
 
 
 
1. Prawo głosowania na XXIV Zjeździe Delegatów PZKO oraz aktywne i pasywne prawo 

wyborcze, mają delegaci wybrani na podstawie obowiązującego Statutu PZKO – na walnych 
zebraniach MK PZKO oraz członkowie ustępującego Zarządu Głównego PZKO i Komisji 
Rewizyjnej PZKO. 

 
2.   Delegaci wybierają według przyjętego Statutu PZKO w głosowaniu tajnym: 
           a) prezesa ZG PZKO; 
           b) pozostałych 10 członków ZG PZKO; 
           c) 5 członków Komisji Rewizyjnej PZKO. 
 
2. Procedura zgłaszania kandydatów, procedura wyborów oraz zadania Komisji Mandatowo-

Wyborczej są określone w Regulaminie obrad XXIV Zjazdu Delegatów PZKO. 
 
4.   Nazwiska kandydatów są umieszczone na listach wyborczych w porządku alfabetycznym. 
 
5.   Z listy kandydatów na prezesa ZG PZKO, członków ZG PZKO oraz członków Komisji Rewizyjnej 
      PZKO (3 listy) delegaci oznaczają kółkiem nazwiska, które wybierają. 
      Kółkiem oznaczyć można: 

- najwyżej   1 nazwisko kandydata na prezesa PZKO 
- najwyżej 10 nazwisk kandydatów do Zarządu Głównego PZKO 
- najwyżej   5 nazwisk kandydatów do Komisji Rewizyjnej PZKO 
Nieważna lista jest wtedy, kiedy na liście nie jest zaznaczone kółkiem żadne nazwisko 
kandydata albo oznaczonych jest więcej nazwisk kandydatów niż jest dozwolone.  

       
6.   Delegaci głosują w dwóch samodzielnych głosowaniach: 

-     w pierwszym wybierają prezesa PZKO 
- w drugim wybierają 10 członków ZG PZKO oraz wybierają 5 członków Komisji 

Rewizyjnej PZKO. 
Rezerwowymi Komisji Rewizyjnej zostaje 3 kandydatów na członków KR PZKO w kolejności 
wg uzyskanych głosów; od miejsca 6 do 8. 
Rezerwowymi ZG PZKO zostaje 5 kandydatów na członków w kolejności wg uzyskanych 
głosów; od miejsca 11 do 15. 
 

 
7. Po oznaczeniu kółkiem nazwisk wybranych kandydatów delegaci wkładają listy kandydatów 

do urny wyborczej. 
 
8.   Prezesem PZKO zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż 50% oddanych głosów, o ile  

w głosowaniu brało udział przynajmniej 50% wszystkich delegatów. W wypadku, że żaden 
z kandydatów nie otrzymał potrzebnej ilości głosów, przeprowadzona zostanie druga tura 
wyborów prezesa PZKO. W drugiej turze biorą udział dwaj kandydaci, którzy otrzymali 
najwięcej głosów. 
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9. Mandat w ZG PZKO i KR PZKO uzyskują kandydaci, którzy otrzymali w kolejności największą 

ilość głosów (1-10 u kandydatów ZG PZKO i 1-5 u kandydatów KR PZKO), którzy otrzymali 
więcej niż 50% oddanych głosów, o ile w głosowaniu brało udział przynajmniej 50% 
delegatów. W wypadku, kiedy po pierwszej turze wyborów odpowiednia liczba kandydatów 
nie otrzyma potrzebnej liczby głosów, przeprowadzona zostanie druga ewentualnie 
następne tury wyborów. 

 
10. Do drugiej ewentualnie następnych tur wyborów wchodzi dwa razy tyle kandydatów 

(o ile na to pozwala liczba kandydatów pozostałych) ile pozostało wolnych miejsc 
do wybrania w kolejności wg liczby otrzymanych głosów. 

 


