
Regulamin wyboru władz 
Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin wyborów zwany dalej Regulaminem określa zasady oraz sposób przeprowadzania 
wyborów członków Zarządu Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO, zwanego dalej 
Kołem Naukowym, tj.: 
1) prezesa Zarządu Koła Naukowego, 
2) wiceprezesów Zarządu Koła Naukowego. 

2. Podstawę prawną Regulaminu stanowi Statut Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO 
z dn. 25 listopada 2016. 

Rozdział 2 
Kandydatury, tryb wyborów 

1. Kandydatami na członków Zarządu być członkowie zwyczajni Koła Naukowego. Liczba 
kandydatów do poszczególnych funkcji nie jest ograniczona. 

2. Kandydaci w określonym terminie składają do prezesa Zarządu Koła Naukowego pisemne 
oświadczenie, na podstawie którego zostają zakwalifikowani do udziału w wyborach. Wzór 
oświadczenia określa załącznik do Regulaminu. 

3. Wybory dokonywane są w trybie dwuetapowym, tzn. najpierw odbywają się wybory prezesa 
Zarządu, a po ich rozstrzygnięciu odbywają się wybory wiceprezesów Zarządu. 

4. Nie wyklucza się możliwości kandydowania jednocześnie na stanowisko prezesa oraz 
wiceprezesa. W przypadku wybrania na stanowisko prezesa, kandydat zostaje automatycznie 
skreślony z listy kandydatów na wiceprezesa. 

5. Warunkiem ważności głosowania jest oddanie ważnych głosów przez co najmniej połowę 
członków zwyczajnych Koła Naukowego, wśród których musi znaleźć się co najmniej trzech 
członków Zarządu, w tym Prezes. 

6. Wybory dokonywane są w głosowaniu tajnym przez osoby uprawione, obecne na posiedzeniu 
Walnego Zebrania. 

7. Wybory obsługuje co najmniej trzyosobowa Komisja Skrutacyjna złożona z członków 
ustępującego Zarządu Koła Naukowego. 

8. Dopuszcza się głosowanie korespondencyjne na następujących zasadach: 
1) uprawnione osoby zgłaszają konieczność głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 

zakończenia zbierania kandydatur, 
2) osoby te otrzymują karty do głosowania najpóźniej na dzień po zakończeniu zbierania 

kandydatur i wypełniają je zgodnie z techniką głosowania przyjętą podczas głosowania 
tajnego na posiedzeniu Walnego Zebrania, 

3) karty powinny być umieszczone w kopercie z pieczęcią Koła i zapieczętowane, 
4) koperty zostają przekazane przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej najpóźniej na godzinę 

przed planowanym rozpoczęciem posiedzenia Walnego Zebrania, 
5) koperty zostają umieszczone w urnie do głosowania razem z kartami wyborczymi w czasie 

posiedzenia w obecności członków Walnego Zebrania, 
6) w przypadku, gdy na karcie przyznano punkty/głosy osobom, które zostały wykluczone z 

kandydowania (w szczególności z niego zrezygnowały), ale karta została wypełniona 
poprawnie, to jest ona ważna, a głosy/punkty przydzielone osobie niebiorącej udziału w 
głosowaniu są pominięte w ogólnej punktacji. 

9. Członkowie Zarządu wyłonieni w głosowaniu uzyskują tytuł prezesa elekta/wiceprezesa elekta. 
Pełnienie funkcji rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia nowego roku akademickiego. 



Rozdział 3 
Komisja skrutacyjna 

1. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą członkowie Koła Naukowego z wyłączeniem członków 
zamierzających zgłosić swoje kandydatury w wyborach, a dokładnie: 
1) przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, wybrany spośród jej członków, ze wskazaniem na 

prezesa ustępującego Zarządu, 
2) co najmniej dwóch członków, wchodzących w skład ustępującego Zarządu bądź, w przypadku 

braku odpowiedniej ich liczby, wytypowanych przez prezesa członków zwyczajnych. 

2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest techniczna obsługa wyborów. 

3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach. 

4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej w szczególności należy: 
1) przygotowanie kart oraz urny do głosowania, 
2) policzenie głosów, 
3) sporządzenie protokołu z wyborów. 

5. Karty wyborcze Komisja Skrutacyjna sporządza na podstawie pisemnych oświadczeń złożonych 
przez kandydatów. Powinny one zawierać imiona i nazwiska wszystkich kandydatów w 
kolejności alfabetycznej. 

6. Przewodniczący Komisji każdorazowo przed wyborami objaśnia technikę głosowania. 

7. Karty wyborcze wręcza uprawnionym do głosowania Komisja Skrutacyjna, po czym 
przewodniczący wyznacza czas na wypełnienie kart. Po upływie tego czasu głosujący podchodzą 
od urny i wrzucają do niej swoje karty wyborcze. 

8. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna otwiera urnę, ustala liczbę wrzuconych kart, 
co stanowi liczbę głosujących, w tym liczbę kart nieważnych, liczbę głosów/punktów 
przydzielonych ogółem wszystkim kandydatom i liczbę głosów/punktów przydzielonych 
poszczególnym kandydatom. 

9. Jeżeli głosujący oddał głos na większą lub mniejszą liczbę kandydatów niż wymagana, to karta 
jest nieważna. Nieważna jest też karta uszkodzona lub zniszczona w taki sposób, że nie można 
ustalić na kogo głosujący oddał głos lub na karcie znajdują się dopisane inne osoby niż 
przedstawione przez Komisję Skrutacyjną. 

10. Jeżeli na karcie do głosowania oddano głosy na odpowiednią liczbę kandydatów, zgodnie z 
przekazaną techniką głosowania, to karta jest ważna. 

11. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala jego wyniki, tj.: 
1) ustala na podstawie listy obecności liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę osób, 

którym wydano karty do głosowania, 
2) liczy znajdujące się w urnie karty do głosowania; gdyby liczba kart w urnie różniła się od 

liczby kart wydanych, ustala przyczyny niezgodności,  
3) po dokonaniu powyższych ustaleń Komisja Skrutacyjna liczy głosy/oblicza punktację 

poszczególnych kandydatów. 

12. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z głosowania, w którym określa: 
1) datę i miejsce głosowania, 
2) skład komisji, 
3) liczbę osób uprawnionych do głosowania, 
4) liczbę osób, którym wydano karty do głosowania, 
5) liczbę oddanych głosów, 
6) liczbę głosów nieważnych i liczbę głosów ważnych, 
7) punktację kandydatów na podstawie kart oddanych ważnie. 

13. W części końcowej protokołu omawia się zwięźle incydenty i okoliczności związane z 
przebiegiem głosowania, o ile takie wystąpiły. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji 
obecni przy jego sporządzaniu. 



14. Karty wyborcze po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna składa w kopercie. 

15. Protokół wraz z kartami wyborczymi Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazuje do 
przechowania Opiekunowi Koła Naukowego. 

Rozdział 4 
Wybory Prezesa Zarządu Koła Naukowego 

1. Wybory prezesa odbywają się w pierwszej kolejności na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia 
Koła. 

2. Każdy uprawniony do głosowania przyznaje głos wybranemu kandydatowi poprzez oznaczenie 
na karcie wyborczej znakiem X przy jego nazwisku. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata, 
stanowisko zostaje przydzielone automatycznie, bez przeprowadzania wyborów, chyba że 
którykolwiek z członków Walnego Zebrania ma zastrzeżenia do kandydatury. 

3. Wybór Prezesa Zarządu zapada zwykłą większością głosów. Zwykła większość oznacza, że 
maksymalna liczba głosów przyznanych pewnemu kandydatowi jest co najmniej o jeden większa 
od liczby głosów kandydata następnego pod względem liczby głosów. 

4. W przypadku remisu, głosowanie zostaje powtórzone z udziałem jedynie remisujących 
kandydatów. 

5. Warunkiem ważności wyboru prezesa jest pozytywna opinia ustępującego prezesa Zarządu oraz 
opiekuna Koła Naukowego. 

Rozdział 5 
Wybory Wiceprezesów Zarządu Koła Naukowego 

1. Wybory wiceprezesów odbywają się po rozstrzygającym głosowaniu na prezesa Koła 
Naukowego. 

2. W skład Zarządu Koła Naukowego, poza prezesem wchodzi 3 wiceprezesów. 

3. Uprawnieni do głosowania przydzielają wybranym kandydatom po 3, 2 albo 1 punkt. 

4. Wybór wiceprezesów Zarządu zapada zwykłą większością punktów. Zwykła większość oznacza 
w tym przypadku, że liczba punktów przyznanych sumarycznie każdemu z kandydatów z trzema 
najwyższymi wynikami jest co najmniej o jeden większa od sumarycznej liczby punktów 
kandydata z czwartym najwyższym wynikiem. Dopuszczalna jest równość głosów pomiędzy 
kandydatami z pierwszymi trzema wynikami. 

5. Jeżeli nie jest możliwe wyłonienie trzech kandydatów z najwyższymi wynikami, głosowanie 
zostaje powtórzone z udziałem remisujących kandydatów. 

6. Warunkiem ważności wyborów wiceprezesów jest pozytywna opinia prezesa elekta oraz 
opiekuna Koła Naukowego. 

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie przy przeprowadzaniu 
wyborów władz Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma Statut Koła 
Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO z dn. 25 listopada 2016 oraz powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

 

 
Gdańsk, 29 maja 2017 

  



Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie Kandydata 

 

 

Ja, niżej podpisana/y, ……………………………………………………, oświadczam, iż 

zapoznałam/em się z Regulaminem wyboru władz Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO 

z dnia 29 maja 2017 roku i w pełni akceptuję jego postanowienia. 

Jednocześnie oświadczam, iż spełniam warunki określone w Regulaminie i, zgodnie z jego 

postanowieniami, zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko/stanowiska1): 

 ⎕  prezesa Zarządu Koła Naukowego2), 

 ⎕  wiceprezesa Zarządu Koła Naukowego2). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) na potrzeby 

organizacji wyborów do władz Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO. 

 

……………………………………              …………………………………… 

 

 

                                                 
1) niepotrzebne skreślić 
2) odpowiednie zaznaczyć krzyżykiem 

(imię i nazwisko Kandydata) 

(miejscowość, data) (czytelny podpis Kandydata) 


