
 

 

REGULAMIN 

Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczo-Wyborczego  

Gdańsk 21.06.2022 r. 

§ 1 

Zgodnie z  § 16 Statutu Organizacji: 

1. Zgromadzenie Ogólne tworzą pracodawcy będący członkami zwyczajnymi Organizacji 

zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 3 Statutu. Każdemu członkowi przysługuje na 

Zgromadzeniu Ogólnym jeden głos.  

2. W Zgromadzeniu Ogólnym mogą brać udział pełnomocnicy pracodawców. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Pełnomocnik pracodawców może 

reprezentować nie więcej niż dwóch członków organizacji (§16 ust.4), 

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pod warunkiem uiszczenia przez członka 

Organizacji składki członkowskiej wynikającej z przynależności do organizacji. 

Zaległości co najmniej dwunastomiesięczne uniemożliwiają Członkowi głosowanie 

oraz kandydowanie do organów statutowych na zgromadzeniu choć dają możliwość 

uczestnictwa w Zgromadzeniu bez prawa głosu. 

4. Zgromadzenie Ogólne jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych w nim 

członków Organizacji co jest zgodne z §16 ust. 7 Statutu. 

5. Zgromadzenie Ogólne może podejmować uchwały tylko w ustalonym i podanym do 

wiadomości przez Zarząd porządku obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem 

obrad można podjąć uchwały, jeżeli nikt z obecnych na Zgromadzeniu Organizacji 

Członków Organizacji nie zgłosi sprzeciwu. 

6. Dopuszcza się możliwość głosowania w formie głosowania elektronicznego, na 

Zgromadzeniu Ogólnym przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu przeznaczonego 

do tego celu wraz z publikacją dla uczestników Zgromadzenia Ogólnego wyników 

głosowania w postaci prezentacji multimedialnej bezpośrednio po ich zakończeniu.  



 

 

 

§ 2 

1. Zgromadzenie Ogólne wybiera zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym 

Przewodniczącego Zgromadzenia, Komisję Uchwał i Wniosków w składzie minimum 2 

osób, Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w minimum 2 osób oraz protokolantów w 

składzie co najmniej 1 osoby. Wybrani członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 

nie mogą kandydować do władz Organizacji. 

2. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedkłada Przewodniczącemu Zgromadzenia 

Ogólnego protokół, w którym przedstawia: 

 liczbę uczestników Zgromadzenia 

 ilość mandatów wydanych upoważnionym do głosowania członkom 

Organizacji zgodnie z obowiązującym statutem. 

3. Zgromadzenie Ogólne w głosowaniu tajnym wybiera Prezydenta Organizacji 

„Pracodawcy Pomorza” jako przewodniczącego Rady „Pracodawców Pomorza” 

zgodnie z zapisami §14 ust. 4 oraz §19 lit. e Statutu. Za wybranego  

w I turze uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głos głosów ważnych oddanych 

przez uczestników Zgromadzenia. W przypadku gdyby w I turze żaden z kandydatów 

nie uzyskał 50% + 1 głos zarządza się II turę głosowania, w której udział bierze dwóch 

kandydatów, którzy uzyskali w I turze największą ilość głosów. 

4. Nowo wybrany Prezydent może skorzystać z zapisów §23 ust. 5 Statutu mówiącym o 

prawie zgłoszenia kandydatów na Prezesa Zarządu oraz poszczególnych członków 

Zarządu 

 

 

 

 



 

 

 

5. Prezesa Zarządu Organizacji Zgromadzenie Ogólne wybiera w głosowaniu tajnym 

spośród zgłoszonych kandydatów. Za wybranego w I turze uważa się kandydata, który 

uzyskał 50% + 1 głos głosów ważnych oddanych przez uczestników Zgromadzenia. W 

przypadku gdyby w I turze żaden z kandydatów nie uzyskał 50% + 1 głos zarządza się 

II turę głosowania, w której udział bierze dwóch kandydatów, którzy uzyskali w I turze 

największą ilość głosów. 

6. Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwałę o ilości członków Zarządu na najbliższą 

kadencję. 

7. Wiceprezesów Zarządu w liczbie od 4 do 8 Zgromadzenie Ogólne wybiera w 

głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród zgłoszonych kandydatów. Za 

wybraną uznaje się osobę która uzyskała największą liczbę głosów w ramach limitu 

miejsc przewidzianych dla Wiceprezesów Zarządu. Jeżeli więcej niż jedna osoba na 

ostatnim miejscu uzyska taką samą ilość głosów Przewodniczący Zgromadzenia 

zarządza wybory uzupełniające do składu nowej kadencji Zarządu aż do 

rozstrzygnięcia ilości składu Zarządu.  

8. Zgromadzenie Ogólne w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród 

zgłoszonych kandydatów wybiera członków Komisji Rewizyjnej w ilości od 3 do 5 

członków. Za wybraną uznaje się osobę która uzyskała największą liczbę głosów w 

ramach limitu miejsc przewidzianych dla Komisji Rewizyjnej. Jeżeli więcej niż jedna 

osóba na ostatnim miejscu uzyska taką samą ilość głosów Przewodniczący 

Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające do składu nowej kadencji Komisji 

Rewizyjnej do rozstrzygnięcia ilości składu Komisji Rewizyjnej. 

§ 3 

1. Kandydować do organów Organizacji mogą tylko członkowie, którym przysługuje 

bierne prawo wyborcze. Z wyłączeniem funkcji społecznej w Zarządzie Dyrektora 

Zarządzającego, gdzie wybór może nastąpić w ramach §34 ust. 1 Statutu Organizacji.  



 

 

2. Prawo zgłaszania kandydatów na Prezydenta, Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej przysługuje każdemu członkowi Związku mającemu czynne prawo 

wyborcze. 

3. Prawo zgłaszania listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej przysługuje 

również członkom Komisji Rewizyjnej ustępującej kadencji. 

4. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

następuje ustnie na Zgromadzeniu Ogólnym członków.  

5. W przypadku nieobecności podczas Zgromadzenia Ogólnego zgłoszonego kandydata, 

należy przedstawić pisemną zgodę Kandydata na kandydowanie do organów 

Organizacji.  

6. Liczba kandydatów do poszczególnych organów Organizacji jest nieograniczona. 

7. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zobowiązana jest przedłożyć Przewodniczącemu 

Zgromadzenia Ogólnego podpisany protokół wyników wyborów, który powinien 

zawierać: 

- liczbę mandatów wydanych upoważnionym do głosowania członkom Organizacji 

według listy obecności, 

- liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów do władz Organizacji 

- ostateczne wyniki wyborów 

- stwierdzenie prawidłowości wyborów 

8. Protokół z wyborów Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego przekazuje do biura 

„Pracodawców Pomorza” w celu ich archiwizacji. 

§ 4 

1. Regulamin Zgromadzenia Ogólnym Sprawozdawczo-Wyborczego „Pracodawców 

Pomorza” uchwala Zgromadzenie Ogólne. 

 


