
PROCEDURA GŁOSOWANIA KAPITUŁY RANKINGU GENIALNI  LOKALNI  GLOBALNI 
IM.  DANUTY  SZAFLARSKIEJ ORAZ USTALANIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA 

1. Członek Kapituły w głosowaniu tajnym ustala własną listę rankingową, przyznając odpowiednio od 

15 do 1 punktów piętnastu osobom znajdującym się na karcie do głosowania, których wybór i 

zamieszczenie na karcie do głosowania, spośród wszystkich zgłoszonych, dokonuje się w 

głosowaniu jawnym. Członek Kapituły nie może głosować na siebie.  

2. Do głosów członków Kapituły, jako kolejny głos, dodaje się wyniki głosowania publicznego 

przeprowadzonego na portalu DTS24. 

3. Zgodnie z regulaminem oddając swoje głosy członkowie Kapituły biorą pod uwagę nowoczesność 

i artystyczną unikalność dzieła i jego efektywny wkład w promowanie Sądecczyzny w Polsce i na 

świecie poprzez związek jej autora/autorki z naszym regionem. Celem Rankingu jest doroczne 

wyróżnianie i promowanie związanych z Sądecczyzną  artystów oraz twórców wybitnych 

współczesnych wydarzeń artystycznych, które miały miejsce w minionym roku. 

4. Głos należy wysłać z własnego adresu e-mail w uzgodnionym w danym roku terminie na specjalnie 

stworzony dedykowany rankingowi GLG adres e-mail utworzony na domenie Kancelarii GESSEL 

i udostępniony wyłącznie członkom Kapituły. Dostęp do poczty nadsyłanej na ten adres ma jedynie 

osoba upoważniona przez członka kierownictwa Kancelarii GESSEL. Redakcja DTS24 po 

zakończeniu głosowania publicznego przesyła jego wynik na powyższy adres. 

5. Ostateczna lista rankingowa ustalana jest na podstawie sumy uzyskanych punktów. 

6.  Kancelaria GESSEL ustalając wynik głosowania sprawdza poprawność oddanych głosów i ich 

kompletność mając na względzie niniejszą Procedurę oraz zasady postępowania racjonalnego 

człowieka.  

7. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do intencji głosującego, Kancelaria GESSEL w przypadku 

możliwości skontaktowania się z głosującym przed terminem zakończenia głosowania, poprosi 

głosującego o dodatkowe wyjaśnienia. W przypadku upływu terminu na głosowanie i stwierdzenia 

uchybień w głosowaniu Kancelaria GESSEL będzie dążyła do takiego zinterpretowania oddanego 

głosu, aby możliwe było przynajmniej częściowe uwzględnienie oddanego głosu.  

8. Kancelaria GESSEL stwierdzi nieważność głosu jedynie w przypadku głosowania przez osobę 

nieuprawnioną, albo w przypadku stwierdzenia intencji oddania głosu nieważnego przez osobę 

uprawnioną, lub niemożności racjonalnego zinterpretowania takiego głosu po upływie terminu do 

głosowania.  

9. Kancelaria GESSEL sporządza protokół zawierający sumę oddanych głosów na poszczególne 

osoby i przekazuje go członkom Kapituły na adresy e-mail w terminie do 3 kwietnia danego roku. 

Członkowie Kapituły zobowiązani są do czasu gali sumującej ranking za dany rok zachować wynik 

głosowania wyłącznie do swojej wiadomości. Publicznie w trakcie gali ogłaszana jest lista 

dziesięciu osób, które otrzymały największa liczbę punktów. 

10. Dokumentacja głosowania zostaje przechowana w Kancelarii GESSEL. 

Kancelaria GESSEL wspiera cele podmiotów związanych ze sztuką, dobrem publicznym czy edukacją. Ta 

współodpowiedzialność za społeczeństwo to dla nas nie tylko wyraz poczucia publicznego obowiązku, co również 

narzędzie realizacji naszych prawdziwych zainteresowań. Talent i umiejętności członków naszego zespołu 

pozwalają nam skutecznie działać w takich obszarach jak: SZTUKA – wspieramy działania związane ze sztuką, 

DOBRO PUBLICZNE – udzielamy pomocy prawnej podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego, 

EDUKACJA – wspieramy edukację środowisk akademickich.  

 


