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Ordynacja Wyborcza 
Stowarzyszenia Tarnowski Yacht Club „Azoty” 

§ 1 
1. Prawo wybierania mają członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym 

Zebraniu. 

2. Prawo kandydowania do Organów Stowarzyszenia mają członkowie Stowarzyszenia 
uczestniczący w Walnym Zebraniu. Członkowie nieobecni na zebraniu mogą pisemnie 
przekazać swoją zgodę na kandydowanie do Organów Stowarzyszenia innemu 
członkowi.  

§ 2 
1. Do przeprowadzenia wyborów Walne Zebranie wybiera, na wniosek i pod nadzorem 

przewodniczącego, Komisję Skrutacyjno-Wyborczą spośród uczestników Walnego 
Zebrania. 

2. Komisja składa się z 3 osób. 

3. Członkowie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej nie mogą być kandydatami do Władz 
Stowarzyszenia.  

§ 3 
1. Na wniosek przewodniczącego Walne Zebranie określa, poprzez głosowanie jawne, 

zgodną ze statutem liczebność Organów Stowarzyszenia. 

§ 4 
1. Kandydatów do Organów Stowarzyszenia zgłaszają uczestnicy Walnego Zebrania. 

2. Zgłaszający kandydaturę powinien ją przedstawić i umotywować, a zgłoszony 
kandydat powinien wyrazić zgodę na wpisanie go na listę kandydatów do danego 
Organu Stowarzyszenia. 

3. W przypadku tworzenia list kandydatów równocześnie do wszystkich Organów 
Stowarzyszenia, zgłoszony kandydat może być wpisany na listę kandydatów tylko do 
jednego Organu Stowarzyszenia. 

4. Liczba zgłoszonych kandydatów do danego Organu Stowarzyszenia powinna być 
przynajmniej o jeden większa od liczby ustalonej w § 3 niniejszego Regulaminu. 

5. Zamknięcie listy kandydatów wymaga akceptacji przez Walne Zebranie na wniosek 
zgłoszony z sali. 

§ 5 
1. Bezpośrednio po zamknięciu list kandydatów Komisja Skrutacyjno-Wyborcza albo 

uczestnicy Walnego Zebrania samodzielnie przygotowują karty wyborcze, 
oddzielnie, dla poszczególnych Organów Stowarzyszenia.  

2. Nazwiska kandydatów na kartach wyborczych umieszcza się w kolejności 
alfabetycznej. 
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§ 6 
1. Wybierający oddają głos poprzez pozostawienie nieskreślonych nazwisk kandydatów, 

na których głosują.  

2. Oddany głos będzie ważny, jeżeli na karcie wyborczej liczba wybranych 
(nieskreślonych) nazwisk kandydatów, będzie mniejsza lub równa ustalonej 
liczebność danego Organu Stowarzyszenia. 

3. Oddany głos będzie nieważny, jeżeli na karcie wyborczej zostaną wykreślone 
nazwiska wszystkich kandydatów. 

§ 7 
1. Członkowie Organów Stowarzyszenia są wybierani zwykłą większością głosów. 

2. Wybranymi do Organów Stowarzyszenia zostaną te osoby, które otrzymały najwięcej 
głosów, w ilości zgodnej z ustaloną wcześniej liczebnością danego Organu 
Stowarzyszenia. 

3. W przypadku gdy na ostatnie miejsca do danego Organu Stowarzyszenia przypadać 
będzie kilku kandydatów, z taką samą liczbą głosów, Walne Zebranie dokonuje 
ponownego głosowania tylko nad tymi kandydatami. 

4. W przypadku braku rozstrzygnięcia w dwóch turach głosowania ponownego, tworzy 
się nową listę kandydatów do danego Organu Stowarzyszenia i powtarza procedurę 
wyboru od początku.  

§ 8 
1. Wybrane Organy Stowarzyszenia odbywają niezwłocznie swoje pierwsze posiedzenie 

w celu ukonstytuowania.  

§ 9 
1. Wszelkie wątpliwości związane z wyborami Organów Stowarzyszenia rozstrzyga 

Walne Zebranie Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem. 

§ 10 
1. Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 2011-01-22 i wszedł 

w życie z chwilą uchwalenia.  

 


