Uchwała nr 07/2016
VIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podjęta 28 maja 2016 roku
w Gosławicach, w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej
Stowarzyszenia Bears of Poland
VIII Walne Zebranie Członków, działając na podstawie art. 25 pkt 4 statutu uchwala, co następuje:
§1
Ustala się ordynację wyborczą obowiązującą w trakcie wyboru władz stowarzyszenia, tj. prezesa,
członków zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
§2
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) bezwzględnej większości głosów – należy przez to rozumieć sytuację, gdy kandydat otrzymał
więcej niż połowę ważnie oddanych głosów;
2) zwykłej większości głosów – należy przez to rozumieć sytuację, gdy kandydat otrzymał więcej
głosów niż pozostali kandydaci;
3) władzach – należy przez to rozumieć Prezesa, Stowarzyszenie oraz Komisję Rewizyjną.
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Wybory Prezesa stowarzyszenia
§3
Wybór Prezesa stowarzyszenia odbywa się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
Wyboru na stanowisko Prezesa dokonuje się przed wyborem pozostałych członków Zarządu.
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał co najmniej połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza
się ponowne głosowanie, w którym uczestniczy tylko dwóch kandydatów, którzy otrzymali
największą liczbę głosów.
W przypadku, gdy jest tylko jeden kandydat, zostaje on wybrany, gdy uzyska co najmniej połowę
ważnie oddanych głosów. W przeciwnym wypadku konieczne jest przeprowadzenie kolejnych
wyborów.
Kandydatów na Prezesa może zgłaszać każdy członek stowarzyszenia.
Nazwisko i imię kandydata umieszcza się na karcie do głosowania, o ile wyrazi on zgodę na
kandydowanie.
Przed rozpoczęciem głosowania członkowie mogą zadawać pytania kandydatowi.
Kandydat zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na kierowane do niego pytania członków.
Kandydaci na Prezesa stowarzyszenia przedstawiają członkom proponowany przez siebie program
działania.
Prezes stowarzyszenia ma prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu.
Wybory Członków Zarządu
§4
Wybór członków zarządu stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
W przypadku liczby kandydatów równej liczbie miejsc w zarządzie głosowanie odbywa się
bezwzględną większością głosów. Jeżeli kandydat lub kandydaci nie uzyskają co najmniej połowy
ważnie oddanych głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie. W przypadku nie uzyskania co
najmniej połowy ważnie oddanych głosów przeprowadza się kolejne wybory.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w zarządzie głosowanie odbywa się
zwykłą większością głosów i do zarządu wchodzą kandydaci z największą liczbą głosów.
Jeżeli kilku kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, a nie mogą oni wejść do zarządu
stowarzyszenia z powodu mniejszej liczby miejsc, przeprowadza się dodatkowe głosowanie tylko
na tych kandydatów.

5. Kandydatów na członków zarządu może zgłaszać każdy członek stowarzyszenia.
6. Nazwisko i imię kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania, o ile wyrazi on zgodę na
kandydowanie.
7. Przed rozpoczęciem głosowania członkowie mogą zadawać pytania kandydatowi.
8. Kandydat zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na kierowane do niego pytania członków.
9. Liczba członków zarządu oprócz prezesa może wynieść 2, 3, 4, 5 lub 6. O liczbie członków zarządu
decyduje Walne Zebranie Członków. Prezes zarządu ma prawo rekomendować Walnemu liczbę
członków w zarządzie.
10. Zarząd spośród siebie wybiera na pierwszym posiedzeniu wybiera wiceprezesa, skarbnika i
sekretarza zarządu.
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Wybory Komisji Rewizyjnej
§5
Wybór członków Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
W przypadku liczby kandydatów równej liczbie miejsc w Komisji Rewizyjnej głosowanie odbywa się
bezwzględną większością głosów. Jeżeli kandydat lub kandydaci nie uzyskają co najmniej połowy
ważnie oddanych głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie. W przypadku nie uzyskania co
najmniej połowy ważnie oddanych głosów przeprowadza się kolejne wybory.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w Komisji Rewizyjnej głosowanie
odbywa się zwykłą większością głosów i do Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydaci z największą
liczbą głosów.
Jeżeli kilku kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, a nie mogą oni wejść do Komisji rewizyjnej
stowarzyszenia z powodu mniejszej liczby miejsc, przeprowadza się dodatkowe głosowanie tylko
na tych kandydatów.
Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej może zgłaszać każdy członek stowarzyszenia.
Nazwisko i imię kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania, o ile wyrazi on zgodę na
kandydowanie.
Przed rozpoczęciem głosowania członkowie mogą zadawać pytania kandydatowi.
Kandydat zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na kierowane do niego pytania członków.
Komisja Rewizyjna spośród siebie wybiera na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i
sekretarza Komisji Rewizyjnej.
Głosowanie
§6
Wybór w I terminie Walnego odbywa się po stwierdzeniu co najmniej więcej niż połowy członków
Stowarzyszenia. Wybór w II terminie odbywa się bez względu na liczbę obecnych członków
Stowarzyszenia.
Karty do głosowania przygotowuje Komisja Skrutacyjna Walnego, która umieszcza na nich nazwiska
i imiona kandydatów do poszczególnych władz w porządku alfabetycznym. Wielkość i rodzaj
czcionek powinny być jednakowe dla wszystkich kandydatów.
Karty do głosowania opatrywane są pieczęcią Stowarzyszenia.
Komisja Skrutacyjna Walnego wydaje członkom stowarzyszenia karty do głosowania po okazaniu
przez nich mandatu.
Uprawnienie do głosowania w trakcie Walnego Zebrania mają wyłącznie członkowie zwyczajni,
którzy nie zalegają z opłacaniem składek. Pozostali członkowie uczestniczą w Walnym Zebraniu
jedynie z głosem doradczym.

§7
1. Komisja Skrutacyjna Walnego:
1) nadzoruje przebieg głosowania, w tym czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz
utrzymaniem porządku i spokoju w jego trakcie;

2) przygotowuje i pieczętuje pieczęcią Stowarzyszenia urny do głosowania;
3) zbiera do urny karty z oddanymi głosami;
4) sprawdza ważność głosów, oblicza je i ogłasza wyniki wyborów.
2. Zamknięcie i opieczętowanie urny do głosowania powinno nastąpić po sprawdzeniu przez Komisję
Skrutacyjną Walnego czy urna jest pusta.
3. Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny nie wolno otwierać.
§8
1. Głosowanie polega na postawieniu znaku X osobiście przez członka na otrzymanej karcie do
głosowania na maksymalnie tylu kandydatów ile jest miejsc w danym organie władzy. W przypadku
prezesa – jedno miejsce, w przypadku zarządu od 2 do 6 na podstawie decyzji Walnego, w
przypadku Komisji Rewizyjnej 3 miejsca. W głosowaniu do zarządu oraz Komisji Rewizyjnej można
zagłosować na mniejszą liczbę kandydatów niż miejsc w danej władzy.
2. Głos jest nieważny, jeżeli:
1) liczba kandydatów, na których członek głosował jest większa od ustalonej liczby członków
danej władzy Stowarzyszenia lub członek głosował na więcej niż jednego kandydata w
wyborach Prezesa Stowarzyszenia;
2) na karcie do głosowania zostały dopisane nazwiska osób niebędących kandydatami;
3) karta do głosowania nie jest opatrzona pieczęcią Stowarzyszenia.
3. Głosowania nie wolno przerywać. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było
uniemożliwione, należy je powtórzyć.
§9
1. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, a nie mogą oni wejść do danej władzy
Stowarzyszenia z powodu mniejszej liczby miejsc, przeprowadza się dodatkowe głosowanie tylko
na tych kandydatów.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Jeżeli żaden z kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia nie otrzyma bezwzględnej większości głosów
przeprowadza się głosowanie ponowne, przy czym jeżeli zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów
pozostawia się na liście dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
4. Jeżeli ponowne głosowanie nie da rezultatu ponawia się procedurę wyborczą.
5. Po zamknięciu obrad Walnego Komisja Skrutacyjna niszczy karty do głosowania i sporządza z tej
czynności protokół.
6. Władze Stowarzyszenia mogą dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce
ustępujących w czasie trwania kadencji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może
przekroczyć 1/2 składu pochodzącego z wyboru.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego

Przewodniczący Walnego

