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Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KU AZS PW obraduje na podstawie przyjętego PORZĄDKU OBRAD i 

niniejszego REGULAMINU OBRAD 

1. Organami Walnego Zebrania są: 

a. Przewodniczący, 

b. Sekretarz, 

c. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna (2-5 osobowa, wybiera ze swojego składu Przewodniczą-

cego i Sekretarza), 

d. Komisja Uchwał i Wniosków (2-3 osobowa, wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i 

Sekretarza). 

2. Do obowiązków poszczególnych organów należą: 

a. Przewodniczący: 

i. prowadzenie obrad, 

ii. czuwanie nad przestrzeganiem porządku i regulaminu obrad, 

iii. w razie potrzeby interpretacji regulaminu obrad, 

iv. udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zebrania, 

v. stwierdza celowość przyjęcia składanych wniosków, 

vi. stawianie wniosków, 

vii. zarządzanie głosowania, 

viii. ogłaszanie wyników głosowania. 

b. Sekretarz Walnego Zebrania: 

i. sporządza protokół z Walnego Zebrania, 

ii. opracowuje uchwały zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania, 

iii. rejestruje treści składanych wniosków i przekazuje je Przewodniczącemu celem osta-

tecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków. 

c. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: 

i. sprawdza prawomocność obrad, 

ii. przyjmuje zgłoszenia kandydatów, 

iii. zlicza głosy w głosowaniach jawnych oraz przeprowadza wybory tajne i zlicza oddane 

w nich głosy, 

iv. stwierdza nieważność głosu, 

v. ogłasza wyniki głosowań, 

vi. sporządza protokół z pracy. 

d. Komisja Uchwał i Wniosków: 

i. notuje wszelkie uwagi i postulaty delegatów i gości zebrania, które mogą mieć wpływ 

na pracę przyszłych organów klubu, 

ii. przygotowuje propozycje uchwały Walnego Zebrania, 

iii. zlicza głosy nad uchwałami Walnego Zebrania lub w przedmiocie zgłaszanych wnio-

sków formalnych, 

iv. sporządza protokół z pracy. 

 

Organizacja przebiegu Walnego Zebrania 

1. Przebieg zebrania: 

a. Prawo zabierania głosu przysługuje wszystkim uczestnikom zebrania wg kolejności zgłoszeń, po 

udzieleniu głosu przez Przewodniczącego zebrania 

b. Prawo stawiania wniosków przysługuje delegatom i członkom ustępujących władz 

c. Uchwały i postanowienia przyjmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów 

2. Procedura głosowania wniosków i przyjmowania dokumentów: 

a. Po zakończeniu dyskusji przystępuje się do głosowania nad poprawkami i wnioskami 



b. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki a następnie zaś wnioski w całości 

c. Wnioski głosuje się w kolejności ich zgłaszania 

3. Procedura głosowania przy wyborach do władz KU AZS PW oraz delegatów na Walne Zebranie AZS War-

szawa i delegatów na XXVII Zjazd AZS: 

a. Podczas Walnego Zebrania wybierani są: 

i. Prezes Zarządu KU AZS PW, 

ii. Członkowie Zarządu KU AZS PW, 

iii. Członkowie Klubowej Komisji Rewizyjnej KU AZS PW, 

iv. Członkowie Klubowego Sądu Koleżeńskiego KU AZS PW, 

v. Delegaci na Walne Zebranie AZS Warszawa, 

vi. Delegaci na XXVII Zjazd AZS. 

b. Głosowanie jest bezpośrednie 

c. Umieszczenie kandydatury na liście wyborczej powinno być poprzedzone ustnym oświadcze-

niem zgody na kandydowanie wobec Walnego Zebrania lub w przypadku nieobecności na Wal-

nym Zebraniu złożeniem pisemnego oświadczenia o zgodzie na kandydowanie do Komisji Man-

datowo-Skrutacyjnej 

d. Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ni mogą kandydować 

e. Prawo zgłaszania kandydatów na Walnym Zebraniu przysługuje delegatom oraz ustępującym 

władzom 

f. Walne Zebranie podejmuje decyzje o zamknięciu listy kandydatów 

g. Delegat jako wyborca oznacza kandydatów, na których głosuje, poprzez pozostawienie nazwisk 

i imion nie skreślonych na karcie wyborczej 

h. Do ustalenia wyników wyborów przystępuje się natychmiast po jego zakończeniu 

i. Za nieważne uznaje się: 

i. karty nieostemplowane, 

ii. karty na których liczba nie skreślonych kandydatów przewyższa liczbę mandatów do 

danego organu, 

iii. karty z wszelkimi dopiskami z wyjątkiem poprawek zgłoszonych przez Komisję Man-

datowo-Skrutacyjną 

iv. karty podarte, 

v. karty przekreślone. 

j. Wybranym na Prezesa KU AZS PW zostaje ten spośród kandydatów, który uzyskał największą 

liczbę ponad 50% + 1 głosów 

k. Wybranymi na członków Zarządu KU AZS PW jak i delegatami na Walne Zebranie AZS Warszawa 

oraz XXVII Zjazd AZS zostają te osoby które uzyskały kolejno największe liczby głosów w ramach 

limitu miejsc wynikających z ordynacji wyborczej 

l. Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej kandydatów na ostatni nieobsadzony mandat 

uzyska tą samą liczbę głosów, zarządza się ponownie wybory na ten mandat 


