
 

 

ORDYNACJA WYBORCZA WŁADZ FORA REGIONALNYCH 

Określa zasady wyboru Prezesa, Skarbnika, Sekretarza, Członka Zarządu Oddziałów 
Regionalnych: 

  

1. Członkowie Oddziału Regionalnego informowani są, za ich zgodą, drogą 

mailową, o rozpoczęciu procedury wyborczej. W razie braku zgody, pisemne 

zawiadomienie wszystkich członków Oddziału Regionalnego o miejscu, 

terminie i porządku posiedzenia (zwołanie zebrania Oddziału Regionalnego), 

powinno nastąpić na 14 dni przed datą posiedzenia. 

2. Na Prezesa, Skarbnika, Sekretarza, Członka Zarządu Oddziału Regionalnego 

może kandydować członek zwyczajny NFDK, zamieszkujący na terenie 

działania danego Oddziału. 

3. Zgłoszenie kandydata odbywa się przez niego osobiście lub przez innego 

członka NFDK. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez innego członka 

NFDK wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia zgody kandydata. 

4. Kandydat na Prezesa Zarządu przedstawia program działania Oddziału 

Regionalnego do Prezydium Zarządu Krajowego NFDK. 

5. Zatwierdzone przez Prezydium Zarządu Krajowego kandydatury wraz z 

programem zamieszczane są na stronie internetowej NFDK: 

www.doradztwokariery.pl  

6. Wyrażenie zgody na kandydowanie do funkcji Prezesa Zarządu Oddziału 

Regionalnego jest jednoznaczne ze zgodą na opublikowanie informacji, o 

których mowa w punkcie 5. 

7. Zjazd Oddziału Regionalnego NFDK wybiera Prezesa, Skarbnika, Sekretarza, 

Członka Zarządu danego Oddziału Regionalnego, w głosowaniu tajnym. W 

razie nieobecności członka NFDK uprawnionego do głosowania, głosować za 

niego może jednoosobowo jego pełnomocnik.  



8. Termin i miejsce wyborów Zarządu Oddziału Regionalnego podawane są do 

wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie informacji wyborczych na 

stronie internetowej NFDK: www.doradztwokariery.pl z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wyniki wyborów Zarządu Oddziału 

Regionalnego podawane są do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie 

informacji wyborczych na stronie internetowej NFDK www.doradztwokariery.pl. 

9. W wyborach do Zarządu Oddziału Regionalnego uczestniczy jeden lub więcej 

członków Prezydium Zarządu Krajowego NFDK lub ich umocowani 

pełnomocnicy. 

10. Zebranie wyborcze otwiera obecny członek Prezydium Zarządu Krajowego 

NFDK, który proponuje, powzięcie uchwały w głosowaniu jawnym w sprawie 

wyboru Prezydium Zebrania, w tym przewodniczącego zebrania, 

wiceprzewodniczącego i protokolanta (sekretarza zebrania). 

11. Przewodniczący stwierdza ważność zebrania przez podjęcie uchwały w tej 

sprawie oraz zapoznaje zebranych z porządkiem obrad i wzywa do składania 

uwag oraz informuje zebranych o procedurze wyborczej, zgodnie z ordynacją. 

12. Przewodniczący zarządza wybór, trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej w 

głosowaniu jawnym. Komisja wybiera spośród siebie: przewodniczącego, 

sekretarza i członka Komisji. 

13. Przewodniczący zarządza głosowanie tajne na Prezesa, Skarbnika, 

Sekretarza, Członka Zarządu Oddziału Regionalnego. W przypadku braku 

zgłoszeń kandydatów lub złożenia rezygnacji przez kandydata, 

Przewodniczący zarządza zgłaszanie nowych kandydatur na powstały wakat. 

Kandydaci składają oświadczenie do protokołu w sprawie wyrażenia zgody na 

kandydowanie. 

14. Nowo wybrany Zarząd Oddziału Regionalnego przesyła dokumentację 

wyborczą do Prezydium Zarządu Krajowego NFDK w terminie siedmiu dni od 

dnia wyborów. Na dokumentację wyborczą składają się:  

1. oświadczenia w sprawie kandydowania, 

2. protokół wyborczy wraz z porządkiem obrad oraz z mandatami 

głosowań, 

3. lista obecności z zebrania wyborczego, 

4. wzory podpisów przewodniczącego zebrania i protokolanta, 



5. złożone oryginały pełnomocnictw lub kopie potwierdzone za zgodność 

przez uprawnione podmioty. 

15. W terminie 14 dni od dnia wyborów Zarządu Oddziału Regionalnego, osobie, 

która posiada w tym interes prawny, przysługuje odwołanie w sprawie 

wyborów do Prezydium Zarządu Krajowego NFDK, który podejmuje w tej 

sprawie uchwałę. 

16. Ważność wyborów stwierdza uchwałą Prezydium Zarządu Krajowego i podaje 

do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie informacji wyborczych na 

stronie internetowej NFDK www.doradztwokariery.pl 

17. Uchwałę Prezydium Zarządu Krajowego w sprawie ważności wyborów 

doręcza się do Zarządu Oddziału Regionalnego. 

18. Do niniejszej Ordynacji Wyborczej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 

 


