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Regulaminu wyboru delegatów na Walne Zebranie w lutym/marcu 2021 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Aeroklubu Warszawskiego w dniu 7 grudnia 2020 r.

Sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia przeprowadzenie zebrań sekcji w celu wyboru
delegatów na Walne Zebranie. W związku z tym Zarząd Aeroklubu Warszawskiego (zwany
dalej AW) zatwierdza regulamin przeprowadzenia wyboru delegatów, umożliwiając wszystkim
członkom oddanie głosu w reżimie sanitarnym.
Na podstawie §14 ust. 13 oraz §18 ust. 2 pkt. 9 statutu z dnia 11.01.2020 r., Zarząd Aeroklubu
Warszawskiego ustala następujący regulamin wyboru delegatów na Walne Zebranie.
§1
Delegaci są wybierani w liczbie proporcjonalnej do liczby członków zwyczajnych i honorowych
Aeroklubu, w stosunku 1 delegat na 10 członków, osobno dla każdej sekcji. Kadencja
delegatów ustaje z chwilą zakończenia obrad Walnego Zebrania, na które zostali wybrani.
§2
Sposób obliczania liczby delegatów.
1. Liczebność członków zwyczajnych i honorowych, a co za tym idzie liczbę delegatów
ustala się na podstawie listy członków na dzień 30 listopada 2020 roku.
2. Liczbę członków danej sekcji dzieli się przez 10, a wynik zaokrągla do pełnej liczby.
3. Liczba członków uprawnionych do głosowania na dzień 30 listopada 2020 roku to 861,
co daje 86 delegatów.
4. Liczba delegatów dla poszczególnych sekcji:
a. samolotowa – 42 delegatów;
b. szybowcowa – 22 delegatów;
c. spadochronowa – 15 delegatów;
d. balonowa – 1 delegat;
e. mikrolotowa – 2 delegatów;
f. modelarska – 4 delegatów.
§3
Zarząd AW, Komisja Rewizyjna AW, Sąd Koleżeński AW delegują po jednej osobie ze swojego
składu do komisji wyborczej.
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§4
Kalendarium wyborów
1. Do dnia 21 grudnia 2020 r. zarządy sekcji specjalnościowych przeprowadzają wybór
kandydatów na delegatów, za pomocą ogólnie dostępnej dla członków sekcji
komunikacji elektronicznej i/lub podczas zebrania sekcji.
2. Do dnia 22 grudnia 2020 r. zarząd sekcji przesyła na adres: walne@aeroklub.waw.pl
listę kandydatów na delegatów wraz z oświadczeniem kandydata o zgodzie na
kandydowanie (skan).
3. Do dnia 29 grudnia 2020 r. komisja wyborcza zatwierdza listy kandydatów na
delegatów.
4. Od 11 do 16 stycznia 2021 r. - głosowanie.
§5
1. Na podstawie przesłanych list komisja wyborcza sprawdza i zatwierdza listy
kandydatów.
2. Sekretariat AW przygotowuje pakiety do głosowania i urnę wyborczą oraz listy osób
uprawnionych do głosowania.
3. Nazwiska kandydatów umieszcza się na kartach w kolejności alfabetycznej.
4. Urna będzie wystawiona w sekretariacie AW przez sześć dni (poniedziałek 11 stycznia
- sobota 16 stycznia) w godzinach od 9:00 do 17:00.
5. Osoby nie mogące wziąć udziału w wyborach na miejscu mogą wystąpić z wnioskiem
do sekretariatu AW o wysłanie pakietu wyborczego, podając adres do wysyłki do 29
grudnia 2020 r.
6. Przesyłki zwrotne będą przyjmowane do godziny 17:00 w dniu zakończenia głosowania
(decyduje data doręczenia przesyłki do AW).
§6
Sposób głosowania.
1. W sekretariacie AW można będzie otrzymać pakiet wyborczy, który składać się będzie
z dwóch kopert (większej i mniejszej) oraz dwóch kart: karty do głosowania i karty na
dane głosującego.
2. Głosujący, po otrzymaniu pakietu, zaznacza wybór kandydatów w liczbie nie większej
niż przysługująca danej sekcji pula mandatów delegata, poprzez wstawienie znaku X w
kratce obok nazwiska kandydata. Dopuszcza się skreślenie kandydatów, na których nie
chcemy głosować, linią poziomą. Do liczby głosów uwzględniani są tylko kandydaci,
przy których nazwisku znajduje się znak X.
3. Kartę do głosowania należy umieścić w mniejszej kopercie i zakleić ją. Następnie należy
wypełnić kartę z danymi głosującego, podając na niej swoje imię, nazwisko oraz datę
urodzenia. W kolejnym kroku należy umieścić kartę z danymi i zaklejoną kopertę z
kartą do głosowania w większej kopercie i zakleić ją. Tak przygotowany pakiet
wyborczy należy wrzucić do urny w sekretariacie AW lub wysłać pocztą na adres AW, z
dopiskiem na kopercie WYBORY.
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4. Pakiety wyborcze przesyłane do AW będą po zarejestrowaniu w sekretariacie
wrzucane do urny wyborczej bez otwierania.
5. Głos jest nieważny, gdy:
a. liczba wybranych kandydatów jest większa od liczby delegatów dla danej sekcji;
b. na karcie są inne dopiski;
c. karta nie jest oryginalna.
§7
Liczenie głosów i ogłoszenie wyników.
1. Komisja wyborcza zbiera się w dniu zakończenia wyborów o godzinnie 17:00 i
przystępuje do pracy. Pracę komisji wyborczej mogą obserwować przedstawiciele
zarządów sekcji.
2. Po otwarciu urny pakiety wyborcze są otwierane po kolei. W pierwszej kolejności
weryfikowana jest karta z danymi. Jeśli dane zawarte w karcie są zgodne z danymi na
liście członków uprawnionych do głosowania, koperta z kartą do głosowania jest
wrzucana z powrotem do pustej urny, a karta z danymi archiwizowana.
3. Po zweryfikowaniu wszystkich głosujących, przystępuje się do otwierania kopert z
kartami do głosowania, a następnie przystępuje się do zliczania głosów.
4. Delegatami danej sekcji zostają wybrane osoby, które uzyskały największą ilość
ważnych głosów, zgodnie z liczbą mandatów przynależną do danej sekcji.
5. Komisja wyborcza sporządza protokół z wynikami i przekazuje go do sekretariatu AW.
6. Ogłoszenie wyników następuję bez zbędnej zwłoki, poprzez publikację na stronie
internetowej AW oraz za pomocą komunikatu e-mail (Auto Pilot AW).
§8
1. Mandat delegata jest ważny na najbliższe walne zebranie.
2. W przypadku zrzeczenia się przez delegata mandatu lub jego śmierci, delegatem na
zwolniony mandat zostaje kolejny (co do ilości oddanych głosów) kandydat danej sekcji.
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
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