
                                                          R E G U L A M I N 

                           WYBORU WŁADZ I ORGANÓW STOWARZYSZENIA 

                              OLEŚNICKI  UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

      NA  NADZWYCZAJNYM OGÓLNYM ZGROMADZENIU WYBORCZYM 

                                 STOWARZYSZENIA UTW W DNIU 14.07. 2022r. 

 

I. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków OUTW obraduje wyłącznie nad 

sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

II. Tryb wysuwania kandydatów: 

 

1.  Na członków Zarządu (6 osób): - Członkowie Zgromadzenia zgłaszają, w sposób 

jawny, dowolną liczbę kandydatów do Zarządu, spośród obecnych na Nadzwyczajnym 

Ogólnym  Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia , nie mniejszą niż 9 osób. 

 

2. Na członków Komisji Rewizyjnej (3 osoby): - Członkowie Zgromadzenia zgłaszają ,w 

sposób jawny, dowolną liczbę kandydatów do Komisji Rewizyjnej, spośród obecnych na  

Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia, nie mniejszą niż 4 osoby. 

 

         3. Na Prezesa Zarządu: - Członkowie Zgromadzenia zgłaszają , w  sposób 

             jawny co najmniej dwie kandydatury spośród obecnych na  Nadzwyczajnym    

              Ogólnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia     

 
 

 

–  Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. 

- Komisja Mandatowo-Skrutacyjna umieszcza kandydatów na właściwych listach 

wyborczych w porządku alfabetycznym. Ustalone listy kandydatów wymagają 

zatwierdzenia przez Zgromadzenie - w głosowaniu jawnym - zwykłą większością głosów. 
 

     III.  Sposób głosowania 

 

 1. Przed przystąpieniem do głosowania, przewodniczący Nadzwyczajnego Ogólnego  

Zgromadzenia Członków   informuje o podstawowych zasadach przeprowadzenia wyborów, 

zawartych w niniejszym Regulaminie. 

 

2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym 

Stowarzyszenia. 

 

3. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Prezesa Zarządu odbywają się 

 w głosowaniu tajnym . 

 zgodnie z § 21 ust.3 Statutu Stowarzyszenia. 
 

4. Zgromadzenie w pierwszej kolejności dokonuje wyboru Zarządu Stowarzyszenia. 

 



5. Wyboru Komisji Rewizyjnej 

 

6. Następnie Zgromadzenie dokonuje wyboru Prezesa Zarządu. Jeżeli żaden z kandydatów 

na Prezesa nie uzyska wymaganej bezwzględnej większości (50% + 1 ) ważnych głosów, 

zarządza się dodatkowe wybory na Prezesa, wpisując na listę dwóch kandydatów, którzy 

otrzymali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu lub wysuwa się nowych 

kandydatów. 

 

 

 

 6. Głosowanie: 

 

 a) do Zarządu: : na karcie do głosowania wypisujemy max 6 nazwisk 

   kandydatów zgłoszonych spośród obecnych na   Nadzwyczajnym Ogólnym  

Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, na których chcemy oddać swój głos. 

 

                         b) do Komisji Rewizyjnej: na karcie do głosowania wypisujemy 

                             max 3   nazwiska kandydatów  zgłoszonych do Komisji spośród obecnych 

                             na Nadzwyczajnym Ogólnym  Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, 

                             na których chcemy oddać swój głos. 

 

                           c)  na Prezesa : na karcie do głosowania wypisujemy 1 nazwisko 

       kandydata  zgłoszonego  na Prezesa spośród obecnych na    

                       Nadzwyczajnym Ogólnym  Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, 

       na których chcemy oddać swój głos. 

 

Jeśli żaden z kandydatów nie spełnia oczekiwań głosującego, wstawiamy znak X na całej 

karcie wyborczej. 

 

 

 

 

7. Przygotowanie do wyborów: 

 

 a) Każdy słuchacz przychodzący na Zebranie podpisuje listę 

   obecności i otrzymuje trzy karty do głosowania : 

 

– odrębną do Zarządu 

– odrębną do Komisji Rewizyjnej 

– odrębną na Prezesa Stowarzyszenia, 

 

 

- Na kartach umieszczony musi być  odcisk pieczątki Stowarzyszenia - 

każda z 3 kart jest w innym kolorze. 

 



 b) czynności związane z techniką głosowania i obliczania głosów wykonuje Komisja Mandatowo-

Skrutacyjna, która: 

 - zbiera wypełnione karty do głosowania, 

- oblicza głosy i sporządza protokoły podając wyniki głosowania oddzielnie dla każdego 

kandydującego, 

- ogłasza wyniki wyborów. 

 

 IV. Sposób ustalenia wyników wyborów 

 

 1. Za wybranych  członków Zarządu , członków Komisji Rewizyjnej oraz 

      Prezesa Zarządu uważa się tego kandydata, który w głosowaniu tajnym   

      otrzymał zwykłą  większość głosów. 

 

2. Głos należy uznać za nieważny, jeżeli karta do głosowania: 

 

a) nie jest opatrzona pieczątką Stowarzyszenia UTW  Oleśnica”, 

 

b) jest przekreślona, 

 

c) zawiera liczbę nieskreślonych nazwisk, przekraczającą ustalony skład liczbowy władz i 

organów, 

 

d) zawiera w całości inne nazwiska. Nazwiska dopisane na karcie wyborczej, które nie były 

przyjęte przez Zgromadzenie , nie są brane pod uwagę. 

 

3. Wyniki wyborów zatwierdza  Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia 

w formie uchwały , która wchodzi w życie w momencie jej zatwierdzenia. 

 

V. Konstytucyjne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej 

 

 1. Wybrane organy Stowarzyszenia tj. Zarząd i Komisja Rewizyjna 

konstytuują się niezwłocznie po dokonaniu wyboru,   

zgodnie z § 21 pkt.4  statutu Stowarzyszenia. 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia 

w dniu 14.07.2022r.   Uchwałą Nr   1/2022 


