
                                                                                                                                        

REGULAMIN WYBORÓW DELEGATÓW 

 

1. Regulamin wyborów określa sposób powoływania Delegatów Członków 

Stowarzyszenia uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.  

Wszelkie  zmiany w regulaminie podejmuje  Zgromadzenie Delegatów zwykłą 

większością głosów. 

 

2. Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje przewodniczącego Zespołu ds. Wyborów. 

Przewodniczący jest wybierany spośród członków Rady SKPT. Zespół stanowi skład 

2-5 osób. Członkowie Zespołu są dobierani na zasadzie kompetencji  przez 

przewodniczącego Zespołu. Członkami Zespołu ds. Wyborów nie mogą być sposoby 

wybrane do reprezentacji Stowarzyszenia oraz planujące kandydować na delegatów 

lub do władz Stowarzyszenia. Powołanie Zespołu winno nastąpić z wyprzedzeniem 

pozwalającym na przeprowadzenie wyborów Delegatów oraz władz, lecz nie później 

niż 3 miesiące przed planowanymi wyborami władz Stowarzyszenia. Kadencja Zespołu 

trwa od momentu powołania do chwili złożenia sprawozdania, lecz nie później niż do 

Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 

3. Wybory kolejnych przewodniczących Zespołu ds. Wybory odbywać się będą na 

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów co najmniej na 6 miesięcy przed upływem 

kadencji władz Stowarzyszenia. 

 

4. Do celów wyborczych powołuje się 2 okręgi wyborcze: 

Okręg I.- Północ, obejmujący swoim zasięgiem obszar północnej Polski                               

od Bałtyku  po granice wyznaczoną linią przebiegu autostrady A2/DK2 

Okręg II.  -   Południe, obejmujący swoim zasięgiem obszar południowej Polski od linii 

wyznaczonej przebiegiem autostrady A2/DK 2 po granicę południową Państwa. 

 

5. Wybory Delegatów odbywają się w okręgach, według zasady 1 Delegat na każdych 50 

Członków zwyczajnych w okręgu. Za podstawę obliczania Członków w okręgu 

przyjmuje się określony przez niego adres zamieszkania w deklaracji wstąpienia do 

Stowarzyszenia. 

 

 

6. Prawo do zgłaszania kandydatów na Delegatów w okręgu ma każdy Członek 

zwyczajny zamieszkały w nim. Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej i 

elektronicznej, na formularzu zamieszczonym na oficjalnej stronie Stowarzyszenia: 

www.skpt.eu oraz miesięcznika „Polski Traker” po przekazaniu do biura Zespołu ds. 

Wyborów nie później niż na 3 miesiące przed datą Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

Zgłoszenie musi zawierać „oświadczenie Zgłaszającego, że nominowana osoba 

wyraziła zgodę”. Każdy członek zwyczajny może zgłosić jednego kandydata,  jak w tym 

również siebie. Listy kandydatów są zamykane na 3 miesiące przed datą Walnego 

Zgromadzenia Kandydatów. 

 

http://www.skpt.eu/


                                                                                                                                        

Listy kandydatów na delegatów są publikowane  na stronie Stowarzyszenia 

www.skpt.eu, na łamach „Polskiego Trakera” oraz przekazane drogą e-mailową 

wszystkim uprawnionym do głosowania Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia. 

Mandatem – uprawnieniem do głosowania jest aktualna legitymacja członkowska, 

wydana na podstawie opłaconej składki członkowskiej na rok wyborów. 

 

7. Głosowanie na Delegatów jest głosowaniem jawnym i odbywa się w ciągu 1 miesiąca 

po zamknięciu listy kandydatów. 

 

8. Glosowanie na kandydatów odbywa się poprzez: 

 

a. wypełnienie elektronicznego Zgłoszenia zamieszczonego na stronie www.skpt.eu . 

b. wysłanie na adres pocztowy Biura Zespołu ds. Wyborów: 32-005 Niepołomice, ul. 

Roweckiego 6, Zgłoszenia ze wskazaniem kandydata na Delegata, 

c. wysłanie na adres poczty elektronicznej biura Zespołu ds. Wyborów : 

biuro@skpt.eu, listu/scanu Zgłoszenia ze wskazaniem kandydata na Delegata, 

z podaniem numeru swojej aktualnej legitymacji stanowiącej mandat wyborczy. 

 

9. Wyniki głosowania są publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz 

łamach „Polskiego Trakera”, na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów. W 

przypadku utraty lub rezygnacji z mandatu delegata, w jego miejsce Delegatem zostaje 

następny z kandydatów, który uzyskał kolejny wynik w głosowaniu.  

 

10. Uwagi i skargi wyborcze winny być kierowane do Przewodniczącego Zespołu ds. 

Wyborów lub po powołaniu władz do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 
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