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ORDYNACJA WYBORCZA 
Akademickiego Klubu Turystycznego „MALUCH” 

stan na 2 grudnia 2009 
 

I. 
 
Wszystkie występujące w tekście kategorie głosów i głosowań są oparte na definicjach 
sformułowanych w załączniku nr 1. 
 

II. 
 
Wszystkie głosowania personalne są tajne. Każde inne głosowanie może być tajne na wniosek 
osoby uprawnionej do głosowania. Do poszczególnych głosowań mogą być ustalone 
minimalne ilości potrzebnych głosów. W głosowaniu można uczestniczyć tylko osobiście. 
 

III. 
 
Czynne prawo wyborcze posiadają: 

- honorowi członkowie Klubu, 
- członkowie Klubu prowadzący imprezy klubowe w ciągu ostatniego roku, 
- członkowie Klubu sprawujący funkcję Kierownika Chatki w ciągu ostatniego roku, 
- członkowie Rady Klubu, 

jeśli tylko opłacili składkę za ostatni rok. 
 

IV. 
 
Bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy członkowie Klubu, którzy opłacili składkę 
za ostatni rok. Każdy członek AKT „Maluch” ma prawo do brania udziału w obradach Złazu 
z głosem doradczym. 
 

V. Wybory Prezesa Klubu 
 
1. Odbywają się na około tydzień przed Złazem Jesiennym. 
2. Co najmniej tydzień przed nimi Rada Klubu wywiesza na tablicy „Malucha” listę, 
na której każdy, kto poda swoje nazwisko, może zgłosić swojego kandydata. 
3. Podczas wyborów: 

a) Kandydaci przedstawiają swoje programy, po czym odpowiadają na związane z nimi 
pytania. 
b) W jawnym głosowaniu wybiera się Komisję Wyborczą. 
c) Odbywają się wybory na następujących zasadach: 

- można oddać głos ZA tylko na jednego kandydata 
- kandydat, który uzyska zwykła większość głosów (ilość głosów ZA – minimum 9) 
zostaje Prezesem. 
- gdy żaden z kandydatów nie spełni tego warunku głosowanie jest powtarzane, 
ale nie przechodzą do niego kandydat lub kandydaci, którzy uzyskali poprzednio 
najmniejszą liczbę głosów. 
- głosowanie powtarza się na powyższych zasadach, nawet gdyby dotyczyło już tylko 
jednego kandydata. 
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4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości powtarza się 
całą procedurę wyboru Prezesa. 
5. Komisja Wyborcza podaje do wiadomości zebrania wyborczego wszystkie wyniki 
głosowań, a ostateczny wynik wyborów wywiesza na tablicy „Malucha”. 
 

VI. Wybory Rady Klubu 
 

1. Skład Rady Klubu proponuje nowo wybrany Prezes. Przedstawione przez niego 
kandydatury muszą być podane do wiadomości przez wywieszenie informacji na tablicy 
„Malucha” na trzy dni przed Złazem. 
2. Na Złazie odbywają się tajne wybory. Każda kandydatura głosowana jest oddzielnie. 
Do Rady Klubu wchodzą osoby, które uzyskają zwykłą większość głosów (ilość głosów ZA – 
minimum 7). 
3. Rada Klubu, na wniosek Prezesa, ma prawo dołączyć do swojego składu jedną osobę. Rada 
Klubu ma obowiązek wywiesić na tablicy „Malucha” zawiadomienie o tym z podaniem 
uzasadnienia. 
 

VII. Wybór Komisji Rewizyjnej 
 
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Na Złazie zgłaszane są kandydatury i odbywają się 
tajne wybory: 
1. Każda osoba może oddać głos ZA najwyżej na trzy osoby ze zgłoszonej listy kandydatów, 
inaczej głos jest nieważny. 
2. Do Komisji Rewizyjnej mogą wejść jedynie osoby, które uzyskały zwykłą większość 
głosów (ilość głosów ZA – minimum 5). 
3. Jeżeli ilość osób spełniających kryteria wyboru jest mniejsza, niż ilość miejsc, które 
pozostały do obsadzenia, to na te miejsca przeprowadza się wybory uzupełniające z tym, 
że można oddać głos ZA najwyżej na tylu kandydatów, ile miejsc pozostało do obsadzenia.  
4. Do Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby według ilości uzyskanych głosów ZA – zaczynając 
od osób, które uzyskały największe poparcie. 
W przypadku, gdy liczba osób z jednakową ilością głosów jest większa, niż liczba miejsc, 
które pozostały do obsadzenia, na te osoby przeprowadza się dodatkowe głosowanie – 
przechodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  
W przypadku, gdyby w tym głosowaniu nie udało się wyłonić odpowiedniej liczby osób, 
powtarza się całą procedurę wyboru Komisji Rewizyjnej. 
5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zgłasza to 
Komisji Wyborczej. 
 

VIII. Wybór i odwoływanie Administratora Chatki 
 
1. Zmiana Administratora Chatki następuje po ustąpieniu dotychczasowego lub po jego 
odwołaniu przez Złaz zwykłą większością 2/3 głosów (ilość głosów ZA – minimum 11). 
2. Ustępujący Administrator ma obowiązek co najmniej na tydzień przed Złazem powiesić 
na tablicy „Malucha” informacje o swojej decyzji i zaproponować kandydaturę następcy. 
3. Na Złazie: 

a) Zgłaszane są inne kandydatury i przedstawiane ich uzasadnienia. 
b) Pod głosowanie poddawane są kandydatury, które uzyskają wcześniejsze poparcie 
zwykłej większości głosów oraz zgłoszona przez ustępującego Administratora, przy czym 
można oddać głos ZA tylko na jednego kandydata. 
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c) Administratorem Chatki zostaje osoba, która uzyska zwykłą większość 2/3 głosów 
(ilość głosów ZA – minimum 11). 
d) Jeśli nikt nie uzyska wymaganej większości, to stosuje się tryb postępowania jak przy 
wyborze Prezesa. 

 
IX. Przyznawanie honorowego członkostwa (brązowych plakietek). 

 
1. Brązowa plakietka jest odznaką honorowego członkostwa Klubu i otrzymują ją osoby, 
na które Klub może liczyć. Nie istnieją i nie przewiduje się istnienia żadnych formalnych 
kryteriów przyznawania brązowej plakietki. 
2. Rada Klubu na co najmniej tydzień przed Złazem wywiesza na tablicy „Malucha” listę, 
na której każdy ma prawo zgłosić kandydaturę dowolnej osoby, wpisując przy tym swoje 
nazwisko. 
3. Na Złazie: 

a) Rada Klubu przedstawia zgłoszone wnioski o przyznanie honorowego członkostwa. 
b) Osoba zgłaszająca uzasadnia swój wniosek. W przypadku przewidywanej nieobecności 
osoba ta ma obowiązek przekazać wcześniej uzasadnienie Radzie Klubu. RK przedstawi je 
na Złazie. 
c) Odbywa się głosowanie. Brązową plakietkę otrzymują osoby, które uzyskają zwykłą 
większość 2/3 głosów (ilość głosów ZA – minimum 7). 

 
X. Uchwalanie zmian w Statucie, Regulaminie i niniejszej ordynacji wyborczej 

 
1. Propozycje zmian muszą być wywieszone na tablicy „Malucha” przynajmniej tydzień 
przed planowanym Złazem. 
2. Na Złazie: 

a) Każda wniesiona propozycja jest poddawana dyskusji. 
b) Każda propozycja zmiany jest głosowana oddzielnie. 
c) Propozycja przechodzi, gdy otrzyma zwykłą większość 2/3 głosów (ilość głosów ZA – 
minimum 11). 

 
XI. Głosowanie innych uchwał Złazu 

 
1. Propozycje uchwał może zgłaszać każdy członek Klubu obecny na Złazie. 
2. Każdy wniosek głosowany jest oddzielnie. 
3. Wniosek przechodzi bezwzględną większością głosów. 
4. Odebranie członkostwa może nastąpić w tajnym głosowaniu zwykłą większością 2/3 
głosów (ilość głosów ZA – minimum 11). 
5. Wnioski formalne są przyjmowane zwykłą większością głosów. 
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Załącznik nr 1 do  

ORDYNACJI WYBORCZEJ 
Akademickiego Klubu Turystycznego „MALUCH” 

 
Kategorie głosów i głosowań 

 
I. Wszystkie oddane głosy dzielą się na ważne i nieważne. Głos ważny, to głos ZA, 
albo PRZECIW, albo WSTRZYMUJĘ SIĘ. 
 
II. Kategorie głosowań: 
 
1. W podanych niżej określeniach przy obliczaniu wyników głosowań bierze się pod uwagę 
tylko głosy ważne. 
 
2. Decyzje mogą być przyjmowane: 
 
a) Zwykłą większością głosów —  

tzn. ilość głosów ZA jest większa od ilości głosów PRZECIW. 
b) Bezwzględną większością głosów — 

tzn. ilość głosów ZA jest większa od połowy wszystkich głosów. 
c) Kwalifikowaną większością głosów —  

tzn. ilość głosów ZA jest większa niż 50% +1 wszystkich głosów. 
d) Zwykłą większością 2/3 głosów —  

tzn. ilość głosów ZA jest większa od 2/3 sumy głosów ZA i PRZECIW. 
e) Bezwzględną większością 2/3 głosów — 

tzn. ilość głosów ZA jest większa od 2/3 wszystkich głosów. 
 


