
 

1 

 

               
                                       
              REGULAMIN 
                                     Zebrania  Wyborczego  Delegatów 
 
 
 
 Na podstawie § 38 pkt 10 , lit. b  Statutu STOART  obowiązującego od dnia 21 marca 2013 r. 
ustala się  –  w  drodze  uchwał  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Delegatów  Nr 8/2012 z dnia  
4 marca 2012 roku oraz Nr 19/2013 z dnia 2 marca 2013 r.– regulamin zebrania wyborczego 
delegatów, zwany dalej „Regulaminem". 
 
                         § 1  

Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów 
delegatów na Walne Zebranie Delegatów STOART. 

 
                     § 2 

Termin zebrań wyborczych delegatów , prawo udziału w tych zebraniach oraz tryb i terminy 
zawiadamiania o zebraniach wyborczych delegatów określa Statut STOART. 

 
               § 3 

1. Celem zebrania wyborczego delegatów, zwanego dalej „zebraniem wyborczym” jest wybór 
15 delegatów na Walne Zebranie Delegatów STOART oraz 2 zastępców delegata. 

2. Przedmiotem zebrania wyborczego nie mogą być inne sprawy niż określone w ust. 1. 
     
               § 4 

1. Kandydatów na delegatów i zastępców delegatów mogą zgłaszać członkowie zwyczajni 
STOART uczestniczący w zebraniu wyborczym. Zgłoszenie jest wiążące , jeżeli osoba zgłoszona 
wyraziła zgodę na kandydowanie. 

2. Kandydatami, o których mowa w ust. 1, mogą być członkowie zwyczajni STOART 
uczestniczący w zebraniu wyborczym, z wyjątkiem osób będących członkami Komisji Skrutacyjnej. 

3.  Kandydat, który nie został wybrany delegatem na Walne Zebranie Delegatów może być 
zgłoszony jako kandydat na zastępcę delegata. 
 
                    § 5 

1.  Wybory delegatów i zastępców delegatów na Walne Zebranie Delegatów odbywają się   
w głosowaniu tajnym. Wybranymi delegatami oraz ich zastępcami uznaje się kandydatów, którzy    
w poszczególnych głosowaniach otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów, o wyborze 
decyduje wynik dodatkowego głosowania dotyczącego tylko tych kandydatów. 
         3.  Jeżeli w wyborach zastępców delegatów dwóch wybranych  zastępców otrzymało tę samą 
liczbę głosów , w dodatkowym głosowaniu ustala  się  ich kolejność , mianowicie „pierwszy” i „drugi” 

          zastępca . 
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                  § 6 
1. Głosowanie odbywa się według zasad określonych i podanych do wiadomości przez 

Komisję Skrutacyjną. 
2.  Głosowanie można przeprowadzić przy użyciu sprzętu elektronicznego, sporządzającego 

wydruk wyników głosowania. 
 

               § 7 
1. Zebraniem wyborczym kieruje jego przewodniczący w osobie przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego Zarządu, przy pomocy sekretarza zebrania wyborczego w osobie       
sekretarza lub zastępcy sekretarza Zarządu. 

2.  W zebraniach wyborczych mogą uczestniczyć – bez prawa udziału w głosowaniach          
- osoby zaproszone przez Zarząd. 

 
             § 8 

1. Przewodniczący zebrania wyborczego: 
1)  otwiera zebranie wyborcze oraz zarządza i przeprowadza wybory 3-osobowej Komisji   
     Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym, 
2)  zarządza przerwy w zebraniu wyborczym, 
3)  udziela głosu uczestnikom zebrania wyborczego, 
4)  kontroluje zgodność przebiegu zebrania wyborczego ze Statutem STOART oraz niniejszym 
     regulaminem. 
           2. Sekretarz zebrania wyborczego sporządza protokół z przebiegu zebrania oraz gromadzi 
dokumentację zebrania i przekazuje ją Zarządowi. 
           3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania 
wyborczego. 
 

                   § 9 
  Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, która: 

1) karty wyborcze doręcza uprawnionym do głosowania, a wypełnione zbiera do odpowiednio 
zabezpieczonej urny, 

2)  dokonuje obliczenia głosów, 
3)  ogłasza wyniki wyborów, 
4)  karty wyborcze (wydruki elektroniczne) umieszcza w kopercie, kopertę zakleja i zabezpiecza 
     przez odbicie pieczęci Związku Artystów Wykonawców STOART, a następnie doręcza 
     przewodniczącemu zebrania wyborczego, 
5)  każdą czynność protokołuje, a protokół podpisują jej członkowie i doręczają przewodniczącemu 
     zebrania wyborczego. 

   
                  § 10 

            Oddany głos jest nieważny , jeżeli : 
1)  karta do głosowania nie jest oznakowana pieczęcią Związku Artystów Wykonawców STOART,   
2)  głosujący oddał głos na większą liczbę kandydatów niż statutowa liczba delegatów oraz 
     ich zastępców wybieranych na zebraniu wyborczym, 
3)  głosujący, w karcie do głosowania: 
     a) wpisał nazwisko osoby, nie będącej kandydatem, 
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     b) skreślił wszystkie nazwiska kandydatów, 
4)  karta do głosowania jest uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jej treści. 
 
                § 11 
     Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu  

STOART uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zebrania Delegatów obradujące w dniu 4 marca 
2012 roku ( uchwały Nr 1/2012 – 7/2012 ) oraz w dniu 2 marca 2013 r. ( uchwały Nr 1/2013 – 
18/2013 i 24/2013 ) , mianowicie z dniem 21 marca 2013 roku . 

 
Sekretarz                      Przewodnicząca 

             Nadzwyczajnego Walnego Zebrania       Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  
    Delegatów STOART             Delegatów STOART      

 
 
 


