
Ordynacja Wyborcza 

 

§1 

W wyborach biorą udział wszyscy uczestnicy zajęć stałych MOS Nr2 w Warszawie. 

§2 

Wybory odbywają się po ustaleniu dokładnej daty przez Samorząd w grudniu na podstawie §3 

Ordynacji Wyborczej od daty wejścia w życie dokumentu. 

§3 

Kadencja Rady Samorządu trwa 2 lata. 

§4 

Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy uczestnik zajęć stałych. 

§5 

1. Kandydatury z poszczególnych grup powinny być zgłoszone na piśmie do Opiekuna 

Samorządu w terminie do 30 dni przed datą wyborów. 

2. Wycofanie zgłoszonej kandydatury poszczególnych zawodników musi nastąpić nie później 

niż przed datą pierwszego dnia wyborów. 

§6 

Od zamknięcia listy kandydatów na stanowiska przewodniczącego, wice przewodniczącego, 

sekretarza, skarbnika oraz pierwszego członka  Samorządu Uczestników MOS Nr2 w 

Warszawie osoby te mają dokładnie 28 dni na przeprowadzenie kampanii wyborczej, mającej 

na celu przekonanie wyborców, tj. uczestników zajęć stałych, aby oddali głos na kandydata. 

§7 

1.Kampania trwa 28 dni, od zamknięcia listy kandydatów, do 2 dni przed terminem wyborów. 

2.Podczas kampanii obowiązują zasady „fair play”, nie wolno przekupywać ani zmuszać 

wyborcy do oddania głosu niezgodnie z jego zamiarami. 

3. Nie wolno przekupywać lub zastraszać członków komisji wyborczej. 

4. Za kampanie poszczególnych kandydatów odpowiedzialni są oni sami oraz powołane przez 

nich komitety wyborcze. 

 



§8 

Ciszą wyborczą jest dzień przed wyborami oraz dzień głosowania. 

§9 

1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: Opiekun Samorządu oraz trzech przedstawicieli 

uczestników zajęć. 

2. Przedstawiciele uczestników zajęć będących w Komisji Wyborczej nie mogą korzystać z 

biernego prawa wyborczego (być kandydatami do Rady Samorządu). 

3. Miejsce pracy Komisji Wyborczej to: podczas wyborów sala kominkowa MOS Nr2 w 

Warszawie (ul. Wał Miedzeszyński 397), podczas liczenia głosów pokój trenerów. 

§10 

1.Głosowanie odbędzie się w zawartym w §2 Ordynacji Wyborczej terminie w sali 

kominkowej MOS Nr2 w Warszawie (ul. Wał Miedzeszyński 397). 

2.Każdy z głosujących odbiera kartę do głosowania, a odbiór karty jest zaznaczany przez 

Komisję na liście uczestników danej grupy uprawnionej do głosowania. Głosujący potwierdza 

odbiór karty własnoręcznym podpisem na liście. 

3. Oddany głos jest ważny, jeśli wyborca zagłosował na 1 osobę, głosując przez postawienie 

krzyżyka po prawej stronie nazwiska kandydata. 

4.Oddany głos jest nieważny: 

-jeśli wyborca nie zagłosował na nikogo lub zagłosował na większą liczbę 

kandydatów           niż 5 

-jeśli wyborca zagłosuje w inny sposób niż poprzez napisanie numerków swoich kandydatów 

na karcie do głosowania (min 1, max 5) 

5. Wybory są tajne – nikt nie jest zobowiązany do ujawniania, na kogo oddał głos. 

§11 

1. Po głosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza oficjalne wyniki wyborów w 

grudniu podczas klubowej uroczystości zakończenia sezonu nawigacyjnego. Odbywa się 

wtedy przedstawienie wszystkim członkom klubu nowej Rady Samorządu Uczestników MOS 

Nr2 w Warszawie. Wyniki zostają również wywieszone na oficjalnej tablicy Samorządu 

(siedziba MOS Nr2). Rada kończy swoją pracę wraz z końcem roku kalendarzowego, a 

stanowiska obejmują nowo wybrani samorządowcy. 

2. Uwagi na temat nieprawidłowego przebiegu wyborów mogą być składane do Komisji 

Wyborczej w terminie do 2 dni po ogłoszeniu wyników. 



3. Komisja Wyborcza rozpatruje zgłoszone uwagi i w przypadku słuszności skargi może 

zmienić wynik wyborów lub je unieważnić w terminie do 4 dni od wpłynięcia skargi. 

§12 

1. Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje powołany na stanowisko 

przewodniczącego. Kolejny kandydat uzyskawszy największą liczbę głosów zostaje wice 

przewodniczącym , trzeci pod względem uzyskanej liczby głosów mianowany jest na 

sekretarza. Natomiast kandydat, który uzyskał liczbę głosów pozwalającą mu zająć 4 miejsce, 

jest skarbnikiem. Wyróżnia się również 5 miejsce i kandydat zajmujący tą pozycję w 

wyborach zostaje pierwszym członkiem Samorządu Uczestników MOS Nr2. 

2. W przypadku remisu w wyborach do Rady Samorządu na stanowisko przewodniczącego, 

wice przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz pierwszego członka, decyzje o wygranej 

podejmują oni sami, bądź w przypadku niezgodności stron decyzja zapada poprzez 

głosowanie rady pedagogicznej zwykłą większością głosów. 

§13 

1. W przypadku dymisji, śmierci lub na wniosek Dyrektora, Wice Dyrektora MOS Nr2, bądź 

też na wniosek członków Samorządu lub Opiekuna o odwołanie na podstawie §14 Ordynacji 

Wyborczej ze stanowiska przewodniczącego, obowiązki obejmuje wice przewodniczący. 

Członkowie Rady tj. wice przewodniczący (przewodniczący elekt), sekretarz, skarbnik, 

pierwszy członek pozostają na stanowiskach do końca kadencji wynikającej z §2 i §3 

Ordynacji Wyborczej. 

2. W przypadku dymisji, śmierci lub na wniosek o odwołanie z §14 Ordynacji Wyborczej ze 

stanowiska wice przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, pierwszego członka ich obowiązki 

przejmuje osoba wyznaczona przez przewodniczącego, opiekuna Samorządu oraz dyrekcję 

MOS Nr2 w Warszawie. 

§14 

1. Wniosek składany przez zawodnika lub członka Rady Samorządu o odwołanie ze 

stanowiska przewodniczącego, wice przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, pierwszego 

członka może składać każdy uczestnik MOS Nr2 w Warszawie do sekretarza Samorządu 

Uczestników lub w przypadku składania wniosku o odwołanie ze stanowiska sekretarza, 

wniosek należy złożyć do Opiekuna Samorządu MOS Nr2 w Warszawie. Aby wniosek został 

rozpatrzony pozytywnie poparty musi zostać przez 50% +1 osób (zawodników). 

2. Ze stanowiska przewodniczącego, wice przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, 

pierwszego członka nie może odwołać Dyrektor oraz Wice Dyrektor MOS Nr2 w Warszawie, 

ponieważ członkowie Rady Samorządu są przedstawicielami wszystkich zawodników i są 

wybierani poprzez demokratyczne wybory klubowe. Dyrektor oraz Wice Dyrektor MOS Nr2 

może odwołać ze stanowiska, wszcząć postępowanie oraz uzasadnić swoją decyzje tylko w 

przypadku naruszenia regulaminu, statutu placówki lub złamania prawa panującego w naszym 

kraju. 



3. W przypadku wniosku o odwołanie całej Rady Samorządu Uczestników, decyzja o 

odwołaniu zapada poprzez referendum ogółu uczestników zajęć stałych, większością głosów 

(50%+1) 

§15 

Do dymisji ma prawo poddać się każdy z członków oraz Rady Samorządu Uczestników MOS 

Nr2 za pomocą złożenia na piśmie powodu, dla którego opuszcza stanowisko lub 

członkowstwo w Samorządzie MOS Nr2 do przewodniczącego Samorządu, a w przypadku 

dymisji przewodniczącego pismo należy składać do Opiekuna Samorządu. 

Ordynacja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia oraz zatwierdzenia przez Dyrekcję 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2 w Warszawie (25.02.2012r.) 

 


