Ordynacja Wyborcza
Polskiego Związku Pszczelarskiego
Projekt w wersji bez Rady Związku ( 11.03.2019)
Rozdział I
Zasady ogólne
§1
Ordynacja wyborcza określa tryb i zasady wyboru:
a) Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Związku,
b) Prezydenta Związku oraz członków Zarządu Związku,
c) Członków Komisji Rewizyjnej Związku.
§2
Głosowanie w wyborach jest tajne, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
§3
Zgłoszeni kandydaci do organów Związku muszą wyrazić zgodę na umieszczenie
ich nazwisk i imion na kartach do głosowania.
2.
Głosuje się imiennie na kandydata.
3.
Liczba kandydatów jest nieograniczona.
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§4
Przewodniczącym Walnego Zjazdu Delegatów Związku jest delegat na Walny
Zajazd Delegatów wybrany spośród delegatów w głosowaniu jawnym.
Do przeprowadzenia wyborów powołuje się w głosowaniu jawnym Komisję
Mandatowo-Skrutacyjną, która liczy co najmniej 3 członków.
Do zadań komisji Mandatowo -Skrutacyjnej w szczególności należy:
a) stwierdzenie ważności Zjazdu,
b) sporządzenie kart do głosowania,
c) wydawanie kart do głosowania,
d) zebranie głosów,
e) ustalenie i podanie wyników głosowania,
f) sporządzenie protokołu głosowania.
Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 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
1. Wybory delegatów na Walny Zjazd Delegatów Związku przeprowadza się podczas
walnych zjazdów członków organizacji członkowskich Związku według następującego
kryterium: po jednym delegacie na każde rozpoczęte 200 członków organizacji
członkowskiej Związku.
Propozycja zmiany tego kryterium do 300, pozwoli to o 22% ograniczyć liczbę
delegatów. Obecnie w Związku nie ma żadnej organizacji liczącej od 200 do 300
członków.
2. Imienną listę delegatów zarząd organizacji członkowskiej Związku zgłasza na piśmie
na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów Związku do Zarządu
Związku.

3.

Szczegółowy regulamin wyboru delegatów w organizacjach członkowskich Związku
określą zarządy tych organizacji.

§6
Przepisy mówiące o Walnym Zjeździe Delegatów Związku stosuje się odpowiednio do
Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Związku.
§7
Wyboru Prezydenta Związku, członków Zarządu Związku, oraz członków Komisji
Rewizyjnej Związku podczas Walnego Zjazdu dokonują delegaci na Walnym Zjeździe
Delegatów Związku spośród delegatów Walnego Zjazdu.
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§ 7. 1
Wyboru Prezydenta Związku oraz pozostałych członków Zarządu odbywają się przy
zachowaniu zasady nieograniczonej liczby kandydatów.
Prezydentem Związku zostaje wybrany ten z kandydatów, który uzyskał bezwzględną
większość ważnych głosów.
Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości głosów przeprowadza
się głosowanie dodatkowe, do którego przechodzi 2 kandydatów, którzy otrzymali
kolejno największą liczbę głosów.
Po wybraniu Prezydenta Związku przeprowadza się wybory sześciu członków Zarządu
Związku, którymi zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów.
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów na ostatnim miejscu
uprawniającym do wejścia w skład Zarządu, zarządza się dodatkowe głosowanie
pomiędzy tymi kandydatami.

§ 7.2
1. Wybory członków Komisji Rewizyjnej odbywają się przy zachowaniu zasady
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Przeprowadza się wybory pięciu członków Komisji Rewizyjnej Związku, którymi zostają
ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów na ostatnim miejscu
uprawniającym do wejścia w skład Komisji Rewizyjnej zarządza się dodatkowe
głosowanie pomiędzy tymi kandydatami.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§ 11
Dokumentację z przeprowadzonych wyborów delegatów na Walny Zjazd oraz
przedstawicieli w Radzie Związku przechowują zarządy organizacji członkowskich
Związku, przekazując jeden egzemplarz dokumentów do Zarządu Związku.
2. Dokumentację z wyborów przeprowadzonych na Walnym Zjeździe Delegatów Związku
lub na Radzie Związku przechowuje Zarząd Związku zgodnie z zasadami archiwizacji
dokumentów.
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Ordynacja została uchwalona na .........Walnym Zjeździe Delegatów Związku w dniu …. ….

