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Wybory delegatów na Walne Zebranie „S” UŚ                                                  
w okręgach wyborczych.

    O terminie i miejscu zebrania wyborczego, członkowie danego okręgu  
    zawiadamiani są pisemnie co najmniej na trzy dni przed zebraniem.

1. Zebranie wyborcze otwiera Przewodniczący Koła lub członek Zakładowej Komisji 
Wyborczej ( ZKW).

2. Zebranie wybiera Przewodniczącego Zebrania lub powierza tę funkcję osobie 
delegowanej przez ZKW  (patrz punkt 1 ).

3. Zebranie dokonuje wyboru sekretarza zebrania i trzyosobowej komisji skrutacyjnej 
4. Zebrani członkowie podpisują listę obecności.
5. Przewodniczący Zebrania informuje zebranych o :

a) liczby uprawnionych do głosowania członków Związku w danym okręgu 
b) liczby członków biorących udział w zebraniu.
c) liczby miejsc mandatowych.

Dalsza  procedura wyborcza uzależniona jest od ilości członków
biorących  udział  w  zebraniu.

6. Jeżeli w zebraniu bierze udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, 
delegatów wybiera się bezpośrednio na zebraniu w zwykłym trybie. 

7. Jeżeli  w zebraniu  uczestniczy mniej niż połowa uprawnionych  - wówczas wybory
      przeprowadza się w trybie „urnowym”.

Tryb „urnowy”.

8. Na zebraniu zgłaszanie w formie pisemnej kandydatów na delegata na 
przygotowanych wcześniej kartach (konieczna zgoda zgłaszanej osoby na 
kandydowanie – w przypadku może być pisemna).

9. Głosowanie jawne nad zamknięciem listy kandydatów.
10. Przygotowanie kart do głosowania.  Uwaga ! Karta do głosowania zawiera nazwiska 

kandydatów ułożone alfabetycznie oraz informację o ilości miejsc mandatowych.
11. Wybory delegatów –głosowanie tajne. Uprzednio każdy głosujący swym podpisem 

potwierdza otrzymanie karty do głosowania .
12. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy :

a) powiadomienie dacie, godzinach (od-do) i miejscu wyborów urnowych (możliwe 
jest odwiedzenie komisji skrutacyjnej wszystkich członków okręgu). Przy urnie 
powinien stale przebywać przynajmniej jeden członek komisji skrutacyjnej.

b) Oddając głos należy podpisać się dwa razy: - pobierając kartę głosowania i 
oddając głos

c) zachęcenie nieobecnych na zebraniu członków do wzięcia udziału w wyborach . 
Dokładniejsze informacje w tej sprawie Komisja Skrutacyjna ogłosi w formie 
komunikatu, który powinien dotrzeć do wszystkich członków.

d) Sporządzenia protokołu wyborczego i ogłoszenia wyników wyborów .



Wszystkie komunikaty dotyczące wyborów  ogłaszane są na stronie 
„Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego!

 UWAGA !

W wielu okręgach wyborczych  np. WYDZIAŁACH  na zwołanych zebraniach 
wyborczych oprócz delegatów na Walne Zebranie ‘S’ UŚ wybierane są również 
władze Koła. Wybierani wówczas są: 
1. Przewodniczący Koła.
2. Zarząd Koła.
   Natomiast w tych okręgach wyborczych, które nie powołają wydziałowych  
   (okręgowych) władz Związku, konieczne jest dokonanie   wyboru 
Przewodniczącego Koła (okręgu).
   Wybory w/w przeprowadzane są równolegle z wyborami delegatów na osobnych  
    listach.

Przypomnienie ważniejszych zasad obowiązującej
ordynacji wyborczej.

 Głosowanie odbywa się w sposób tajny
 Wyborcy przysługuje jeden głos
 Głosować można tylko osobiście
 Głosuje się na poszczególnych kandydatów 
 Wybory są ważne gdy wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do 

głosowania
 Aby głos był ważny na karcie do głosowania powinno zostać nieskreślonych co 

najwyżej tyle nazwisk ile jest miejsc mandatowych, może być mniej ale musi 
zostać co najmniej jedno. Głos na którym skreślono wszystkie nazwiska jest 
również głosem nieważnym.

 Do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy ważnie 
oddanych głosów  z tym, że głosów ważnych musi być więcej niż głosów 
nieważnych.


