
Regulamin Wyborczy Forum Uczelni Technicznych 2020 

przyjęty przez Zjazd 3 grudnia 2020r.  

Rozdział I  

Postanowienia Ogólne 

Art. 1 – Regulamin Wyborczy 

Regulamin Wyborczy jest dokumentem doprecyzowującym sposób przeprowadzenia wyborów  
w sposób zdalny w 2020 roku, w związku z panującymi obostrzeniami wynikającymi z epidemii wirusa 
SARS-CoV-2.  

Art. 2 – Komisja Wyborcza 

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza. 

2. Komisja Wyborcza wybierana jest spośród zaproponowanych przez Zjazd uczestników Sesji 
niebędących kandydatami ani delegatami oraz nienależących do ustępującego Prezydium czy Komisji 
Rewizyjnej. 

3. Zgłoszenia kandydatów do Komisji Wyborczej należy zgłosić mailowo do dnia 9 grudnia 2020 r. 

4. W skład Komisji Wyborczej wchodzą 3 osoby wybrane 10 grudnia 2020 r. w głosowaniu tajnym  
w systemie online zwykłą większością głosów.  

5. Komisja Wyborcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji Wyborczej w terminie  
do 12 grudnia 2020 r.  

6. Komisja Wyborcza jest obecna stacjonarnie w miejscu, gdzie będzie przeprowadzana transmisja 
oraz obsługiwane głosowania.  

7. 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. 

8. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Statutu, 
Ordynacji Wyborczej, Regulaminu Wyborczego, czuwanie nad sprawnym przebiegiem wyborów oraz 
rozstrzyganie kwestii spornych.  

9. Kadencja Komisji Wyborczej kończy się wraz z zakończeniem Sesji. 

Art. 3 – Zgłoszenie Kandydatów na Przewodniczącego FUT oraz Członka Komisji Rewizyjnej 

1. Kandydata na Przewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej może zgłosić każdy delegat 
Sesji sprawozdawczo-wyborczej do dnia 16 grudnia 2020r. z zastrzeżeniem art. 7, ust. 4 Statutu.  

2. Kandydaci do organów Forum zgłaszają się do Komisji Wyborczej po zakończeniu zgłaszania 
kandydatur w celu: 



a. pisemnego wyrażenia zgody na kandydowanie (w formie skanu) na adres mailowy: 
wybory@fut.edu.pl, z zastrzeżeniem, że potwierdzeniem przyjęcia zgody jest mailowa 
odpowiedź Komisji Wyborczej, 

b. przedstawienia list poparcia swojej kandydatury od przewodniczących albo delegatów co 
najmniej pięciu samorządów z czynnym prawem wyborczym, zgodnie z załącznikami kolejno dla 
Przewodniczącego – załącznik nr 1 do Ordynacji Wyborczej, Członka Prezydium – załącznik nr 2 
do Ordynacji Wyborczej, Członka Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 3 do Ordynacji Wyborczej,  
z zastrzeżeniem, że potwierdzeniem przyjęcia listy poparcia jest mailowa odpowiedź Komisji 
Wyborczej 

c. dostarczenie dokumentów zgodnie z art. 24, ust. 3 oraz art. 7, ust. 4 Statutu oraz Art. 8 pkt. 1 
Ordynacji Wyborczej. 

Art. 4 - Porządek Obrad  

1. Projekt porządku obrad ustala Komisja Wyborcza i przedstawia Zjazdowi do zatwierdzenia. 

2. Projekty uchwał oraz wnioski w sprawie proponowanego porządku obrad, przewodniczący 
organów uchwałodawczych samorządów studenckich składają do Sekretarza w formie elektronicznej, 
nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Sesji.  

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, nie uwzględnione przez Komisję Wyborczą są przedmiotem 
rozstrzygnięcia Zjazdu przy zatwierdzaniu porządku obrad.  

4. Projekt uchwały prezentuje podczas Zjazdu wnioskodawca.  

5. Prezydium, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek delegata, może zaproponować w trakcie 
posiedzenia zmianę porządku obrad.  

Art. 5 – Przedmiot sesji Zjazdu 

Przedmiotem sesji Zjazdu jest w szczególności: 

1) sprawozdania z działalności: Przewodniczącego FUT, członków Prezydium oraz Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej, 

2) uwagi Komisji Rewizyjnej do sprawozdań i działalności oraz wnioski w przedmiocie absolutorium 
dla ustępujących: Przewodniczącego FUT i członków Prezydium, 

3) głosowanie nad udzieleniem absolutorium Przewodniczącemu FUT, członkom Prezydium oraz 
Komisji Rewizyjnej, 

4) wybór Przewodniczącego FUT - zgodnie z Ordynacją Wyborczą FUT oraz Regulaminem Wyborczym, 

6) wybór członków Komisji Rewizyjnej – zgodnie z Ordynacją Wyborczą FUT oraz Regulaminem 
Wyborczym 

7) rozpatrzenie projektów uchwał Zjazdu, 



8) wybór Gospodarza kolejnej Sesji Sprawozdawczo-Wyborczej, 

9) rozpatrzenie spraw wniesionych. 

Art. 6 – Uprawnienia Komisji Wyborczej i Przewodniczącego Komisji Wyborczej 

1. Komisja Wyborcza czuwa nad przestrzeganiem Statutu FUT, Ordynacji Wyborczej i Regulaminu 
Wyborczego FUT.  

2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Komisji Wyborczej. 

3. Przewodniczący Komisji Wyborczej odpowiada za porządek na sali obrad oraz za sprawność 
procedowania.  

4. Przewodniczący Komisji Wyborczej może zwrócić uwagę delegatowi, który w wystąpieniu odbiega 
od punktu obrad. Po dwukrotnym upomnieniu, Przewodniczący Komisji Wyborczej odbiera 
przemawiającemu głos.  

5. Przewodniczący Komisji Wyborczej może zwrócić uwagę delegatowi, jeśli uzna, że zakłóca on 
porządek na sali obrad. Jeśli delegat dopuścił się kolejnego poważnego naruszenia porządku na sali 
obrad, Przewodniczący Komisji Wyborczej zgłasza do protokołu zachowanie uczestnika.  

 6. Jeśli czynności, o których mowa w ust. 5, nie odniosły skutku, Komisja Wyborcza może 
wnioskować o wykluczenie delegata z obrad i pozbawienie mandatu.  

7. Wniosek Komisji Wyborczej rozpatruje Zjazd bezwzględną większością głosów. 

Rozdział II 

Prowadzenie obrad 

Art. 7 – Prowadzenie dyskusji  

1. Przewodniczący Komisji Wyborczej udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad.  

2. Delegaci, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad, 
zapisują się u Komisji Wyborczej.  

3. Przewodniczący Komisji Wyborczej udziela głosu według kolejności zapisu. Komisja Wyborcza 
może ustalić inną kolejność mówców.  

4. Przewodniczący Komisji Wyborczej może udzielić głosu delegatowi poza listą mówców w celu 
sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia tego delegata. 
Wystąpienie w tym zakresie nie może trwać dłużej niż 1 minutę.  

5. Przewodniczący Komisji Wyborczej określa czas do zakończenia zapisów do wzięcia udziału  
w dyskusji, nie krótszy niż 3 minuty. 

Art. 8 – Zabieranie głosu  

1. Przemówienia delegata w dyskusji nie może trwać dłużej niż 2 minuty.  



2. Komisja Wyborcza może ustalić inny czas przemówień i przedstawić go do zatwierdzenia Zjazdowi.  

3. W debacie nad daną sprawą delegat może zabrać głos tylko dwa razy. Powtórne przemówienie  
w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 1 minuta.  

4. O przedłużeniu czasu przemówienia lub udzieleniu delegatowi głosu dodatkowo decyduje 
Przewodniczący Komisji Wyborczej.  

5. W wyjątkowych sytuacjach, Przewodniczący Komisji Wyborczej może udzielić głosu obserwatorowi 
na zasadach określonych w ust. 1- 4. 

Art. 9 – Wnioski formalne  

1. Przewodniczący Komisji Wyborczej udziela głosu poza listą mówców dla zgłoszenia wniosku 
formalnego. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 1 minutę.  

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad i przebiegu sesji.  

3. Do wniosków formalnych zalicza się jedynie wnioski o:  

a) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,  
b) zamknięcie listy mówców,  
c) zamknięcie dyskusji  
d) głosowanie bez dyskusji  
e) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,  
f) ograniczenia czasu przemówień,  
g) stwierdzenie kworum, 
h) reasumpcję głosowania.  

4. Wnioski formalne wymienione w ust. 3 lit. a wolno zgłaszać jedynie między ogłoszeniem przez 
Przewodniczącego Komisji Wyborczej zakończenia rozpatrywania punktu porządku dziennego,  
a rozpoczęciem rozpatrywania kolejnego punktu porządku dziennego. 

Art. 10 – Zabieranie głosu przez członków organów statutowych FUT  

Przewodniczący Komisji Wyborczej udziela głosu Przewodniczącemu FUT, członkom Prezydium  
i Komisji Rewizyjnej poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć uzna to za stosowne. 

Rozdział III 

Głosowanie 

Art. 11 – Przyjęcie projektu uchwały  

Zgłoszony projekt uchwały może zostać przyjęty:  
a) w całości,  
b) ze zmianami zaproponowanymi przez delegata lub delegatów, członków władz statutowych lub 
członków Komisji Wyborczej, jeśli Zjazd zaaprobuje zmiany zwykłą większością głosów. 

 



Art. 12 – Procedura głosowania  

1. Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Komisji Wyborczej poddaje punkt porządku obrad pod 
głosowanie. Od tej chwili można zabrać glos wyłącznie w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku 
formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem delegatów przez 
Przewodniczącego Komisji Wyborczej do głosowania.  

2. Głosowania podczas Zjazdu mogą odbywać się w formie elektronicznej  

3. Głosowanie jest jawne.  

4. Głosowanie tajne zarządza się:  
a) w sprawach personalnych,  
b) gdy przepis szczególny tak stanowi. 

5. Na pisemny wniosek poparty przez co najmniej 5 delegatów, Zjazd może zadecydować  
o zarządzeniu głosowania tajnego w innych przypadkach niż określone w ust. 4.  

6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Wyborczej. Są one ostateczne i nie mogą być 
przedmiotem dyskusji.  

Rozdział IV 

Postanowienia Końcowe 

Art. 13 – Wejście w życie 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 


