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REGULAMIN wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej W-MZJ 
Warszawa, 30 sierpnia 2021 r. 

 

§ 1 
Zasady wyboru Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz 
członków Komisji Rewizyjnej W-MZJ określa Statut W-MZJ w Par 18, 21, 22, 23, 24 i 26. 
 

§ 2 
1. Wybory prowadzi Przewodniczący Zebrania Walnego Zebrania Sprawozdawczo -

Wyborczego Delegatów W-MZJ przy pomocy Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
2. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 

Przewodniczący Zebrania. 
 

§ 3 
1. Zgodnie z Par 21 statutu W-MZJ czynne prawo wyborcze uprawniające do wyboru 

Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz 
członków Komisji Rewizyjnej W-MZJ mają wszyscy członkowie W-MZJ będący  
delegatami. 

2. Zgodnie z Par 22 statutu W-MZJ bierne prawo wyborcze uprawniające do bycia wybranym 

jako Prezes Zarządu, członek Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek  
Komisji Rewizyjnej W-MZJ mają:  

a. członkowie W-MZJ będący delegatami,  
b. członkowie Zarządu W-MZJ i członkowie Komisji Rewizyjnej nie będący delegatami, 

c. Przewodniczący Kolegium Sędziów i Przewodniczący Rady Trenerów,  
d. członkowie honorowi i Prezesi Honorowi W-MZJ,  
e. członkowie wspierający W-MZJ  
f. oraz goście zaproszeni przez Zarząd W-MZJ. 

 
§ 4 

1. Każdy delegat W-MZJ ma prawo do jednego głosu podczas głosowania na Prezesa W-
MZJ oraz jednego głosu podczas głosowania na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

W-MZJ. 
2. Każdy delegat W-MZJ ma prawo do sześciu głosów podczas głosowania na członków 

Zarządu W-MZJ oraz dwóch głosów podczas głosowania na członków Komisji Rewizyjnej 
W-MZJ. 

3. Dopuszcza się głosowanie na podstawie pełnomocnictw. 
 

§ 5 
Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w 4 osobnych turach: 

1. I tura - głosowanie wszystkich delegatów W-MZJ na Prezesa W-MZJ i podanie wyników 
głosowania; 

2. II tura - głosowanie wszystkich delegatów W-MZJ na 6 członków Zarządu W-MZJ i podanie 
wyników głosowania; 

3. III tura - głosowanie wszystkich delegatów W-MZJ na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej W-MZJ i podanie wyników głosowania; 

4. IV tura - głosowanie wszystkich delegatów W-MZJ na 2 członków Komisji Rewizyjnej W-
MZJ i podanie wyników głosowania; 

5. Głosowania nie mogą się rozpocząć do czasu kiedy nie zgłoszono kandydatów na każdą 
turę głosowania w liczbie co najmniej odpowiadającej liczbie osób wybieranych. 

6. Głosowania w każdej turze odbywają się na osobnych kartach przedstawiających w 
kolejności alfabetycznej wszystkich zgłoszonych kandydatów z podaniem ich nazwiska i 
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imienia. W przypadku zgłoszenia tylko 1 kandydata na Prezesa lub Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej W-MZJ dopuszcza się głosowanie przez podniesienie mandatów. 

7. W przypadku zaznaczenia na karcie większej niż maksymalna liczba głosów taka karta 

staje się nie ważna. Głosujący mają prawo do oddania mniejszej niż maksymalna liczba 
głosów. Każda zmiana na karcie musi być zatwierdzona parafką. W przypadku braku parafek 
przy wyprowadzonych zmianach taka karta staje się nie ważna. 

 
§ 6 

Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Zarządu W-MZJ, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej W-

MZJ oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej W-MZJ: 
1. Kandydaci mogą być zgłoszeni przez: 

a. Członków W-MZJ, 
b. Prezesa Zarządu lub członków Zarządu W-MZJ, 

c. Samego kandydata. 
2. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu W-MZJ, Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej W-MZJ, członków Zarządu W-MZJ oraz Komisji Rewizyjnej można 
dokonać w formie pisemnej pocztą mailową na adres biura W-MZJ biuro@wmzj.waw.pl 

lub osobiście w dniu wyborów na ręce Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
3. Zarząd W-MZJ publikuje w dniu zgłoszenia imiona i nazwiska kandydatów na Prezesa 

Zarządu W-MZJ i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej W-MZJ na stronie W-MZJ. 
Zgłoszenia na członków Zarządu W-MZJ oraz Komisji Rewizyjnej są podawane Komisji 

Mandatowo-Skrutacyjnej w dniu wyborów. 
4. Zgłoszenie pisemne powinno zawierać zgodę kandydata na udział w wyborach. 
5. Kandydat zgłoszony pisemnie przed dniem wyborów na stanowisko Prezesa Zarządu W-

MZJ i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej W-MZJ nie musi być obecny podczas 

wyborów. Kandydat zgłoszony na te stanowiska w dniu wyborów musi być obecny 
podczas wyborów. Kandydaci zgłoszeni na członków Zarządu W-MZJ oraz Komisji 
Rewizyjnej nie muszą być obecni podczas wyborów. 

6. W przypadku braku pisemnej lub ustnej zgody kandydata oraz przy braku możliwości 

potwierdzenia telefonicznego przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną takiej zgody, 
kandydat nie zostanie umieszczony na liście wyborczej. 

7. Po przeprowadzonej weryfikacji zgód na udział w wyborach dla zgłoszonych 
kandydatów, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna potwierdza bierne prawa wyborcze i 

sporządza listę kandydatów, która zostanie poddana pod głosowanie przez delegatów 
obecnych na NWZD W-MZJ. 

8. Zabrania się łączenia funkcji członka Zarządu W-MZJ z funkcją członka Komisji 
Rewizyjnej W-MZJ. 

9. Dopuszcza się łączenie funkcji członka Zarządu W-MZJ z funkcją Przewodniczącego lub 
członka Rady Trenerów i Kolegium Sędziów. 
 

§ 7 

10. Po zatwierdzeniu list przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną następuje wydanie kart do 
głosowania a przed każdą turą głosowania przewidziane są krótkie wystąpienia 
kandydatów (osobiste lub odczytanie przesłania w przypadku nieobecności). 

11. Następnie Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przeprowadza głosowania dla każdej tury w 

trybie tajnego głosowania zwykłą większością głosów. 
12. Po przeprowadzeniu każdej tury głosowań następuje ogłoszenie wyników wyborów przez 

Komisję Mandatowo-Skrutacyjną. 
13. W przypadku głosowania na Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

zwycięża kandydat z największą liczbą głosów. 
14. W przypadku głosowania na członków Zarządu W-MZJ do zarządu wybranych jest sześć 

osób jakie otrzymały największą liczbę głosów zaś w przypadku głosowania na członków 
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Komisji Rewizyjnej W-MZJ do Komisji Rewizyjnej wybrane są dwie osoby jakie otrzymały 
największą liczbę głosów. 

15. W przypadku, gdy więcej kandydatów uzyska tą samą liczbę głosów, dla tych 

kandydatów Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zarządza przeprowadzenie drugiego 
głosowania dla danej tury wyborów. 

16. Po wyborze następuje wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu W-MZJ i  
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej W-MZJ. 

17. Protesty wyborcze mogą być zgłaszane do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w trakcie 
trwania wyborów. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozpatruje protesty na bieżąco i jej 
decyzje w danej sprawie są ostateczne. 

18. Po zakończeniu wyborów Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowuje i podpisuje 

protokół z wyborów przekazując go Zarządowi W-MZJ. 
19. Z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu przestają obowiązywać wcześniej 

uchwalone i obowiązujące Regulaminy Wyboru Prezesa Zarządu, członków Zarządu, 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Rewizyjnej . 

 
KONIEC 
 


