
 

 

PROJEKT  

REGULAMIN WYBORÓW 

członków władz Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej 

na  Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo -Wyborczym  

w Lublinie 25.06.2022 r. 

 

 

§ 1 

Regulamin wyborów członków władz Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej określa tryb wyborów, 

zasady zgłaszania kandydatów, treść kart do głosowania oraz zasady ogłaszania wyników wyborów 

podczas Walnego Zebrania Członków LZPR, w dniu 25.06.2022 r. w Lublinie. 

 

§ 2 

Wyboru Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej LZPR dokonuje 

się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

 

§ 3 

Liczba wybranych członków Zarządu 5 - 7 osób w tym Prezesa (§28 statutu), a Komisji Rewizyjnej 3 

osoby (§ 33 statutu),  nie może przekroczyć liczby członków ustalonych przez niniejsze zebranie. 

 

§ 4 

1. Kandydatów na Prezesa, członków Zarządu LZPR i Komisji Rewizyjnej zgłaszają delegaci 

członków LZPR. 

2. Bierne prawo wyborcze posiadają delegaci Członków LZPR, zaproszeni goście, wybrani na 

poprzednim Walnym Zgromadzeniu Członków LZPR Członkowie organów LZPR: Prezes 

Zarządu, Członkowie Zarządu, Członkowie Komisji Rewizyjnej i inne osoby zgłoszone przez 

delegatów na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, które wyraziły zgodę na 

kandydowanie. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu przysługuje: 

a. nowo wybranemu Prezesowi LZPR, który rekomenduje swoich kandydatów do Zarządu, 

b. Delegatom członków LZPR. 

4. Liczba kandydatów na członków Zarządu i na członków Komisji Rewizyjnej nie może być 

niższa niż liczba, o której mowa w § 3. 

5. Każdy kandydat do władz LZPR musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

 

§ 5 

1. Przeprowadza się odrębne wybory do władz Związku w następującej kolejności: 

a. Prezesa Zarządu, 

b. członków Zarządu, 

c. Członków Komisji Rewizyjnej. 

2. Wyborów do władz Związku dokonuje się przy pomocy kart wyborczych. 

3. Nieważna jest karta wyborcza, która: 

a. narusza zasady określone w § 6 ust. 2 i 3 oraz w § 7 ust. 2 i 3, 

b. zawiera dopisane przez wyborcę kandydatury. 

 

§ 6 

1. Karta do głosowania na Prezesa Zarządu powinna obejmować co najmniej jedno nazwisko. 

2. Jeżeli karta wyborcza zawiera tylko jedno nazwisko, wyboru dokonuje się przez oddanie karty 

bez skreśleń lub ze skreśleniem nazwiska. 

3. Jeżeli na karcie do głosowania jest więcej niż jeden kandydat, dla ważności głosu jest 

pozostawienie na karcie do głosowania nieskreślonego nie więcej niż jednego kandydata. 

4. Prezesem Zarządu LZPR zostaje wybrany kandydat, który uzyskał co najmniej 50% +1 

ważnych głosów. 

5. W przypadku niewyłonienia Prezesa Zarządu LZPR w pierwszym głosowaniu, zarządza się 

ponowne głosowanie, w którym uczestniczy dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą 

w kolejności liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. 



 

 

6. Postępowanie o którym mowa w ust. 5 należy powtarzać, aż do wyniku określonego w ust. 4. 

 

 

§ 7 

1. Karty do głosowania na członków Zarządu i na członków Komisji Rewizyjnej LZPR powinny 

zawierać liczbę kandydatów równą lub większą niż liczba, o której mowa w § 3. 

2. Jeżeli karty do głosowania na członków Zarządu i na członków Komisji Rewizyjnej LZPR 

zawierają liczbę kandydatów równą lub większą niż liczba, o której mowa w §3, wyboru 

dokonuje się poprzez pozostawienie nieskreślonych kandydatów w liczbie nie większej niż 

wskazana w §3 lub uchwale Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.  

3. Za wybranych w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej LZPR uważa się tych kandydatów, 

którzy uzyskali w kolejności najwięcej ważnych głosów. 

4. W przypadku uzyskania równej liczby ważnych głosów przez kandydatów do ostatnich 

miejsc, co umożliwia ich wejście do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej LZPR na zasadach 

określonych w § 3 zarządza się ponowne głosowanie z udziałem tych kandydatów. 

 

§ 8 

Wyniki wyborów do władz LZPR ogłasza członek Komisji mandatowo-skrutacyjnej. 

 

 

§ 9 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Delegatów w wyniku głosowania. 

 

 

 

  


