Załącznik nr 2 do Statutu
ORDYNACJA WYBORCZA
Forum Uczelni Technicznych

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1.
1.

Niniejsza Ordynacja Wyborcza (dalej zwana Ordynacją) określa szczegółową organizację wyborów
Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Wyborczej Forum Uczelni Technicznych.
Art. 2.

1.

W treści Ordynacji stosuje się określenia i skróty użyte w Statucie Forum Uczelni Technicznych.
Art. 3.

1.
2.

Kadencja organów kolegialnych oraz organów jednoosobowych za wyjątkiem Zjazdu trwa 1 rok,
rozpoczyna się od 1 stycznia, a kończy 31 grudnia.
W terminie do 15 dni roboczych po zakończeniu kadencji Przewodniczący Elekt organizuje spotkanie,
na które zostanie zaproszone ustępujące oraz nowo wybrane Prezydium oraz Komisja Rewizyjna w celu
przekazania pełnej dokumentacji wraz z informacją o realizowanych i planowanych projektach.
Art. 4.

1.

Sesja sprawozdawczo-wyborcza nie może zostać zamknięta, dopóki nie zostaną wybrane organy
Forum.
Art. 5.

1.
2.

Przewodniczący może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
W przypadku wyboru nowego Przewodniczącego na nadzwyczajnej Sesji Forum będącej konsekwencją
wygaśnięcia mandatu poprzedniego Przewodniczącego, jeśli wybór nastąpił na mniej niż 6 miesięcy
przed końcem kadencji, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Rozdział II
Prawa Wyborcze

Art. 6.
1.

2.

Wybory Przewodniczącego oraz Komisji Rewizyjnej są pośrednie, równe, wolne i przeprowadzane
w głosowaniu tajnym. Dopuszcza się głosowanie za pomocą narzędzi elektronicznych. Decyzję
o formie głosowania podejmuje Zjazd w formie uchwały podjętej bezwzględną liczbą głosów.
Głosowanie przeprowadzone w formie elektronicznej odbywa się na zasadach uchwalonych przez
Zjazd w formie regulaminu.
Art. 7.

1.

Czynne prawo wyborcze ma każdy delegat Sesji sprawozdawczo-wyborczej z zastrzeżeniem art. 24,
ust. 3 oraz art. 7 ust. 4 Statutu.
Art. 8.

1.

Bierne prawo wyborcze ma każdy członek samorządu członkowskiego w Forum, który uzyskał pisemną
zgodę przewodniczącego swojego samorządu z wyjątkiem członków Komisji Wyborczej oraz:
a. przy wyborze na członka Prezydium z zastrzeżeniem art. 24, ust. 3 oraz art. 7, ust. 4 Statutu,
b. przy kandydowaniu na członka Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem art. 24, ust. 3; art. 20, ust.
3 oraz art. 7, ust. 4 Statutu.

Rozdział III
Organy Wyborcze

Art. 9.
1.
2.

3.
4.
5.

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza.
Komisja Wyborcza wybierana jest spośród zaproponowanych przez Zjazd uczestników Sesji
niebędących kandydatami ani delegatami oraz nienależących do ustępującego Prezydium czy Komisji
Rewizyjnej.
W skład Komisji Wyborczej wchodzi 3 albo 5 osób wybranych przed rozpoczęciem sprawozdania
i wyborów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Komisja Wyborcza wybiera spośród siebie przewodniczącego Komisji Wyborczej bezpośrednio
po wyborach.
Kadencja Komisji Wyborczej kończy się wraz z zakończeniem Sesji.

Art. 10.
1.

2.

Do obowiązków przewodniczącego Komisji Wyborczej należy przeprowadzenie wyborów, weryfikacja
zgłoszonych kandydatur pod względem posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego
oraz przekazanie dokumentacji wyborczej ustępującemu Sekretarzowi.
Do obowiązków Komisji Wyborczej należy sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Statutu,
Ordynacji Wyborczej oraz czuwanie nad sprawnym przebiegiem wyborów.

Rozdział IV
Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego oraz do Komisji Rewizyjnej

Art. 11.
1.
2.

3.
4.

5.

Kandydata na Przewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej może zgłosić każdy delegat na Sesji
sprawozdawczo-wyborczej z zastrzeżeniem art. 7, ust. 4 Statutu.
Zgłaszanie kandydatur ma miejsce od momentu wybrania Komisji Wyborczej do momentu
rozpoczęcia części wyborczej Sesji sprawozdawczo-wyborczej, o której mowa w art. 8 ust. 3 Statutu
Forum.
W przypadku wyborów uzupełniających zgłaszanie kandydatur ma miejsce od momentu wybrania
Komisji Wyborczej do momentu zakończenia przyjmowania kandydatur przez Komisję Wyborczą.
Kandydaci do organów Forum zgłaszają się do Komisji Wyborczej po zakończeniu zgłaszania
kandydatur w celu:
a. pisemnego wyrażenia zgody na kandydowanie,
b. przedstawienia listy poparcia swojej kandydatury od przewodniczących albo delegatów
co najmniej pięciu samorządów z czynnym prawem wyborczym.
Ust. 4 stosuje się również w odniesieniu do proponowanych członków Prezydium.

Rozdział V
Wybory Przewodniczącego Forum

Art. 12.
1.
2.
3.

Każdy z kandydatów na Przewodniczącego Forum ma obowiązek zaprezentowania swojego programu
wyborczego.
Kandydaci prezentują się w kolejności alfabetycznej wg nazwisk.
Kandydat podczas prezentacji przedstawia proponowany skład Prezydium.
Art. 13.

1.

Wyboru Przewodniczącego Forum wraz z przedstawionym składem Prezydium dokonuje Zjazd
bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

Rozdział VI
Wybory Komisji Rewizyjnej

Art. 14.
1.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
Art. 15.

1.

Każdy z kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej ma obowiązek prezentacji swojej kandydatury.
Art. 16.

1.

Nowo wybraną Komisję Rewizyjną tworzą trzy osoby z największą liczbą uzyskanych głosów.
Bezpośrednio po wyborach jej członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.

Rozdział VII
Procedura głosowania

Art. 17.
1.

2.
3.
4.

Przed przystąpieniem do głosowania delegat okazuje Komisji Wyborczej ważną legitymację studencką
lub dokument potwierdzający posiadanie praw studenta. Następnie otrzymuje od Komisji Wyborczej
kartę do głosowania, której wzór określa załącznik nr 1 niniejszego dokumentu i potwierdza jej
otrzymanie własnoręcznym podpisem na liście uprawnionych do głosowania.
Komisja Wyborcza stempluje kartę do głosowania w momencie jej wydawania.
Każdy delegat może otrzymać tylko jedną kartę właściwą dla przeprowadzanych wyborów.
Delegat zobowiązany jest do niezwłocznego oddania głosu w miejscu wskazanym przez Komisję
Wyborczą.
Art. 18.

1.

Nieważne są głosy oddane na kartach do głosowania:
a. innych, niż dostarczone przez Komisję Wyborczą,
b. zniszczonych,
c. nieopieczętowanych,
d. na których zaznaczono więcej kandydatów, niż wynosi liczba mandatów.
Art. 19.

1.

Komisja Wyborcza sporządza protokół przeprowadzonych wyborów zawierający:
a. skład Komisji Wyborczej,
b. liczbę osób uprawnionych do głosowania,

2.
3.

c. liczbę głosów ważnych i nieważnych,
d. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
e. ewentualne uwagi członków Komisji Wyborczej.
Przewodniczący Komisji Wyborczej informuje Zjazd o wynikach głosowania oraz przekazuje
ustępującemu Sekretarzowi protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji.
Załącznikami do egzemplarza protokołu, o których mowa w ust. 2, są karty do głosowania oraz lista
delegatów, którzy pobrali karty do głosowania.
Art. 20.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Forum wybory przeprowadza się w takim
samym trybie jak wybory na nową kadencję.
Przewodniczący i Prezydium Forum wybrani w trybie określonym w ust. 1 pełnią swoją funkcję
do 31 grudnia roku, w którym zostali wybrani.
Wybory uzupełniające członków Komisji Rewizyjnej przeprowadza się na takich samych zasadach
i w takim samym trybie jak wybory na nową kadencję.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Forum:
a. gdy liczba członków Prezydium spada poniżej 3 przeprowadzane są wybory uzupełniające na
powstałe wakaty;
b. gdy liczba członków Prezydium wynosi 3 lub więcej Przewodniczący Forum może podjąć
decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających na powstałe wakaty.
W przypadku wyborów uzupełniających członków Prezydium Forum, kandydatów zgłasza
Przewodniczący.
Skład Prezydium jest uzupełniany decyzją Zjazdu zwykłą większością głosów.
Mandaty danego organu obsadzonego w wyborach uzupełniających wygasają z upływem kadencji
danego organu.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

Art. 21.
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ordynacją bądź Statutem Forum decyzje związane
z przeprowadzeniem wyborów podejmuje Komisja Wyborcza po konsultacji z Komisją Rewizyjną.

