
....................................., dnia ...................... 

P r o t o k ó ł 

z wyborów Kierownictwa reaktywowanego Oddziału/Koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

 

Dnia ................................... przy parafii p.w. / w szkole …………..................................................... w ....................................., 

diecezja ............................................... z udziałem ............. członków  i ............. kandydatów odbyło się Walne 

Zgromadzenie reaktywowanego Oddziału/Koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, na którym dokonano wyboru 

nowego Kierownictwa Oddziału/Koła. 

Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący ......................................................., członek ...................................... 

i protokołujący ............................................. sporządziła listę uprawnionych do głosowania zgodnie z § 6 Regulaminu 

KSM  i stwierdziła, że jest obecnych ...... członków mających prawo głosu, a więc więcej niż 5 osób mogących stanowić 

pełny zastęp kierowniczy co stanowi, że wybory są prawomocne. 

Zgłoszono następujące kandydatury do Kierownictwa Oddziału/Koła: 

1. ......................................................................................... 

2. ......................................................................................... 

3.  ....................................................................................... 

4.  ....................................................................................... 

5.  ....................................................................................... 

6.  ....................................................................................... 

Kandydaci wyrazili zgodę na ewentualny ich wybór. 

W tajnym głosowaniu na prezesa poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:  

1.   .................................................................... - ............... 

2.   .................................................................... - ............... 

3.  .................................................................... - ...............  

4.  .................................................................... - ...............  

5.  .................................................................... - ...............  

6.  .................................................................... - ...............  

W związku z powyższym prezesem Kierownictwa został/a  ............................................................ 

   Funkcję przyjmuję ...................................................... 

                    /podpis nowo wybranego Prezesa/ 
 

Zgłoszono następujące kandydatury do Kierownictwa Oddziału/Koła: 

1. ....................................................................................... 

2. ........................................................................................ 

3. ........................................................................................ 

4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 



6. ........................................................................................ 

Kandydaci wyrazili zgodę na ewentualny ich wybór. 

W tajnym głosowaniu poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:  

1.   .................................................................... - ............... 

2.   .................................................................... - ............... 

3.  .................................................................... - ...............  

4. .................................................................... - ...............  

5.  .................................................................... - ...............  

6.  .................................................................... - ...............  

 

Ze zgłoszonych kandydatów dokonano wyboru czterech członków Kierownictwa: 

                                                                  /ilość głosów/          /podpisy członków Kierownictwa/ 

1.   ............................................................ - ..................          ......................................................... 

2.   ............................................................ - ..................          ........................................................  

3.  ............................................................. - ..................          .......................................................  

4.  ............................................................. - ..................          .......................................................  

 

Jako kandydatów do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące osoby: 

1.   ......................................................................................... 

2.   ......................................................................................... 

3.  ......................................................................................... 

4.  ......................................................................................... 

W tajnym głosowaniu poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:  

1.   .................................................................... - ............... 

2.   .................................................................... - ............... 

3.  .................................................................... - ...............  

4. .................................................................... - ...............  

 

W wyniku tajnego głosowania wyłoniono Komisję Rewizyjną w składzie: 

                    /imię i nazwisko/                      /ilość głosów/          /podpisy członków KR/ 

1.   ............................................................. - .....................          ................................. 

2.   ............................................................. - .....................          .................................. 

3.   ............................................................. - ......................          ................................. 

 

 

 



Osoby wybrane do Kierownictwa po naradzie objęły następujące funkcje: 

                                          /imię i nazwisko/                          /podpisy członków Kierownictwa/ 

z-ca prezesa  ................................................................      ...................................... 

sekretarz   ................................................................      ...................................... 

z-ca sekretarza  ................................................................      ...................................... 

skarbnik  .................................................................      ...................................... 

Osoby wybrane do Komisji Rewizyjnej objęły następujące funkcje: 

                                                 /imię i nazwisko/               /podpisy członków KR/ 

przewodniczący    .....................................................      .................................... 

z-ca przewodniczącego         ......................................................      .................................... 

członek Komisji Rewizyjnej  ......................................................      …................................. 

 

Asystentem mianowanym przez księdza Proboszcza został   

............................................................................. 

*1Opiekunem Koła z ramienia Dyrekcji szkoły/władz uczelni został 

………………………………………………………. 

W załączeniu lista Członków reaktywowanego Oddziału/Koła. 

 

Podpisy komisji skrutacyjnej: 

                      ................................................ 

                                 ................................................ 

                                ................................................ 

 

 

 

                                                                         ....................................................... 
                         pieczęć parafii                                podpis ks. Proboszcza 
 
 

(kserokopię niniejszego protokołu wraz z adresami członków Kierownictwa Oddziału należy przesłać do Zarządu Diecezjalnego)

                                                           
1
 Opiekun występuje w przypadku Kół szkolnych, akademickich i  środowiskowych. 



Lista członków reaktywowanego oddziału/koła 

Lp. Nazwisko Imię Adres Parafia 
1.     
2.     
…     

 


