ORDYNACJA WYBORCZA NA
XXVIII ZJAZD AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
(zmiana ordynacji z 13.09.2019 r., pkt. II.10 i pkt. III.3)
I. DELEGACI NA ZJAZD
1. W XXVIII Zjeździe Akademickiego Związku Sportowego udział biorą delegaci terenowych jednostek
organizacyjnych AZS (organizacji środowiskowych AZS i klubów AZS), wybrani na ich walnych zebraniach
na podstawie niniejszej ordynacji wyborczej.
2. Delegatami na Zjazd mogą być członkowie zwyczajni i honorowi. Członkowie zwyczajni muszą posiadać
ważną legitymację członkowską z opłaconymi składkami na rok akademicki 2019/2020.
II.
1.

ZASADY WYBORU DELEGATÓW
Każdy klub AZS powołany do dnia 30.09.2019 r. posiada prawo wyboru delegata na Zjazd, przy czym:
a. kluby AZS zrzeszające 75 i więcej członków w drodze wyborów bezpośrednich,
b. kluby AZS zrzeszające poniżej 75 członków w drodze wyborów podczas walnych zebrań organizacji
środowiskowych AZS, na terenie której działają.

2.

Kluby AZS posiadające:
a. od 75 do 500 członków - wybierają 1 delegata,
b. 501 – 1000 członków
- wybierają 2 delegatów,
c. 1001 – 2000 członków
- wybierają 3 delegatów.
d. itd. – za każdy następny rozpoczęty 1000 członków jeden delegat więcej.

3.

Organizacje środowiskowe AZS w oparciu o zsumowaną liczbę członków AZS z klubów AZS tworzących daną
organizację środowiskową AZS:
a. do 1000 członków
- wybierają 3 delegatów,
b. 1001 - 2000 członków
- wybierają 4 delegatów,
c. 2001 - 3000 członków
- wybierają 5 delegatów,
d. itd. – za każdy następny rozpoczęty 1000 członków jeden delegat więcej.

4.

Przy obliczaniu liczby delegatów przypadających danej terenowej jednostce organizacyjnej obowiązuje stan
opłaconych składek AZS na dzień 30.09.2019 roku.

5.

Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni i honorowi Akademickiego Związku
Sportowego.

6.

O wyborze delegatów decyduje liczba uzyskanych przez nich ważnych głosów. W przypadku rezygnacji
z funkcji delegata, prawo udziału w XXVIII Zjeździe AZS jako delegat przysługuje osobie, która w wyborach
podczas walnych zebrań terenowych jednostek organizacyjnych uzyskała kolejne miejsce.

7.

Wybory delegatów na XXVIII Zjazd AZS są tajne i odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

8.

Sprawne przeprowadzenie wyborów delegatów na XXVIII Zjazd AZS jest zadaniem terenowych jednostek
organizacyjnych (organizacji środowiskowych AZS i klubów AZS).

9.

Ordynacje wyborcze terenowych jednostek organizacyjnych:
a. muszą być zgodne ze statutem AZS,
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b.
c.

d.

muszą uwzględniać regulacje czasowe i organizacyjne opisane w ordynacji wyborczej na XXVIII Zjazd
AZS,
przy wyborze delegatów na walne zebrania sprawozdawczo wyborcze w organizacjach
środowiskowych AZS muszą mieć proporcjonalny (w stosunku do liczby członków w klubach AZS
tworzących daną organizację środowiskową AZS) charakter wyboru delegatów,
wymagają akceptacji Prezydium ZG AZS pod rygorem nie przyznania mandatu delegatom wybranym
na XXVIII Zjazd AZS w oparciu o ordynację nie spełniającą ww. warunków. Termin zgłoszenia
poszczególnych ordynacji wyborczych do akceptacji nie powinien być późniejszy niż 31 grudnia 2019 r.
W przypadku kiedy walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze danej terenowej jednostki
organizacyjnej AZS odbywa się przed ww. terminem, ordynacja wyborcza powinna zostać przesłana do
akceptacji nie później niż 10 dni przed jej uchwaleniem.

10. Nazwiska i imiona oraz podstawowe dane osobowe DELEGATÓW przekazywane są do Biura Zarządu
Głównego AZS po wyborach – najpóźniej do poniedziałku 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 (forma
zgłoszenia: druk / formularz elektroniczny, zostanie udostępniona do końca kwietnia 2020 r. na stronie
internetowej AZS w zakładce XXVIII Zjazd AZS)
III.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO WŁADZ NACZELNYCH
1. Zgodnie z art.18, 20 i 21 Statutu AZS władze naczelne wybierane na Zjeździe, to::
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Prezes Zarządu Głównego AZS,
Wiceprezes Zarządu Głównego AZS ds. sportu,
Wiceprezes Zarządu Głównego AZS ds. upowszechniania kultury fizycznej,
Wiceprezes Zarządu Głównego AZS ds. organizacyjnych,
Wiceprezes Zarządu Głównego AZS ds. międzynarodowych,
Wiceprezes Zarządu Głównego AZS ds. finansowych
Wiceprezes Zarządu Głównego AZS ds. rozwoju
Członkowie Zarządu Głównego AZS,
Główna Komisja Rewizyjna AZS,
Główny Sąd Koleżeński AZS.

2.

Prawo zgłaszania kandydatów do władz naczelnych przysługuje:
a. terenowym jednostkom organizacyjnym AZS powołanym do dnia 30.09.2019 r.,
b. ustępującym władzom naczelnym: Zarządowi Głównemu AZS, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównemu
Sądowi Koleżeńskiemu,
c. radom: Upowszechniania Kultury Fizycznej, Sportu Wyczynowego, Spraw Międzynarodowych,
Rozwoju, Ekonomicznej i Organizacyjnej.

3.

Zgłoszenia KANDYDATÓW DO WŁADZ AZS muszą wpłynąć do biura ZG AZS do poniedziałku
22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 (forma zgłoszenia: druk / formularz elektroniczny, zostanie
udostępniona do końca kwietnia 2020 r. na stronie internetowej AZS w zakładce XXVIII Zjazd AZS)
z podaniem następujących danych:
a.
b.
c.
d.
e.

imię i nazwisko kandydata,
jednostka AZS zgłaszająca z podaniem trybu, w jakim kandydat zostaje zgłoszony (uchwała władz, decyzja itd.),
konkretna funkcja, o którą kandydat się ubiega,
informacja dodatkowa - charakterystyka kandydata.
zdjęcie (w formie elektronicznej)

Zarząd Główny
Akademickiego Związku Sportowego
22.04.2020 r.
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