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1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zostaje wybrana na Zebraniu w ilości 3 osób. 
2. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zostaje wybrana w głosowaniu jawnym. O   wyborze 

decyduje ilość otrzymanych głosów. 
3. Komisja po wybraniu mianuje spośród siebie Przewodniczącego. 
4. Wybrani członkowie Komisji nie mogą kandydować do przyszłego Prezydium Komitetu 

Technicznego Masters PZP 
5. Komisja sprawdza upoważnienia mandatariuszy, wystawione przez poszczególne kluby oraz 

orzeka o prawomocności Zebrania. 
6. Propozycje kandydatów na Przewodniczącego Prezydium KTM PZP oraz przyszłego Prezydium 

KTM PZP mogą wysuwać tylko mandatariusze. 
7. Proponowani Kandydaci do Prezydium KTM PZP muszą być czynnymi zawodnikami ruchu 

Masters. 
8. Głosowanie odbywa się w sposób tajny lub jawny. Sposób głosowania ustalą mandatariusze 

większością głosów. 
9. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w pierwszej kolejności  organizuje wybór Przewodniczącego 

Prezydium KTM PZP 
10. Kandydatury na Przewodniczącego Prezydium KTM PZP zgłaszają mandatariusze. 
11. O wyborze Przewodniczącego Prezydium KTM PZP decyduje większość bezwzględna 

uzyskanych głosów. 
12. Przewodniczący Prezydium KTM PZP jako pierwszy podaje swoje kandydatury do KTM PZP. 
13. W dalszej kolejności kandydatów do Prezydium KTM PZP zgłaszają mandatariusze. 
14. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna  rozprowadza wśród mandatariuszy karty wyborcze (jeżeli 

wybory będą tajne), lub przeprowadza głosowanie (jeżeli wybory będą jawne) 
15. W przypadku głosowania tajnego głos jest ważny, o ile na karcie wyborczej po dokonanych 

skreśleniach pozostaną minimum 4 osoby. 
16. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza głosy otrzymane przez poszczególnych  kandydatów. 

W tym czasie trwa dyskusja zgodnie z programem. 
17. O wyborze do Prezydium decyduje ilość otrzymanych głosów przez poszczególnych 

kandydatów. 
18. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania 
19. W przypadku, kiedy kandydaci do Prezydium otrzymają tę samą ilość głosów, a ilość łączna 

kandydatów jest wyższa niż liczba członków Prezydium to między tymi kandydatami musi 
odbyć się dodatkowe głosowanie. 

20. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna po dokonaniu obliczeń, sporządza protokół oraz ogłasza 
oficjalne wyniki. Protokół doręcza nowo wybranemu Przewodniczącemu Komitetu 
Technicznego Masters PZP. 

 


