
ORDYNACJA WYBORCZA  

na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 

Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Warszawska 

w dniu 24 października 2017 roku 

 
I. Delegaci na Zjazd 

 

W Walnym Zebraniu KU AZS PW udział biorą (zgodnie z § 13 ust. 1 statutu KU AZS PW): 

a) z głosem decydującym – biorą udział delegaci wybrani wg zasad ustalonych w § 13 ust. 3 statutu KU AZS 

PW. Warunkiem koniecznym dla uczestniczenia delegata w Walnym Zebraniu z głosem decydującym 

jest opłacona składka członkowska na bieżący rok akademicki. 

b) z głosem doradczym – każdy członek Klubu, członkowie ustępujących władz Klubu o ile nie zostali wy-

brani delegatami oraz goście, zaproszeni uchwałą Zarządu. 

 

II. Zasady wyboru delegatów:  

 

1. Każda sekcja KU AZS PW powołana do dnia 30.09.2017 posiada prawo wyboru delegata na Walne Ze-

branie zgodnie z § 13 ust. 3 statutu KU AZS PW. Wyboru delegata dokonują sekcje w drodze tajnego 

głosowania na zebraniach sekcji podczas treningów w terminie 11-18.10.2017 r. Za przeprowadzenie 

zebrań odpowiedzialni są trenerzy oraz kierownicy sekcji. Protokół z wyborów przekazuje się do biura 

KU AZS PW do dnia 20.10.2017 r. 

2. Członkowie KU AZS PW (obowiązuje lista na dzień 30.09.2017 r.) nie będący w żadnej sekcji mają prawo 

zgłosić jednego delegata wybieranego podczas zebrania w dniu 18.10.2017 r. o godz. 16 w siedzibie 

klubu. 

3. Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni i honorowi AZS. 

4. O wyborze delegatów decyduje liczba uzyskanych przez nich ważnych głosów. W przypadku rezygnacji 

z funkcji delegata, prawo udziału w Walnym Zebraniu jako delegat przysługuje osobie, która w wyborach 

podczas zebrań sekcji uzyskała kolejne miejsce. 

5. Wybory delegatów na Walne Zebranie są tajne i odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 

 

III. Zgłaszanie kandydatów do władz KU AZS PW: 

 

1. Zgodnie z § 11 statutu KU AZS PW władze wybierane na Walnym Zebraniu: 

a. Prezes, 

b. członkowie Zarządu Klubu, 

c. członkowie Klubowej Komisji Rewizyjnej, 

d. członkowie Klubowego Sądu Koleżeńskiego. 

2. Ponadto w trakcie Walnego Zebrania Klubu wybierani są: 

a. delegaci na Walne Zebranie AZS Warszawa, 

b. delegaci na XXVII Zjazd AZS. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów do władz naczelnych przysługuje: 

a. członkom KU AZS PW posiadającym opłaconą składkę członkowską na dzień 30.09.2017 r. w 

trybie pisemnym do dnia 19.10.2017 r. do biura KU AZS PW zawierającym: 

i. nazwisko i imię kandydata, 

ii. konkretną funkcję, o którą kandydat się ubiega, 

iii. informację dodatkową (np. charakterystyka kandydata). 

b. delegatom na Walne Zebranie Klubu i członkom ustępujących władz w razie niewypełnienia się 

listy kandydatów podczas Walnego Zebrania Klubu. 


