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REGULAMN  WYBORÓW  
W  PARAFIALNYM  ODDZIALE  AKCJI  KATOLICKIEJ 

 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Regulamin dotyczy: 
1) wyborów kandydatów na Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (dalej Prezesa 

Zarządu), 
2) członków Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (dalej członków Zarządu), 
3) członków Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (dalej członków Komisji 

Rewizyjnej). 
 

§ 2 
Wybory członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej odbywają się po mianowaniu Prezesa 
Zarządu przez Biskupa Diecezjalnego. 
 

§ 3 
W wyborach czynne prawo wyborcze (prawo głosowania) oraz bierne prawo wyborcze (prawo 
kandydowania) przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
(dalej POAK). 

 
Komisja Wyborcza 

§ 4 
Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza licząca dwie lub trzy osoby. W skład Komisji Wyborczej 
mogą wchodzić wyłącznie członkowie zwyczajni POAK. 
 

§ 5 
1. Komisja Wyborcza jest wybierana przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.  
2. Walne Zebranie przed wyborem Komisji Wyborczej ustala w głosowaniu jawnym jej liczebność. 

 
§ 6 

1. W przypadku zgłoszenia jako kandydata osobę wchodzącą w skład Komisji Wyborczej, wyraŜenie 
zgody na kandydowanie przez tę osobę jest równoznaczne z ustąpieniem jej z Komisji Wyborczej.  

2. W przypadku zmniejszenia składu Komisji Wyborczej Walne Zebranie w głosowaniu jawnym 
uzupełni jej skład. 

 
Zgłaszanie kandydatów 

§ 7 
Przed przeprowadzeniem zgłaszania kandydatów, Walne Zebranie w głosowaniu jawnym ustala liczbę 
wybieranych: 
1) kandydatów na Prezesa Zarządu (dwóch lub trzech), 
2) członków Zarządu (od trzech do siedmiu), 
3) członków Komisji Rewizyjnej (dwóch lub trzech).  
 

§ 8 
Wybory przeprowadza się spośród członków POAK, którzy: 
1) zostali zgłoszeni przez członka POAK, 
2) wyrazili zgodę na kandydowanie. 
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§ 9 
KaŜdy członek POAK obecny na Walnym Zebraniu moŜe zgłosić pisemnie lub ustnie tylu kandydatów, 
ile osób w danych wyborach jest wybieranych. 
 

§ 10 
Po zakończeniu zgłaszania kandydatów Komisja Wyborcza sporządza listę osób kandydujących 
w kolejności alfabetycznej (listę wyborczą). Na liście umieszcza wszystkich zgłoszonych kandydatów, 
którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i są członkami POAK. 
 

§ 11 
Przed głosowaniem kaŜdy członek POAK ma prawo zadawać pytania osobom kandydującym. 
 

Głosowanie  
§ 12 

Wybory są waŜne, o ile uczestniczyła w nich co najmniej połowa członków POAK. 
 

§ 13 
W wyborach kaŜdy uczestnik Walnego Zebrania moŜe oddać głos na tylu kandydatów, ile osób jest 
wybieranych. Oddanie głosu na większą liczbę kandydatów powoduje jego niewaŜność. 
 

§ 14 
Głosowanie jest tajne. Oddanie głosu na daną osobę oznacza się znakiem „X” obok jej nazwiska na liście 
wyborczej. 
 

Ustalenie wyników wyborów sytuacji 
§ 15 

Wybrane zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.  
 

§ 16 
W przypadku uzyskania w wyborach przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, a wynik 
głosowania wskazuje, Ŝe tylko niektórzy z nich powinni zostać wybrani, przeprowadza się drugą turę 
wyborów pomiędzy tymi kandydatami. Przy ustaleniu wyników wyborów stosuje się § 15. 

 
Protokół z wyborów 

§ 17  
Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów zawierający: 
1) skład Komisji Wyborczej, 
2) datę wyborów, 
3) nazwę funkcji lub organu, do którego przeprowadzono wybory, 
4) rozstrzygnięcie co do liczby wybieranych osób, 
5) wykaz osób zgłoszonych przez członków POAK, 
6) wykaz osób umieszczonych na liście kandydatów, 
7) liczbę oddanych głosów , 
8) liczbę głosów waŜnych oraz głosów niewaŜnych, 
9) liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, 
10) wykaz osób wybranych, 
11) stwierdzenie czy istnieje konieczność przeprowadzenia drugiej tury wyborów, 
12) dane dotyczące drugiej tury wyborów, wymienione wyŜej, 
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13) miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpisy członków Komisji. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 18 

Przed przystąpieniem do procedury wyborczej powinna mieć miejsce wspólna modlitwa. 
 

§ 19 
Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio w przypadku wyborów uzupełniających. 


