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Informacja uzupełniająca do projektu Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Związku Kajakowego – propozycja 

zmian. 

 

 

Po spotkaniu z firmą obsługującą głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Związku Kajakowego  i wątpliwościami 

dotyczącymi obliczania wartości bezwzględnej, rekomenduje się, aby głosowanie na prezesa 

Związku odbyło się w formie tradycyjnej przy pomocy kart do głosowania wrzucanych do 

urny. W związku z powyższym proponuje się następujące zmiany w projekcie Regulaminu 

obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Związku 

Kajakowego: 

 

§6. 

Przedstawiciele członków zwyczajnych w głosowaniu jawnym dokonują wyboru: 

1. Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie 3 4 osób, która winna stwierdzić 

prawomocność Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego do podejmowania 

uchwał oraz przeprowadzić wybory przy użyciu elektroniczego systemu do głosowania 

oraz kontroli dystrybucji mandatów, ściśle współpracując z obsługą tego systemu. 

 

§8. 

1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej  

i Komisji Dyscyplinarnej, WZSW powołuje Komisję Wyborczą w składzie 3 osób  

i Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie 3 4 osób. W skład Komisji Mandatowo - 

Skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz Związku. 

2. Prezes Związku jest wybierany w pierwszej kolejności, w oddzielnym głosowaniu przy 

użyciu elektroniczego systemu do głosowania, spośród kandydatur zgłoszonych w trybie 

określonym w § 37 Statutu PZKaj.  

3. Przed głosowaniem kandydaci na Prezesa Związku muszą wyrazić zgodę na 

kandydowanie oraz przedstawić swoje plany dotyczące zasad sprawowania funkcji 

Prezesa oraz kierunków działania (kolejność wystąpień ustalana jest alfabetycznie). 

4. Walne Zgromadzenie na wniosek nowo wybranego Prezesa Związku podejmuje uchwałę 

o liczbie członków Zarządu. 

5. Członków Zarządu Związku wybiera się spośród kandydatur zgłoszonych przez 

przedstawicieli członków zwyczajnych oraz wybranego Prezesa. Zgłoszenie każdego 

kandydata wymaga uzasadnienia. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

6. Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Rewizyjnej PZKaj w liczbie 3-5 osób spośród 

kandydatur zgłoszonych przez Komisję Wyborczą oraz przedstawicieli członków 

zwyczajnych. Kandydatury wymagają uzasadnienia, a kandydaci muszą wyrazić zgodę na 

kandydowanie. 

7. Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Dyscyplinarnej PZKaj w liczbie 3 osób spośród 

kandydatur zgłoszonych przez Komisję Wyborczą oraz przedstawicieli członków 
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zwyczajnych. Kandydatury wymagają uzasadnienia, a kandydaci muszą wyrazić zgodę na 

kandydowanie. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą być członkami 

wybieralnych władz Związku. 

8. Wybory Prezesa Związku, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej Związku oraz 

Komisji Dyscyplinarnej, odbywają się przy użyciu elektroniczego systemu do głosowania,  

w głosowaniu tajnym. 

9. Wybory Prezesa Związku przeprowadzone zostaną przy pomocy kart do głosowania 

 w głosowaniu tajnym. 

10. Kandydat na Prezesa Związku, dla dokonania jego wyboru przez Walne Zgromadzenie 

musi uzyskać bezwzględną większość głosów (pierwsza tura).  

11. W przypadku, gdy z dwóch lub więcej kandydatów na Prezesa Związku, żaden nie uzyska 

wymaganej większości w pierwszym głosowaniu, Przewodniczący obrad zarządza drugą 

turę wyborów. Do drugiej tury głosowania przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. W drugiej turze wybrany na Prezesa zostaje kandydat 

legitymujący się większą liczbą otrzymanych głosów. 

Jeżeli w drugiej turze padnie wynik remisowy, przeprowadza się kolejne tury z udziałem 

tych samych kandydatów, aż do rozstrzygnięcia.  

Przed każdą kolejną turą kandydaci mają prawo ponownie zabrać głos. 

W przypadku, gdy jedyny kandydat na Prezesa nie uzyska wymaganej do dokonania 

wyboru liczby głosów, może on ponownie ubiegać się o wybór w kolejnej turze 

głosowania, które przeprowadza się w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu. 

12. Do Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarnej, wybrani zostają 

ci kandydaci, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów.  

W przypadku, gdy z powodu równej liczby głosów nie jest możliwe określenie, które 

osoby zostały wybrane do władz Związku, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie 

dodatkowe dotyczące kandydatów z równą liczbą głosów. Jeżeli w dodatkowym 

głosowaniu padnie wynik remisowy, przeprowadza się kolejne głosowania z udziałem tych 

samych kandydatów, aż do rozstrzygnięcia.  

 

 

Pozostałe paragrafy Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 

Członków Polskiego Związku Kajakowego pozostają bez zmian.  
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