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REGULAMIN WYBORU DELEGATÓW  

NA WALNE ZGROMADZENIA DELEGATÓW AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI 

W KADENCJI 2022-2026 

 

§ 1 

W zebraniu wyborczym delegatów biorą udział członkowie danej Struktury Automobilklubu (klubowej), danej Grupy 

Członkowskiej albo członkowie honorowi, przy czym czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Klubu, którzy 

ukończyli 18 lat i posiadają na bieżąco opłacone składki członkowskie, chyba że są z ich opłacania zwolnieni. 

Przewodniczący zebrania otrzyma z działu członkowskiego wykaz członków, uprawnionych do udziału w zebraniu 

wyborczym. 

 

§ 2 

1. Zawiadomienia Członków o terminie i miejscu przeprowadzenia zebrania, w trakcie którego w drodze tajnych 

wyborów wyłonieni zostaną delegaci na kadencję 2022-2026, dokonuje w dogodnej formie (tj. np. osobiście  

za pisemnym potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia, drogą elektroniczną, listownie, etc.), w oparciu o wykaz 

zadeklarowanych członków podany przez Dział Członkowski: 

a) w przypadku Struktury klubowej – jej przewodniczący, 

b) w przypadku Grupy Członkowskiej, zebrania członków honorowych, względnie Struktury klubowej  

co do członka co do którego przewodniczący danej Struktury nie ma danych adresowych na pisemne 

żądanie przewodniczącego – Sekretariat Klubu, 

    okazując lub przesyłając  Regulamin Wyboru Delegatów. 

2. Przyjęty przez Zarząd Automobilklubu Wielkopolski kalendarz ww. zebrań wyboru delegatów oraz Regulamin 

Wyboru Delegatów opublikowany zostanie także na stronie internetowej Klubu. 

 

§ 3 

Zebranie, o którym mowa powyżej przeprowadza się bez względu na ilość obecnych, uprawnionych członków danej 

Struktury klubowej lub danej Grupy Członkowskiej, a wybór delegatów następuje wyłącznie spośród osób obecnych  

na zebraniu. W szczególnych przypadkach, kiedy członek nie może uczestniczyć w zebraniu z przyczyn obiektywnych 

(potwierdzonych stosownym zaświadczeniem), możliwym jest udział przez pełnomocnika będącego członkiem danej 

Struktury klubowej, danej Grupy Członkowskiej albo grupy członków honorowych, który przedstawi pisemną zgodę  

na kandydowanie na funkcję delegata, z tym, że jeden pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka 

– kandydata. O istnieniu przyczyn obiektywnych decyduje każdorazowo najwyższy funkcją członek Komisji Rewizyjnej 

uczestniczący w Zebraniu. 

                                                                      

§ 4 

1. Zebraniem danej Struktury klubowej kieruje jej przewodniczący, a w przypadku Grupy Członkowskiej i zebrania 

członków honorowych - Dyrektor Biura Zarządu. 

2. W zebraniu uczestniczą wyznaczeni przedstawiciele Zarządu Automobilklubu Wielkopolski i Komisji Rewizyjnej. 

3. Obsługę administracyjną zebrań, w tym sporządzenie listy obecności, prowadzą pracownicy Automobilklubu 

Wielkopolski. 

 

§ 5 

1. W trakcie zebrania w głosowaniu jawnym spośród uczestniczących w zebraniu lub przedstawicieli Komisji 

Rewizyjnej wybiera się 3-osobową Komisję Wyborczo – Skrutacyjną. 

2. W przypadku Grup Członkowskich i zebrania członków honorowych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

wyznacza Komisję Wyborczo-Skrutacyjną spośród członków Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 6 

1. Zadaniem Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej jest zebranie propozycji kandydatur na delegata  

oraz przeprowadzenie wyborów, w tym liczenie głosów. 

2. Członkowie Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach delegatów danej Struktury 

klubowej, Grupy Członkowskiej lub grupy członków honorowych. 

3. Po zakończeniu procedury wyboru przewodniczący Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej przekazuje 

przewodniczącemu zebrania wyniki wyborów, a ten ogłasza je zebranym. 
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§ 7 

1. Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów odbywają się zgodnie §231 Statutu Automobilklubu 

Wielkopolski z 23.07.2020 r., według następujących reguł: 

a) liczba mandatów przypadających na poszczególne delegatury, komisje i koła, zwane dalej Strukturami 

Automobilklubu, jest zależna od liczby członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze, którzy 

zadeklarowali pisemnie przynależność do określonej Struktury Automobilklubu. Członkowie którzy 

zadeklarowali przynależność do więcej niż jednej Struktury Automobilklubu, mogą wybierać i być 

wybierani w wyborach delegatów tylko na zebraniu tej Struktury, którą zadeklarowali jako pierwszą 

(dominującą), 

b) każdej ze Struktur Automobilklubu zagwarantowany jest co najmniej 1 mandat, 

c) liczba mandatów przysługuje poszczególnym Strukturom Automobilklubu w proporcji 1 mandat na każde 

rozpoczęte 15 osób spełniających warunki, o których mowa w pkt 2 lit. a) niniejszego paragrafu; ustalając 

liczbę osób wchodzących w skład danej Struktury, pod uwagę bierze się tyko osoby deklarujące daną 

Strukturę jako pierwszą (dominującą), 

d) członkowie spełniający warunki, o których mowa w pkt 2 lit. a) niniejszego paragrafu, którzy  

nie zadeklarują przynależności do żadnej ze struktur Automobilklubu, zostaną podzieleni  

na Grupy Członkowskie po 150 osób. Na zebraniach tych Grup zostanie dokonany wybór delegatów  

w proporcjach zgodnych z określonymi w pkt 2 lit. b) i c) niniejszego paragrafu, 

e) członkom honorowym będącym jednocześnie członkami Automobilklubu Wielkopolski przysługują  

2 mandaty. Delegaci wybierani są spośród członków honorowych w wewnętrznym głosowaniu zwykłą 

większością głosów. 

2. Delegatem może zostać członek Automobilklubu Wielkopolski spełniający warunki §1 niniejszego Regulaminu, 

biorący osobisty udział w zebraniu wyborczym swojej Struktury klubowej, Grupy Członkowskiej lub zebrania 

członków honorowych (chyba że wcześniej został wybrany delegatem w ramach swojej Struktury klubowej  

lub Grupy Członkowskiej), z zastrzeżeniem §3 niniejszego Regulaminu. 

3. Kadencja delegatów trwa 4 lata licząc od dnia odbycia wyborów delegatów, i dla wszystkich delegatów kończy się 

jednocześnie w dniu odbycia kolejnych wyborów delegatów. 

 

§ 8 

W przypadku niewłaściwego zachowania i zakłócenia przebiegu zebrania wyborczego, przewodniczący zebrania może 

udzielić jego uczestnikowi upomnienia poprzez przywołanie go do porządku. Trzykrotne przywołanie do porządku tej 

samej osoby powoduje zarządzenie głosowania w sprawie wykluczenia ww. uczestnika z dalszego udziału w zebraniu. 

 

§ 9 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący zebrania ogłasza jego zakończenie. 

 

§ 10 

1. Z zebrania sporządza się protokół, który winien ilustrować przebieg zebrania oraz zawierać wykaz wybranych 

delegatów. 

2. Protokół należy przekazać do Sekretariatu Klubu w ciągu 3 dni od zakończenia zebrania. 

 

§ 11 

1.  Przewodniczący zebrania po konsultacji z obecnymi członkami Komisji Rewizyjnej jest uprawniony do podania 

właściwej interpretacji poszczególnych postanowień regulaminu. 

2.  Regulamin obowiązuje z chwilą jego przyjęcia przez Zarząd Automobilklubu Wielkopolski. 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenia Delegatów Automobilklubu Wielkopolski w kadencji 2022-2026, 
zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Automobilklubu Wielkopolski w dniu 25.01.2022 r., zgodnie z Uchwałą nr 5/2022 
wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


