
Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego 

Akademickiego Związku Sportowego Kraków 

PROJEKT 

1. Zgodnie ze Statutem AZS Kraków Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze AZS Kraków wybiera 
Prezesa AZS Kraków oraz członków: Zarządu – 6 członków, Środowiskowej Komisji Rewizyjnej – 5, 
Środowiskowego Sądu Koleżeńskiego – 3 i Delegatów na XXVIII Zjazd AZS – 7. 
 

2. Ponadto w skład Zarządu AZS Kraków wchodzą: (Statut & 18 pkt. 3) Prezesi trzech Klubów 
Uczelnianych AZS województwa małopolskiego, zrzeszonych w AZS Kraków legitymujących się 
najwyższą liczbą członków, ustaloną na dzień 30 września bezpośrednio przed Walnym Zebraniem tj. 
KU AZS AGH, KS AZS AWF, KU AZS UJ. 
 

3. Delegatami mogą być wyłącznie osoby wybrane na Konferencjach-Sprawozdawczo-Wyborczych 
Klubów Uczelnianych AZS województwa małopolskiego, których nazwiska odrębną listą przekazane 
zostały do dnia 12 kwietnia 2020 roku do Biura AZS Kraków, oraz członkowie władz statutowych AZS 
Kraków. Delegaci mogą głosować wyłącznie osobiście. Aby otrzymać mandat i karty do głosowania 
należy Komisji Mandatowej okazać do wglądu legitymację członkowską AZS z ważną tj. opłaconą 
składką AZS na rok akademicki 2019/2020 i złożyć podpis na liście delegatów. 
 

4. Umieszczenie kandydatury na liście wyborczej musi być poprzedzone ustnym oświadczeniem zgody na 
kandydowanie wobec Walnego Zebrania lub w przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu, 
złożeniem pisemnego oświadczenia do Komisji Skrutacyjnej wyrażającego zgodę na kandydowanie. 
 

5. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz AZS Kraków. 
 

6. Zgodnie z ordynacją wyborczą zgłoszenia kandydatur powinny wpłynąć do biura AZS Kraków do dnia 
15 marca 2020 roku w formie pisemnej z podaniem następujących danych: 
a. Nazwisko i imię kandydata, 
b. Klub AZS z podaniem trybu, w jakim kandydat zostaje zgłoszony (uchwała Zarządu, itp.), 
c. Konkretna funkcja, o którą kandydat się ubiega, 
d. Informacja dodatkowa (charakterystyka kandydata). 
 

7. Walne Zebranie podejmuje decyzję o potwierdzeniu list i ewentualnym zamknięciu list kandydatów. 
 

8. Wyborca oznacza kandydatów, na których głosuje przez pozostawienie nazwisk nieskreślonych na 
kartach wyborczych. 
 

9. Za nieważne uznaje się:  
- karty do głosowania nieostemplowane,  
- karty, na których liczba nieskreślonych kandydatów przewyższa liczbę mandatów do danej władzy lub 
ustaloną liczbę delegatów,  
- karty z wszelkimi dopiskami z wyłączeniem poprawek zgłoszonych przez Komisję Skrutacyjną,  
- karty podarte,  
- karty przekreślone, 
- karty na których skreśleni są wszyscy kandydaci. 
 

10. Stanowisko Prezesa AZS Kraków zostaje powierzone temu spośród kandydatów, który uzyskał w 
pierwszej turze głosowania 50% + 1 ważnych głosów.  
 

11.. Wybory do Władz AZS Kraków oraz Delegatów na XXVIII Zjazd AZS odbywają się  
w trybie uzyskania zwykłej większości głosów. 
 

12. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów na ostatni(e) nieobsadzony(e) mandat(y) 
uzyska tę samą liczbę głosów, zarządza się ponowne wybory na te(n) mandat(y). 
 

13. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Walnemu Zebraniu Sprawozdawczo – 
Wyborczemu AZS Kraków, w szczególności Komisji Skrutacyjnej. 

 


