PROJEKT
ORDYNACJA WYBORCZA - 19.06.2020
WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ZŚ AZS w Rzeszowie
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

§1
Walne Zebranie Delegatów ZŚ AZS w Rzeszowie [WZD] z uwagi na stan epidemii i w trosce
o bezpieczeństwo Delegatów w sytuacji gdy nie będzie możliwa organizacja zebrania
w tradycyjnej formule dopuszcza przeprowadzenie WZD w trybie zdalnym, tj. poprzez
głosowania elektroniczne.
§2
Czynne i bierne prawo wyborcze na Walnym Zebraniu Delegatów ZŚ AZS [WZD} posiadają
Delegaci z następujących Klubów Uczelnianych AZS w oparciu o stan członkowski :
Kluby Uczelniane AZS :
1.1.
Uniwersytet Rzeszowski
- 6mandatów
1.2.
Politechnika Rzeszowska
- 6 mandatów,
1.3.
PWST-E Jarosław
- 4 mandaty,
1.4.
PWSZ Krosno
- 4 mandaty,
1.5.
UP Sanok
- 3 mandaty,
1.6.
WSIiZ Rzeszów
- 2 mandaty,
1.7.
PWSW Przemyśl
- 2 mandaty,
1.8.
WSPiARzSzW Rzeszów
- 1mandat.
§3
Walne Zebranie Delegatów w głosowaniu tajnym wybiera Prezesa oraz Zarząd,
Środowiskową Komisję Rewizyjną, Środowiskowy Sąd Koleżeński w następującym składzie
ilościowym, określonymprzez stosowne zapisy Statutu :
2.1. Zarząd 7-9 osób
- § 15 Statutu,
2.4. ŚKR
3 osoby
- § 17 Statutu,
2.5. ŚSK
3 osoby
- § 18 Statutu.
§4
Wykazy imienne Delegatów uwzględniając możliwość głosowań elektronicznych
zawierać powinne wymagalne do tych głosowań adresy mailowe. Kluby Uczelniane AZS
obowiązane są do przekazania do ZŚ AZS w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2020
r. /dopuszczalna jest forma podpisanego skanu/.
§5
Prawo zgłaszania kandydatów do Władz ZŚ AZS – określonych w § 2 Ordynacji posiadają
Kluby Uczelniane AZS posiadające Delegatów i wymienione w § 1 Ordynacji oraz ustępujące
Władze Statutowe w nieprzekraczalnym terminie do 5.06.2020 r.
§5
Prawo kandydowania do Władz ZŚ posiadają :
5.1. posiadają Delegaci WZD,
5.2. Członkowie AZS nie będący Delegatami, których kandydatury zostały zgłoszone przez
KU AZS oraz władze statutowe ZŚ AZS i przekazane do ZŚ w nieprzekraczalnym terminie
do 5.06.2020 r.
5.3. Wszyscy Kandydaci są zobowiązani w nieprzekraczalnym terminie do 5.06.2020 r.
do przedłożenia w ZŚ pisemnego oświadczenie o woli kandydowania /dopuszczalna jest
forma podpisanego skanu/.
§6
W zależności od liczby zgłoszonych kandydatów w odniesieniu do ilości wybieranych
Władz ZŚ obowiązują różne zasady wyboru :
6.1. w sytuacji gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba osób wybieranych do danych
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danych Władz o wyborze danego kandydata decyduje zwykła większość głosów,
w kolejności wysokości ilości uzyskanych głosów, w ramach określonego limitu dla
odpowiednich Władz ZŚ.
6.2. w sytuacji gdy ilość kandydatów jest równa ilości osób wybieranych do danych Władz,
o wyborzedanego kandydata decyduje wymóg otrzymania 50% + 1 głos oddanych
wszystkich głosów,
§7
W sytuacji gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i uniemożliwia to
dokonanie wyboru, bądź skompletowanie składu ilościowego danych Władz ZŚ,
przeprowadza się dodatkowe wybory z ich udziałem, aż do skutku.
§8
W przypadku wyborów przeprowadzanych w formule tradycyjnej sposób głosowania przy tej
samej technice jest różny w zależności od sytuacji określonych w § 6.
8.1. głosując za wyborem danego kandydata nie dokonuje się żadnych skreśleń,
8.2. głosując przeciw wyborowi danego kandydata przekreśla się jego imię i nazwisko linią
poziomą,
8.3. wymagana ilość skreśleń w przypadku § 6 pkt 6.1. wynosi różnicę pomiędzy ilością
kandydatów,a ilością osób wybieranych, każda inna ilość powoduje, że oddany głos jest
nieważny,
8.4. wymagana ilość skreśleń w przypadku § 6 pkt 6.2. jest dowolna /można również nie
Dokonywać skreśleń/ i nie powoduje to nieważności głosu,
8.5. głosem nieważnym jest każdy głos, gdy sposób dokonania skreślenia jest niezgodny
z zasadami określonymi w § 8, bądź karta do głosowania jest częściowo lub całkowicie
zniszczona,
8.6. głosy nieważne uwzględnia się przy obliczaniu wyników wyborów, co ma istotne
znaczenie w zastosowaniu § 6 pkt 6.2.
§9
Delegatów na XXVIII Zjazd AZS wybiera się w ilości 4 osób na zasadach określonych dla
wyborów władz statutowych.
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