
 

REGULAMIN WYBORÓW 

ORGRANÓW STOWARZYSZENIA CFA SOCIETY POLAND 

(„Stowarzyszenie”) 

 

 

 

I. Zasady ogólne  

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.  

2. Dopuszcza się, aby członek Stowarzyszenia był reprezentowany na Wyborczym Walnym 

Zebraniu Członków przez innego członka posiadającego pisemne umocowanie. Jednemu 

członkowi przysługują co najwyżej dwa dodatkowe głosy otrzymane w wyniku udzielonego 

pełnomocnictwa.  

3. Członkowie zwyczajni i wspierający posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz 

Stowarzyszenia. Bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia mają członkowie 

stowarzyszeni oraz członkowie kandydaci.  

4. Wybory do organów Stowarzyszenia są tajne.  

5. Walne Zebranie Członków wybiera: - Prezesa - Członków Zarządu - Członków Komisji 

Rewizyjnej.  

6. Do przeprowadzenia wyborów wybiera się Komisję Skrutacyjną (składającą się z 3 osób) 

spośród uczestników Walnego Zebrania Członków.  

7. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy obliczenie wyników głosowania.  

8. Komisja Skrutacyjna po zakończeniu swoich prac sporządza protokół z wyników wyborów.  

9. Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na którym odbywają się 

wybory do organów Stowarzyszenia (Walne Zebranie Wyborcze), Zarząd przekazuje członkom 

Stowarzyszenia najpóźniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, 

powiadamiając o terminie zebrania, miejscu i proponowanym porządku obrad. Przekazanie 

uchwały obejmuje co najmniej: umieszczenie uchwały o zwołaniu i porządku obrad na stronie 

internetowej Stowarzyszenia oraz wysyłkę zaproszenia wraz z uchwałą i porządkiem obrad 

pocztą elektroniczną na adresy podane przez członków.  

 

II. Zgłaszanie kandydatów do organów Stowarzyszenia  

1. Osoby zainteresowane kandydowaniem do organów Stowarzyszenia zobowiązane są zgłosić 

swoją kandydaturę pisemnie do biura Stowarzyszenia w terminie do 20 dni przed terminem 

odbycia Walnego Zebrania Członków (kandydaci) wraz z CV kandydata oraz rekomendacją co 

najmniej 10 członków Stowarzyszenia.  

2. Zgłoszenia powinny zostać wysłane na adres: ul. Nowy Świat 49/lok. 312, 00-042 Warszawa z 

dopiskiem- „wybory”.  

3. Każda osoba, która zgłosi swoją kandydaturę do Zarządu Stowarzyszenia, musi odbyć przed 

terminem Wyborczego Walnego Zebrania szkolenie wprowadzające, opracowane przez CFA 

Institute (tzw. Orientation Training). Celem szkolenia jest uzyskanie najważniejszych 

informacji związanych z funkcjonowaniem CFA Institute oraz Stowarzyszeń CFA. 

Nieukończenie szkolenia skutkuje usunięciem kandydata z listy kandydatów w dniu wyborów.  

4. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest niezwłocznie opublikować, za pośrednictwem strony 

internetowej Stowarzyszenia, nazwiska i CV osób, o których mowa w pkt 1 oraz przesłać je 

członkom na adresy mailowe minimum 15 dni przed dniem Wyborczego Walnego Zebrania. 



Każdy kandydat otrzyma link z dostępem do platformy szkoleniowej (tzw. Orientation 

Training) minimum 15 dni przed dniem Wyborczego Walnego Zebrania.  

5. Wyborcze Walne Zebranie Członków może dokonać wyboru Członków Zarządu, w tym 

Prezesa Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej wyłącznie z grona kandydatów, którzy 

zgłosili swoją kandydaturę w trybie, o jakim mowa w pkt 1, chyba że liczba tak zgłoszonych 

kandydatów jest mniejsza niż minimalna liczba członków Zarządu, bądź Komisji Rewizyjnej 

przewidziana statutem.  

6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalna liczba 

Członków Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej przewidziana statutem, Wyborcze Walne 

Zebranie może wybrać do organów osoby, które nie dokonały zgłoszenia w trybie 

przewidzianym w pkt 1.  

 

III. Głosowanie i ustalenie wyników głosowania   

1. Głosowanie przeprowadza się poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania tajnego.  

2. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Prezesa Zarządu.  

3. Następnie, wybiera się pozostałych Członków Zarządu.  

4. Kolejny etap to wybór członków Komisji Rewizyjnej.  

5. Członkami Zarządu/ Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę 

ważnych głosów.  

6. Wyniki wyborów podaje się do wiadomości członków.  

7. Wyniki wyborów potwierdza się uchwałami.  

 

Regulamin został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia CFA Society Poland w dniu 14 sierpnia 2019 

r. i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 19 września 2019 roku.  


