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REGULAMIN WYBORÓW WŁADZ STATUTOWYCH 

POSLKIEGO STOWARZYSZENIA POSADZKARZY 

 

§1 

Regulamin wyborów zwany dalej Regulaminem określa zasady oraz sposób przeprowadzania wyboru: 

1. Prezesa Zarządu 

2. Zarządu Stowarzyszenia w liczbie do 15 osób. W skład Zarządu wchodzą: 

2.1. Prezes 

2.2. Zastępca Prezesa 

2.3. Skarbnik 

2.4. członkowie  

3. Komisji Rewizyjnej 

4. Przewodniczącego i członków Komisji ds. Etyki i Arbitrażu 

§2 

1. Kandydatów do władz statutowych mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, po uprzednim uzyskaniu zgody danego 

kandydata. 

2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje w trakcie obrad Walnego Zebrania. 

3. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Zarządu (po uzyskaniu zgody kandydata potwierdzonej w odpowiedzi na e-mail zgłaszającego) 

odbywa się drogą e-mail do 21 dni przed lub w trakcie obrad Walnego Zebrania. 

4. Zgłoszeni kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu przedstawiają siebie oraz swój program działania najpóźniej na 7 dni przed 

terminem lub w trakcie obrad Walnego Zebrania.  

§3 

1. Wybory władz statutowych Stowarzyszenia są bezpośrednie, podejmowane w głosowaniu jawnym. Głosowanie zostaje utajnione, gdy 

przynajmniej 1/10 liczby osób uprawnionych do głosowania wyrazi taką wolę. 

2. Wybór Prezesa Zarządu następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, niezależnie od ilości 

członków obecnych na zebraniu. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi kandydatura, która uzyskała 

co najmniej 50% plus jeden ze wszystkich oddanych głosów. 

2.1. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów następuje druga tura wyborów, 

do której przechodzą dwaj kandydaci z największą ilością głosów lub więcej kandydatów, w przypadku równej ilości głosów.  

2.2. Jeżeli w drugim głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej ilości głosów, następuje trzecia tura wyborów, do 

której przechodzą dwaj kandydaci z największą ilością głosów lub więcej kandydatów, w przypadku równej ilości głosów.  

2.3. Trzecie i ewentualnie następne głosowania odbywają się według tej samej zasady. 

3. Wybory: 

3.1. członków Zarządu, 

3.2. członków Komisji Rewizyjnej, 

3.3. Przewodniczącego Komisji ds. Etyki i Arbitrażu oraz członków Komisji 

3.4. Mediatorów i Arbitrów odbywają się według tej samej zasady co na Prezesa Zarządu to znaczy bezwzględną większością głosów. 

4. Wyboru Zastępcy Prezesa dokonuje Zarząd na wniosek Prezesa.  

5. Wyboru Skarbnika dokonuje Zarząd. 

6. Wybory Komisji Rewizyjnej, Zastępcy Prezesa i Skarbnika odbywają się bezwzględną większością głosów. 


