
R E G U L A M I N 

WYBORU WŁADZ I ORGANÓW STOWARZYSZENIA 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU „ATENA” W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

NA WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM 

STOWARZYSZENIA UTW W DNIU 07 KWIETNIA 2022r. 

 

I. TRYB WYSUWANIA KANDYDATÓW: 

1) Na Prezesa Stowarzyszenia: 

- Członkowie Zgromadzenia zgłaszają ,w sposób jawny, co najmniej dwie kandydatury 
spośród obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia - na 
stanowisko Prezesa Stowarzyszenia. 

 

2) Na członków Zarządu (8 osób): 

- Członkowie Zgromadzenia zgłaszają, w sposób jawny, dowolną liczbę 

kandydatów do Zarządu, spośród obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków 

Stowarzyszenia , nie mniejszą niż 9 osób. 

 

3) Na członków Komisji Rewizyjnej (3 osoby): 

- Członkowie Zgromadzenia zgłaszają ,w sposób jawny, dowolną liczbę  

kandydatów do Komisji Rewizyjnej, spośród obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia ,nie mniejszą niż 4 osoby. 

 

4) Do Sądu Koleżeńskiego (5 osób): 

- Członkowie Zgromadzenia zgłaszają, w sposób jawny, dowolną liczbę 

kandydatów do Sądu Koleżeńskiego, spośród obecnych na Walnym Zgromadzeniu 
członków Stowarzyszenia, nie mniejszą niż 6 osób. 

 



- W przypadku, gdy członkowie Zgromadzenia zgłoszą mniej kandydatów, niż zostało 
ustalone, dodatkowych kandydatów do poszczególnych władz i organów zgłasza 
Komisja Mandatowo-Wyborcza. 

 

- Jeżeli w stosunku do któregoś z zaproponowanych kandydatów, zgłoszonych przez 
Członków Zgromadzenia lub Komisję wniesiony zostanie umotywowany sprzeciw, 
członkowie Zgromadzenia zwykła większością głosów decydują w głosowaniu jawnym 
o umieszczeniu danej kandydatury na liście wyborczej. 

 

- Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. 

 

- Członkowie Zgromadzenia, którzy kandydowali na Prezesa Stowarzyszenia i nie 
zostali wybrani , mogą kandydować do Zarządu, do Komisji Rewizyjnej lub do Sądu 
Koleżeńskiego.  

 

- Przyjęte przez Zgromadzenie kandydatury na Prezesa oraz do Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Komisja Mandatowo-Wyborcza umieszcza na 
właściwych listach wyborczych w porządku alfabetycznym. 

Ustalone listy kandydatów wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie - w 
głosowaniu jawnym - zwykłą większością głosów. 

 

 

II. SPOSÓB GŁOSOWANIA. 

 

1. Przed przystąpieniem do głosowania, przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
informuje o podstawowych zasadach przeprowadzenia wyborów, zawartych w 
niniejszym Regulaminie. 

 

2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym 
Stowarzyszenia. 

 



3. Wybory Prezesa oraz władz i organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu 
tajnym bezwzględną większością głosów, zgodnie z § 19 ust.2 Statutu 
Stowarzyszenia. 

 

4. Zgromadzenie w pierwszej kolejności dokonuje wyboru Prezesa Stowarzyszenia. 

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezesa nie uzyska wymaganej bezwzględnej 
większości (50% + 1 ) ważnych głosów, zarządza się dodatkowe wybory na Prezesa, 
wpisując na listę dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w 
pierwszym głosowaniu. 

 

5. Następnie Zgromadzenie dokonuje wyboru Zarządu Stowarzyszenia, Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
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6. Głosowanie: 

 

a) na Prezesa: na karcie do głosowania stawiamy znak „X” przy kandydacie, na 
którego głosujemy. Pozostałe nazwiska skreślamy. 

 

c) do Zarządu : na karcie do głosowania stawiamy znak „X” przy kandydacie, na 
którego głosujemy. Pozostałe nazwiska skreślamy .Należy wybrać 8 kandydatów. 

 

d) do Komisji Rewizyjnej: na karcie do głosowania stawiamy znak „X” przy 
kandydacie, którego wybieramy. Pozostałe nazwiska skreślamy. Należy wybrać 3 
kandydatów. 

 

e) do Sądu Koleżeńskiego: podobnie jak wyżej na karcie do głosowania stawiamy 
znak „X” przy kandydacie, którego wybieramy. Pozostałe nazwiska skreślamy. Należy 
wybrać 5 kandydatów. 

 

7. Przygotowanie do wyborów: 

 

a) Komisja Mandatowo- Wyborcza przygotowuje karty do głosowania odrębnie na 

Prezesa Stowarzyszenia i odrębnie do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Kole- 

żeńskiego.  

Na kartach umieszcza odcisk pieczątki Stowarzyszenia i rozdaje karty członkom  

Zgromadzenia celem głosowania. 

 

b) czynności związane z techniką głosowania i obliczania głosów wykonuje Komisja 
Skrutacyjna, która: 

- zbiera wypełnione karty do głosowania, 



- oblicza głosy i sporządza protokoły podając wyniki głosowania oddzielnie dla 

każdego kandydującego, 

- ogłasza wyniki wyborów. 

 

III. SPOSÓB USTALENIA WYNIKÓW WYBORÓW. 

 

1. Za wybranego na Prezesa i członka Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej i  

Sądu Koleżeńskiego uważa się tego kandydata, który w głosowaniu tajnym 

otrzymał bezwzględną większość głosów. 

 

2. Głos należy uznać za nieważny, jeżeli karta do głosowania: 

a) nie jest opatrzona pieczątką Stowarzyszenia UTW”Atena”, 

b) jest przekreślona, 

c) zawiera liczbę nieskreślonych nazwisk, przekraczającą ustalony skład liczbowy  

władz i organów, 

d) zawiera w całości inne nazwiska. 

Nazwiska dopisane na karcie wyborczej, które nie były przyjęte przez 

Zgromadzenie , nie są brane pod uwagę. 

 

3. Wyniki wyborów zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 

w formie uchwały. 

 

IV. KONSTYTUCYJNE POSIEDZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA, KOMISJI 
REWIZYJNEJ I SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO. 

 

1. Pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, zwołuje w ciągu 7 dni od 



Walnego Zgromadzenia, nowo wybrany Prezes Stowarzyszenia, który zgodnie ze 

Statutem przewodniczy Zarządowi. 

 

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera : Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza 

i członków Zarządu. 

 

3. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć w terminie 7 dni od Walnego 

Zgromadzenia ,konstytuują się Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. 

 

4. Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński wybierają ze swojego składu przewodni- 

czącego i członków. 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków SUTW „Atena” 
w dniu 13 lutego 2014 r. Uchwałą nr 5/2014. 

 

 

 

 

 
 


