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REGULAMIN WYBORÓW 

Regionalnego Zjazdu Oddziału  

Olimpiad Specjalnych Polska ……………………………. 

 

…………………………………………………………. 

miejscowość, data 

 
§1 

Regionalny Zjazd Oddziału Władze Oddziału Regionalnego: 
1. Komitet Regionalny – w liczbie 5 - 9 osób w składzie: 

a) Prezes 
b) Wiceprezes ds. organizacji 
c) Wiceprezes ds. sportu 
d) Wiceprezes ds. finansowych 
e) osoba z niepełnosprawnością intelektualną 
f) członek najbliższej rodziny zawodnika Olimpiad Specjalnych 
g) członków Komitetu Regionalnego. 

2. Komisję Rewizyjną – w liczbie 3 osób  
 

§ 2 
Wybory do Władz Oddziału Regionalnego odbywają się w sposób tajny – chyba, że Zjazd postanowi inaczej. 

 
§ 3 

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje: 
1. Delegatom Zjazdu 
2. Członkom ustępujących Władz Oddziału Regionalnego jeżeli są Delegatami. 

Bierne prawo wyborcze przysługuje Członkom Stowarzyszenia zgłoszonym przez: 
1. ustępujące Władze Oddziału Regionalnego jeżeli nie są Delegatami 
2. Zarządy Klubów Olimpiad Specjalnych nie będący Delegatami na Zjazd 

 
§ 4 

1. Kandydatów do Władz Oddziału Regionalnego proponowanych przez ustępujące Władze przedstawia 
Komisja Mandatowo – Wyborcza. 

2. Delegaci mają prawo zgłaszania dodatkowych kandydatów do Władz Oddziału Regionalnego 
bezpośrednio w czasie Zjazdu w odpowiednich do tego punktach porządku obrad. 

3. Kandydaci do Władz muszą spełniać kryteria określone w ordynacji Wyborczej Stowarzyszenia 
Olimpiady Specjalne Polska i wyrazić zgodę na kandydowanie. W przypadku ich nieobecności na 
Zjeździe musi być zgoda wyrażona na piśmie. 

4. Kandydaci do Władz mają prawo do prezentacji dotychczasowego dorobku i koncepcji działania we 
Władzach. 

 
§ 5 

Listy kandydatów do Władz: 
1. na poszczególne funkcje w Komitecie Regionalnym 
2. na Członków Komitetu Regionalnego 
3. do Komisji Rewizyjnej, 

zatwierdza Zjazd w głosowaniu jawnym bezpośrednio przed głosowaniem na kandydatów danej listy. 
 

§ 6 
1. Wybory do Władz Oddziału Regionalnego przeprowadza Komisja Skrutacyjna przy pomocy kart do 

głosowania z nazwiskami kandydatów porządku alfabetycznym. 
2. Osoby odbierające kartę do głosowania potwierdzają to podpisem na liście obecności. 
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§ 7 
WYBORY KOMITETU REGIONALNEGO: 
Zjazd przed przystąpieniem do głosowania na kandydatów do Komitetu Regionalnego głosuje najpierw nad 
liczbą i składem, który będzie obowiązywał do najbliższego Zjazdu Wyborczego Oddziału Regionalnego. (wśród 
członków funkcyjnych musi być Prezes) 

A. – na Członków funkcyjnych 
1. Zjazd wybiera Członków funkcyjnych Komitetu Regionalnego „pierwszym głosowaniu” – zgodnie z 

wynikiem głosowania dotyczącego składu i liczby członków Komitetu Regionalnego. 
2. Nie jest możliwe kandydowanie na dwie różne funkcje w Komitecie Regionalnym. 
3. Na karcie do głosowania na członków funkcyjnych Komitetu Regionalnego głosuje się na każdego 

kandydata  funkcyjnego niezależnie. 
4. Głosowanie odbywa się poprzez pozostawienie przy każdej pozycji funkcyjnej co najwyżej jednego nie 

skreślonego nazwiska. 
5. W przypadku pozostawienia przy danej pozycji funkcyjnej więcej niż jednego nie skreślonego nazwiska, 

głos dla tej pozycji funkcyjnej uznaje się za nieważny. 
6. Wybrani do Komitetu Regionalnego na poszczególne funkcje zostaną ci kandydaci, którzy otrzymają 

największą liczbę głosów. 
7. Jeżeli dla danej funkcji dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, Przewodniczący 

Zjazdu zarządzi dodatkowe głosowanie na tych kandydatów. 
B. na Członków nie funkcyjnych 
1. Zebranie wybiera Członków nie funkcyjnych Komitetu Regionalnego (w liczbie ustalonej wcześniej w 

drodze głosowania) „ w drugim głosowaniu” po ogłoszeniu wyników wyboru „pierwszego głosowania” 
czyli członków funkcyjnych Komitetu Regionalnego. 

2. Kandydaci, którzy kandydowali do Komitetu Regionalnego w  „pierwszym głosowaniu” i nie zostali 
wybrani mogą – jeżeli wyrażą taką wolę – kandydować na Członków Komitetu Regionalnego w  
„drugim głosowaniu” 

3. „ W drugim głosowaniu” głosowanie odbywa się poprzez pozostawienie na karcie do głosowania bez 
skreślenia, co najwyżej tylu nazwisk na ile osób odbywa się głosowanie. 

4. W przypadku pozostawienie większej niż zatwierdzona przez Zjazd liczba nazwisk na Członków 
Komitetu Regionalnego, głos uznany zostaje za nieważny. 

5. Wybrani do Komitetu Regionalnego na Członków nie funkcyjnych zostaną ci kandydaci, którzy 
otrzymają największą liczbę głosów. 

6. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, Przewodniczący Zjazdu zarządzi 
dodatkowe głosowanie na tych kandydatów. 

 
§ 8 

„Drugie głosowanie” na Członków Komitetu Regionalnego i głosowanie na Członków Komisji Rewizyjnej 
Oddziału może odbywać się równocześnie, jednak na Odrębnych kartach do głosowania. 

 
§ 9 

WYBORY KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU: 
1. Osoby wybrane do Komitetu Regionalnego nie mogą kandydować doi Komisji Rewizyjnej. 
2. Głosowanie na Członków Komisji Rewizyjnej odbywa się poprzez pozostawienie na karcie do 

głosowania bez skreślenia, co najwyżej trzech nazwisk.  
3. Wybrani zostaną ci kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. 
4. W przypadku pozostawienia większej liczby nazwisk do Komisji Rewizyjnej Oddziału niż 3 – głos uznany 

zostaje za nieważny. 
5. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, Przewodniczący Zjazdu zarządzi 

dodatkowe głosowanie na tych kandydatów. 
6. Komisja Rewizyjna Oddziału konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu bezpośrednio po swoim 

wyborze pod Przewodnictwem Przewodniczącego Zjazdu dokonując wyboru: Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

 


