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REGULAMIN WYBORÓW 
 

§ 1. 
Zasady ogólne: 
1. Wszystkie wybory do władz POZTS przeprowadzane są w sposób tajny lub jawny w 

zależności od uchwał Walnego  Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów 
POZTS. 

2. Karta wyborcza zawierająca nazwiska inne niż oficjalna lista wyborcza, zawierająca dopiski, 
przekreślenia, a także karta przedarta - jest nieważna. 

3. Kandydat do władz Związku nie musi mieć statusu delegata Walnego Zgromadzenia 
POZTS. 

4. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje delegatom na Walne Sprawozdawczo - 
Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS, reprezentujących członków zwyczajnych 
POZTS. 

5. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom wspierającym, honorowym i osobom 
zaproszonym nie posiadającym statusu delegata na Walne Sprawozdawczo - Wyborcze 
Zgromadzenie Delegatów POZTS. 

6. Wybory do władz POZTS przeprowadza Komisja Skrutacyjna przy pomocy kart wyborczych. 
Głosowanie odbywa się przez wrzucenie karty wyborczej do urny. 

 
§ 2. 

Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzeniu Delegatów POZTS wybiera: 
1.  Prezesa POZTS, 
2.  Zarząd POZTS (w liczbie 7 - 11 członków), 
3.  Komisję Rewizyjną POZTS (w liczbie 3 - 5 członków), 

 
 

§ 3. 
Wybory Prezesa POZTS: 
1. Wybór odbywa się w odrębnym głosowaniu bezwzględną większością głosów 

uprawnionych delegatów biorących udział w Walnym Sprawozdawczo - Wyborczym 
Zgromadzeniu Delegatów POZTS. W przypadku gdy zgłoszony jest jeden kandydat, dla 
jego wyboru wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% + 1 głos. 

2. Jeżeli w trybie określonym w pkt. 1. żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby 
głosów, przeprowadzone będzie następne głosowanie, w którym udział biorą dwaj 
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kandydaci legitymujący się największą liczbą uzyskanych głosów w pierwszym 
głosowaniu. Prezesem POZTS zostaje wybrany ten kandydat, który w drugiej turze 
wyborów otrzyma większą ilość ważnych głosów. 

3. Głos jest ważny, jeżeli na karcie wyborczej w I lub II turze głosowania pozostawione 
zostało jedno nazwisko kandydata. 

 
§ 4. 

Wybór Członków Zarządu POZTS: 
1. Kandydatury na członków Zarządu POZTS zgłaszane są przez wybranego Prezesa Zarządu i 

przez delegatów Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Delegatów 
POZTS. 

2. Do Zarządu wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno uzyskają największą liczbę głosów. 
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest równa liczbie osób wybieranych, do ich wyboru 

wymagane jest uzyskanie przez danego kandydata minimum 50% + 1 głos. 
 

§ 5. 
Wybór Komisji Rewizyjnej POZTS: 
1.  Komisję Rewizyjną POZTS wybiera się w drodze imiennych wyborów spośród kandydatów 

zgłoszonych przez delegatów Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia 
Delegatów POZTS. 

2. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno uzyskają największą liczbę 
ważnych głosów. 

3.  W przypadku, gry liczba kandydatów jest równa liczbie osób wybieranych, do ich wyboru 
wymagane jest uzyskanie przez danego kandydata minimum 50% + 1 głos. 

 
§ 6. 

 
Pozostałe sprawy: 
1. Na wezwanie Przewodniczącego obrad kandydaci do władz POZTS obecni na Walnym 

Sprawozdawczo - Wyborczym Zgromadzeniu Delegatów POZTS składają oświadczenia 
co do zgody na kandydowanie. 

2. Rezygnujący z kandydowania nie musi podawać przyczyny nie wyrażenia zgody. 
3. Zgłoszenie kandydata nieobecnego na Walnym Sprawozdawczo - Wyborczym 

Zgromadzeniu Delegatów POZTS wymaga przedłożenia jego pisemnej zgody na 
kandydowanie. 

4. Komisja Wyborcza przedstawia nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym, wg 
następującej kolejności: 

 a)  lista kandydatów na Prezesa POZTS, 
 b)  lista kandydatów na Członków Zarządu POZTS, 
 c)  lista kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej POZTS, 
 5. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory Prezesa POZTS, Członków Zarządu POZTS, 

Członków Komisji Rewizyjnej POZTS. 
 6. Komisja Skrutacyjna oblicza głosy i ogłasza wynik wyborów na funkcję Prezesa POZTS, 

Członków Zarządu POZTS, Członków Komisji Rewizyjnej POZTS. 
 7. Na karcie wyborczej głosujący musi skreślić nazwiska osób, na które nie głosuje, 

pozostawiając co najwyżej tyle nie skreślonych nazwisk, ile jest miejsc w odpowiednich 
władzach POZTS, do których odbywają się wybory. 
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 8. Z wyjątkiem I tury wyborów Prezesa POZTS, za osoby wybrane uważa się kandydatów, 
którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, przy czym liczba osób wybranych nie 
może przekraczać liczby miejsc w odpowiednich władzach POZTS. 

 9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, a liczba miejsc w 
odpowiednich władzach POZTS jest mniejsza od liczby osób, które otrzymały równą 
liczbę głosów, Przewodniczący obrad zarządza dodatkowe głosowanie dla obsadzenia 
tych miejsc spośród kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów. 

 
 
 

 


