
 
 

    

załącznik nr 3 do „Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania 

zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych 

samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP” 

przyjętego  uchwałą I Programowo – BudŜetowego Krajowego Zjazdu  

Izby Architektów RP z dnia 14 grudnia 2009 r. 

 

 

      WZÓR  
 

KARTA DO GŁOSOWANIA  
 

____________________________1 Rada Izby Architektów  zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad ____ 2 ________________________3 Sprawozdawczego Zjazdu _______________ 4 
Izby Architektów w  formie korespondencyjnej, zwołanym na dzień ___________5, proponuje 
przyjęcie przez ten zjazd następujących uchwał: 
 
1. _______________________________________________________________ 

treść uchwały 

� Jestem ZA przyjęciem uchwały o proponowanej wyŜej treści. 

� Jestem PRZECIW przyjęciu uchwały o proponowanej wyŜej treści. 

� Wstrzymuję się od głosu. 
 
2.  _______________________________________________________________ 

treść uchwały 

� Jestem ZA przyjęciem uchwały o proponowanej wyŜej treści. 

� Jestem PRZECIW przyjęciu uchwały o proponowanej wyŜej treści. 

� Wstrzymuję się od głosu. 

                                            
1 Wpisać: nazwę właściwego organu 
2 Wpisać: numer zjazdu 
3 Wpisać odpowiednio: „zwyczajnego” lub „nadzwyczajnego” 
4 Wpisać odpowiednio: „Krajowej” lub nazwę właściwej okręgowy izby 
5 Wpisać  datę, na którą zwołano zjazd 
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3.  _______________________________________________________________ 

treść uchwały 

� Jestem ZA przyjęciem uchwały o proponowanej wyŜej treści. 

� Jestem PRZECIW przyjęciu uchwały o proponowanej wyŜej treści. 

� Wstrzymuję się od głosu. 
 
 
 
uprawniony do głosowania   _____________ __________ - _____________ 
                                              (imię i nazwisko członka Zjazdu) (numer wpisu na listę członków Izby) 
                           (wypełnia Izba) 
 
Prawidłowość podanych wyŜej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
    

 
 
 

dzień       m-c          rok                                    podpis głosującego 
 
 
 
____________________ 
pieczęć organu izby 
 
 
Instrukcja: 
 
1.  Głosujący oddaje swój głos wybierając jedną z opcji: „ZA” , „PRZECIW” lub  

„ Wstrzymuję się”  poprzez wpisanie symbolu „X” w odpowiedniej kratce pod uchwałą  
poddaną pod głosowanie. Zaznaczenie więcej niŜ jednej opcji w stosunku do tej samej  
uchwały, skutkuje niewaŜnością głosu 

2.  Głosujący potwierdza oddanie przez siebie głosu w sposób uwidoczniony na karcie  
do głosowania – wpisując w odpowiedniej rubryce (według opisu) datę wypełnienia karty do 
głosowania  i umieszczając obok własnoręczny podpis. Dla ułatwienia sprawdzenia 
autentyczności oddanego głosu podpis powinien być złoŜony w kolorze niebieskim. 

3.  Kartę do głosowania naleŜy odesłać w załączonej do niej kopercie zwrotnej, w terminie 7 dni  
od daty jej otrzymania. W przypadku nie odesłania przez członka zjazdu karty do głosowania 
we wskazanym wyŜej terminie przyjmuje się, Ŝe wstrzymał się on od głosu. 

4. Za datę oddania głosu uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej kartę  
do głosowania, a przypadku doręczenia karty do głosowania bezpośrednio - datę prezentaty 
umieszczoną na kopercie zwrotnej. 

 


