
Ordynacja Wyborcza 

Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Poznaniu 

 

Rozdział I 

Zasady ogólne 

 

§ 1 

 
Ordynacja wyborcza określa tryb i zasady wyboru: 

a. Prezesa Związku 
b. Zarządu Związku 
c. Członków Komisji Rewizyjnej Związku 
d. Członków Sądu Koleżeńskiego Związku 
e. Delegatów na Zjazd Krajowy Delegatów Związku 

§ 2 

Głosowanie w wyborach jest tajne  lub jawne. O sposobie głosowania decydują uczestnicy zebrania w 
głosowaniu  jawnym. 

§ 3 

1. Zgłoszeni do organów Związku kandydaci muszą wyrazić zgodę na umieszczenie ich nazwisk 
i imion na kartach do głosowania. 

2. Głosuje się imiennie na kandydata. 
3. Liczba kandydatów jest nieograniczona. 

§ 4 

1. Przewodniczącym Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego jest członek Związku 
wybrany spośród zebranych  w głosowaniu  jawnym. 

2. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się w głosowaniu jawnym Komisję Skrutacyjno-
Mandatową,  która liczy 3 członków. Wybrani spośród siebie wybierają Przewodniczącego 
Komisji i Sekretarza. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjno-Mandatowej należy: 
a. stwierdzenie czy w zebraniu uczestniczy wymagana Statutem Związku ilość uprawnionych 

do głosowania 
b. sporządzenie kart do głosowania 
c. wydawanie kart do głosowania 
d. zebranie głosów 
e. ustalenie i podanie wyników głosowania 
f. sporządzenie protokołu głosowania 

 
4. Członkowie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej nie mogą kandydować do organów Związku. 

Jeżeli zostali zgłoszeni jako kandydaci i wyrazili zgodę, przestają pełnić swoje funkcje, a na 
zwolnione miejsce dokonuje się ponownego wyboru. 

 



Rozdział II 
Tryb i zasady wyboru organów Związku 

§ 5 

Wyboru Prezesa Związku, członków Zarządu Związku, członków Komisji Rewizyjnej Związku, 
członków Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Związku dokonują 
członkowie Związku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. 

§ 6 

1. Wyboru Prezesa Związku dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym 
Zebraniu  Sprawozdawczo-Wyborczym. 

2. Prezesem Związku zostaje wybrany ten z kandydatów, który otrzymał największą ilość 
głosów, nie mniej niż 50 % plus 1, ważnych oddanych głosów. 

3. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości głosów przeprowadza się 
głosowanie dodatkowe, do którego przechodzi 2 kandydatów, którzy otrzymali największą 
ilość głosów. 

4. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Prezesa i nie uzyska on wymaganej  ilości 
głosów (50% + 1) następuje konieczność powtórzenia wyborów. 

5. Po wybraniu Prezesa Związku przeprowadza się wybory: 
a. 6 członków Zarządu Związku  
b. 3 członków Komisji Rewizyjnej 
c. 3 członków Sądu Koleżeńskiego 
d.   5 delegatów na Walny Zjazd Delegatów Związku  - 1delegat na 40 członków (na dzień 
31.012.2012 - rok poprzedzający Zjazd Wyborczy PZHGRiDI   było 198 członków PZHGRiDO, 
Delegaci wybierani są na czas kadencji władz PZHGRiDI  p.6 Par 14 Statutu PZHGRiGI) 

Wybranymi  zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość ważnych głosów.                                                                                  

§ 7 

1. Przed zgłoszeniem kandydatów do władz Związku Przewodniczący obrad proponuje podjęcie 
uchwały, czy wybory do władz będą tajne czy jawne. 

a. W przypadku, gdy zebrani uchwalą głosowanie jawne, Przewodniczący  Komisji 
Skrutacyjno-Mandatowej zarządza liczenie głosów (głosowanie odbywa się przez 
podniesienie ręki), a następnie zostaje sporządzony protokół i zostają ogłoszone 
wyniki wyborów. 

b. W  przypadku, gdy zebrani uchwalą głosowanie tajne, Komisja Skrutacyjno-
Mandatowa: 

- przygotowuje kartki do głosowania z nazwiskami kandydatów zgłoszonymi przez 
zebranych, umieszczając je w kolejności alfabetycznej, 

- przeprowadza wybory zbierając głosy do urny, 
- po obliczeniu głosów sporządza protokół i ogłasza wyniki wyborów. 

§ 8 

1. Po rozdaniu kart do głosowania przewodniczący Komisji Skrutacyjnej informuje o zasadach 
głosowania. 
    a. Głosami ważnymi są jeżeli: 
       - na karcie do głosowania skreślono wszystkich kandydatów. 
       - skreślono więcej kandydatów niż  wybieramy 
   c. Głos jest nieważny jeżeli: 
       - na karcie do głosowania pozostanie więcej kandydatów niż wybieramy 
       - karta jest podarta 
       - karta jest przekreślona 
       - karta jest inna niż wydana przez Komisję Skrutacyjno - Mandatową 
 
 
    Ordynacja została zatwierdzona Uchwałą Zarządu PZHGRiDO w dniu ................. 


