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KOMUNIKAT GUBERNATORA NR 5 – WYBORY GUBERNATORA NOMINATA 2021-2022 

Zgodnie z przepisami Rotary International, ogłaszam wybory Gubernatora Dystryktu 2231 na kadencję 2021-

2022. Każdy klub Rotary może zgłosić najwyżej jednego Kandydata z grona swoich aktywnych i spełniających 

wszystkie wymogi Członków, wyłonionego w drodze głosowania (uchwały) na regularnym posiedzeniu klubu.  

Kluby mogą zgłaszać kandydatów do dnia 11 stycznia 2019 r. (ale zachęcam, aby nie zwlekać do końca).  

Komitet Nominacyjny, spośród zgłoszonych kandydatur, spełniających kryteria wyboru, w dniu 16 lutego 

2019 r. w siedzibie Dystryktu w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 55 wybierze Gubernatora Nominata na kadencję 

2021-2022. Zgodnie z sugestią wyrażoną w uchwale Zgromadzenia Dystryktu z dnia 9 marca 2018 r. na 

posiedzenie Komitetu zostaną zaproszeni poprawnie zgłoszeni Kandydaci. Obecność na posiedzeniu Komitetu 

należy traktować jako prawo Kandydatów do zaprezentowania się, z którego mogą, ale nie muszą skorzystać. 

Komitet Nominacyjny składa się z pięciu ostatnich Gubernatorów Dystryktu, posiadających uprawnienia do 

sprawowania funkcji dystryktalnych i w kadencji 2018-2019 jego skład uzgodniony z RI jest następujący: 

PDG Piotr Wygnańczuk 2010-11, Dyrektor RI (Przewodniczący Komitetu), PDG Lesław Morawski 

2012-13, PDG Janusz Potępa 2013-14, PDG Barbara Pawlisz 2015-16, IPDG Jerzy Korczyński 2017-18 

 

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW: 

Prawo zgłaszania kandydatów mają wyłącznie kluby naszego Dystryktu posiadające status „good standing” 

(czyli m.in. niezalegające ze składkami do RI oraz do Dystryktu, przyjmujące wizyty Gubernatora, rozwiązujące 

spory w sposób przyjazny, utrzymujące dobre relacje z Dystryktem i nie będące w sporze z RI). Swojego 

kandydata może zgłosić również Komitet Nominacyjny. 

 

WYMAGANIA RI DOT. KANDYDATÓW NA GUBERNATORA (RI Bylaws 16.070) 

Kandydatem może być wyłącznie aktywny członek klubu, którego staż w Rotary w dniu obejmowania funkcji 

będzie nie krótszy niż 7 lat, wypełniający wszystkie obowiązki wobec klubu, Dystryktu i RI oraz którego 

klasyfikacja zawodowa nie budzi wątpliwości, który sprawował funkcję Prezydenta Klubu przez pełną kadencję, 

najpóźniej w roku 2017-2018 oraz który potwierdza mentalną i fizyczną zdolność do wypełniania obowiązków.  

 

Sekretarz klubu ma obowiązek przesłania (1) skanu uchwały klubu oraz (2) podpisanego przez Sekretarza i 

samego Kandydata formularza DGN_Data_Form_2018 wraz z (3) krótkim życiorysem Kandydata pocztą 

elektroniczną na adres Sekretarza Dystryktu Grega Gregorczyka secretary@rotary.org.pl do 11 stycznia 2019. 

Bardzo liczę na spokojny przebieg wyborów i przestrzegam, przed zabronioną w Rotary agitacją, prowadzeniem 

kampanii przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. Nikomu to nie pomoże, a zaszkodzić może.   

 

 Z rotariańskim pozdrowieniem, 

 

 
 

 

 

załączniki: (1) wytyczne RI dot. wyborów w dystrykcie, (2) formularz DGN_Data Form_2018 

mailto:secretary@rotary.org.pl

