranie Delegatów. 

Art. 7 

 Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Głównego z członkostwem w Głównej Komisji 

 Rewizyjnej. 

Art. 8 

1.  Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

2.  Kandydat obecny na sali obrad wyraża zgodę na kandydowanie w formie ustnej. 

3. Kandydat nie obecny na sali obrad wyraża zgodę na kandydowanie w formie pisemnej. 

 

DZIAŁ III 

Komisja Skrutacyjna 

 

Art. 9 

 Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana w głosowaniu jawnym przez Walne 

 Zebranie Delegatów po zamknięciu list kandydatów. 

Art. 10 

 Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być delegat kandydujący do Zarządu Głównego 

 lub do Głównej Komisji Rewizyjnej. 

 

DZIAŁ IV 

Karta wyborcza 

Art. 11 

 Komisja Skrutacyjna sporządza Karty wyborcze wpisując na nie nazwiska kandydatów w 

 porządku alfabetycznym, rozdaje karty delegatom zgodnie z listami obecności, zbiera i liczy 

 oddane głosy. 



Art. 12 

 

 Karta wyborcza ze skreślonymi wszystkimi nazwiskami jest głosem ważnym. 

 

Art. 13 

 

1. Głos jest nieważny jeżeli: 

 a) oddany jest na innej Karcie wyborczej niż sporządzona przez Komisję Skrutacyjną; 

 b) zawiera większą ilość nie skreślonych nazwisk niż określa niniejszy Regulamin; 

 c) dopisano na Karcie wyborczej inne nazwisko; 

 d) Karta wyborcza jest przekreślona, zniszczona lub podarta 

 

ROZDZIAŁ V 

Zasady wyboru Prezydium walnego zebrania delegatów 

 

Art. 14 

1. Obradami Walnego Zebrania Delegatów kieruje Prezydium w składzie: 

 a) przewodniczący; 

 b) zastępca przewodniczącego; 

 c) dwaj sekretarze. 

Art. 26 

 Prezesem Zarządu Głównego zostaje osoba, która otrzymała kolejno największą ilość głosów 

 ważnych. 

Art. 27 

 W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą ilość głosów, 

 przeprowadza się wybory uzupełniające spośród tych kandydatów. 

ROZDZIAŁ VI 

Zasady wyboru członków Zarządu Głównego 

Art. 28 

 

 Walnego Zebranie Delegatów wybiera w głosowaniu tajnym 8 członków Zarządu Głównego. 

 

Art. 29  

 

  Zgłoszenia kandydatów następują z sali z podaniem charakterystyki kandydata. 



Art. 30 

 Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna według zasad określonych w Rozdziale I 

 niniejszego Regulaminu. 

Art. 31 

 Wyboru dokonuje się poprzez pozostawienie na Karcie wyborczej nie więcej niż 8 nazwisk 

 kandydatów. 

Art. 32 

 Karta wyborcza zawierająca mniej niż 8 nie skreślonych nazwisk, lub na której skreślone są 

 wszystkie nazwiska, jest głosem ważnym. 

Art. 33 

 Członkami Zarządu Głównego zostają te osoby, które otrzymały kolejno największą ilość 

 głosów ważnych. 

Art. 34 

 W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą ilość głosów, a powoduje 

 to przekroczenie określonej w art. 28 niniejszego Regulaminu ilości członków Zarządu 

 Głównego, przeprowadza się wybory uzupełniające spośród tych kandydatów. 

ROZDZIAŁ VII 

Zasady wyboru członków Głównej Komisji Rewizyjnej 

Art. 35 

 Walne Zebranie Delegatów wybiera w głosowaniu tajnym 3 członków Głównej Komisji 

 Rewizyjnej. 

Art. 36 

 

 Zgłaszanie kandydatur następuje z sali obrad, z podaniem charakterystyki kandydata. 

 

Art. 37 

 Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna według zasad określonych w Rozdziale I 

 niniejszego Regulaminu. 

Art. 38 

 Wyboru dokonuje się poprzez pozostawienie na Karcie wyborczej nie więcej niż 3 nazwisk 

 kandydatów. 



Art. 39 

 Karta wyborcza zawierająca mniej niż 3 nie skreślonych nazwisk, lub na której skreślone są 

 wszystkie nazwiska, jest głosem ważnym. 

Art. 40 

 Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostają te osoby, które otrzymały kolejno największą 

 ilość głosów ważnych. 

Art. 41 

 W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą ilość głosów, a powoduje 

 to przekroczenie określonej w art. 35 niniejszego Regulaminu ilości członków Głównej 

 Komisji Rewizyjnej, przeprowadza się wybory uzupełniające spośród tych kandydatów. 

ROZDZIAŁ VIII 

PrzepisY końcowe 

Art. 42 

 Interpretacja niniejszego Regulaminu, należy do Prezydium Walnego Zebrania Delegatów. 

Zarząd Główny Chrześcijańsko -  

Demokratycznego Stowarzyszenia 

Nasze Podlasie 


