
Regulamin wyborów 

 

Zgodnie z §17 pkt. 5 Statutu PSA Walne Zebranie podejmuje uchwały i przeprowadza wybory zgodnie 

z przyjętym przez siebie regulaminem. 

1) Regulamin określa przeprowadzanie wyborów do: 

a) Zarządu, 

b) Komisji Rewizyjnej, 

c) Komisji Dyscyplinarnej. 

2) Zgodnie z §20 Statutu PSA, Zarząd składa się z 5 do 9 Członków Rzeczywistych PSA i jest 

wybierany na kadencję, która trawa 2 lata. 

3) Zgodnie z §22 Statutu PSA, Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 Członków Rzeczywistych PSA 

i jest wybierana na kadencję, która trawa 2 lata. 

4) Zgodnie z §23 Statutu PSA, Komisja Dyscyplinarna składa się z 5 do 7 Członków Rzeczywistych 

PSA i jest wybierana na kadencję, która trawa 3 lata. 

5) W sytuacji, gdy w trakcie jednego Walnego Zebrania odbywa się kilka wyborów, wybory te 

odbywają się w kolejności zgodnej z kolejnością w pkt.1. 

6) Wybory rozpoczyna się od ustalenia, czy jest wymagane quorum. Jeżeli jest wymagane quorum 

następuje zgłaszanie kandydatów, przy czym minimalna liczba zgłoszonych kandydatów, to: 

a) do Zarządu – 5, 

b) Komisji Rewizyjnej – 2, 

c) Komisji Dyscyplinarnej – 5. 

7) Następnie wybierana jest komisja skrutacyjna.  

a) Komisja skrutacyjna składa się z Członków Rzeczywistych lub Członków Stowarzyszonych 

PSA.  

b) Członkami komisji skrutacyjnej nie mogą być kandydaci do wyborów. 

8) Karta do głosowania.  

a) Na karcie do głosowania umieszcza się imiona i nazwiska wszystkich kandydatów. 

b) Obok imienia i nazwiska każdego kandydata jest pole do zakreślenia znaku X oznaczającego 

głos „ZA”. 

c) Kolejność kandydatów na karcie do głosowania ustala się w drodze losowania. Losowanie 

przeprowadza komisja skrutacyjna. 

9) Głosowanie. 

a) Głosowanie jest tajne. 

b) Glosowanie polega na postawieniu znaku X oznaczającego głos „ZA”. Maksymalna liczba 

głosów „ZA” na karcie do głosowania odpowiada maksymalnej liczbie członków odpowiednich 

wybieranych władz, czyli: 

i) do Zarządu – 9, 

ii) Komisji Rewizyjnej – 5, 

iii) Komisji Dyscyplinarnej – 7. 

c) Głos jest nieważny, gdy liczba oddanych głosów „ZA” na karcie przekracza powyższe liczby. 

10) Rezultat. 

a) Wybrani zostają Kandydaci o największej liczbie głosów „ZA”, pod warunkiem, że liczba 

głosów „ZA” jest większa od zera. 

b) W sytuacji gdy kilku kandydatów uzyska tę samą liczbę głosów „ZA” i wybór tych osób 

skutkowałby przekroczeniem maksymalnej liczby członków odpowiednich władz, 

przeprowadza się dogrywkę. 

i) W dogrywce uczestniczą tylko ci kandydaci, o których mowa wyżej. 

ii) Dogrywka jest przeprowadzana wg. tej samej procedury co wybory. 


