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Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego, zwana dalej Ordynacją Wyborczą, określa zasady i
tryb wyborów:
1)
2)
3)
4)
5)

Rad Mieszkańców;
Wydziałowych Rad Samorządu
przedstawicieli studentów do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów;
przewodniczącego Samorządu;
Komisji Rewizyjnej.
§2

W treści niniejszej Ordynacji Wyborczej stosuje się następujące określenia i skróty, które oznaczają
odpowiednio:
1) RM – Rada Mieszkańców
2) WRS – Wydziałowa Rada Samorządu;
3) Wyborca - uczestnik I stopnia wyborów do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów
oraz wyborów do Wydziałowych Rad Samorządu i Rad Mieszkańców, posiadający
czynne prawo wyborcze;
4) Elektor – posiadający czynne i bierne prawo wyborcze uczestnik II stopnia wyborów do
Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów, wybrany w I stopniu wspomnianych
wyborów;
5) Delegat – uczestnik Zjazdu Delegatów posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach
przewodniczącego Samorządu i Komisji Rewizyjnej;

Rozdział II – Komisje wyborcze Samorządu Studenckiego
§3
1.

2.
3.

4.

Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego zwana dalej Komisją Wyborczą jest organem
Samorządu Studenckiego odpowiedzialnym za nadzór i organizację wyborów do organów
Samorządu, Senatu Uczelni i Uczelnianego Kolegium Elektorów zgodnie z postanowieniami
niniejszej Ordynacji Wyborczej oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego.
Członków Komisji Wyborczej powołuje Parlament w liczbie od trzech do siedmiu studentów
Uczelni.
Dla prawomocności podejmowanych przez Komisję Wyborczą uchwał jest wymagane podjęcie
uchwały przez co najmniej trzech jej członków. Uchwały mogą być podejmowane na
posiedzeniu Komisji jak również – na podstawie decyzji Przewodniczącego Komisji Wyborczej
- poza posiedzeniami, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Komisja Wyborcza spośród swojego składu powołuje przewodniczącego Komisji Wyborczej w
przeciągu tygodnia od powołania jej składu lub utraty członkostwa w Komisji Wyborczej jej
dotychczasowego przewodniczącego. Przewodniczący wybierany jest bezwzględną większością
głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§4
Komisja Wyborcza ustala szczegółowy terminarz wyborów przynajmniej na 3 miesiące przed upływem
bieżącej kadencji przewodniczącego Samorządu. Terminarz wyborów podlega zatwierdzeniu przez
Parlament i zostaje niezwłocznie wywieszony w biurach i na stronach internetowych organów Samorządu.
Terminarz wyborów przedstawicieli studentów do organów kolegialnych i wyborczych Uczelni powinien
uwzględniać ustalenia Senatu dotyczące harmonogramu wyborów do tych organów.

§5
Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
1) zorganizowanie wyborów do organów Samorządu na szczeblu Uczelni oraz przedstawicieli
studentów do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów;
2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem wyborów;
3) przygotowanie terminarza wyborów oraz szczegółowej procedury wyborczej;
4) przygotowanie formularzy zgłoszeniowych dla kandydatów;
5) prowadzenie dokumentacji wyborczej;
6) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów oraz
spraw spornych;
7) kontrolowanie działań poszczególnych wydziałowych komisji wyborczych;
8) przeprowadzanie wyborów na wydziałach, w których nie powołano Wydziałowej Komisji
Wyborczej lub jej skład zmniejszył się do liczby mniejszej niż trzy osoby;
9) przeprowadzanie wyborów w domach studenckich, w których nie powołano Komisji
Wyborczej Domu Studenckiego.
10) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów i oświadczeń o zgodzie na kandydowanie,
sprawdzanie ich poprawności oraz ustalanie list kandydatów przedstawicieli studentów do
Rad Mieszkańców, Wydziałowych Rad Samorządu oraz pierwszego stopnia wyborów
przedstawicieli studentów do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów;
11) przekazywanie list kandydatów do właściwych wydziałowych komisji wyborczych oraz
komisji wyborczych domów studenckich.

§6
1.

2.
3.

Wybory przedstawicieli studentów do Wydziałowych Rad Samorządu przeprowadza
odpowiednia Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego, zwana dalej
Wydziałową Komisją Wyborczą, zgodnie z postanowieniami niniejszej Ordynacji Wyborczej
oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego.
Członków Wydziałowej Komisji Wyborczej powołuje Wydziałowa Rada Samorządu, w liczbie
trzech studentów wydziału, niebędących członkami Wydziałowej Rady Samorządu.
Wydziałowa Komisja Wyborcza wybiera spośród swojego składu przewodniczącego
Wydziałowej Komisji Wyborczej w przeciągu tygodnia od powołania jej składu lub utraty
członkostwa w Komisji Wyborczej jej dotychczasowego przewodniczącego.
§7

Do obowiązków Wydziałowej Komisji Wyborczej należy:
1) zorganizowanie wyborów przedstawicieli studentów do Wydziałowej Rady Samorządu
oraz pierwszego stopnia wyborów przedstawicieli studentów do organów kolegialnych
Uczelni i Uczelnianego Kolegium Elektorów;

2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem wyborów, które organizuje;
3) prowadzenie dokumentacji wyborczej;
4) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw spornych oraz spraw związanych z
przebiegiem wyborów, które organizuje.
§8
1.

2.

3.

Wybory przedstawicieli studentów do rad mieszkańców przeprowadza odpowiednia Komisja
Wyborcza Domu Studenckiego zgodnie z postanowieniami niniejszej Ordynacji Wyborczej oraz
Regulaminem Samorządu Studenckiego.
Członków Komisji Wyborczej Domu Studenckiego powołuje Rada Mieszkańców, w liczbie
trzech studentów mieszkających w danym Domu Studenckim, nie będących członkami ani
kandydatami do Rady Mieszkańców.
Komisja Wyborcza Domu Studenckiego wybiera spośród swojego składu przewodniczącego
Komisji Wyborczej Domu Studenckiego w przeciągu tygodnia od powołania jej składu lub
utraty członkostwa w Komisji Wyborczej jej dotychczasowego przewodniczącego.
§9

Do obowiązków Komisji Wyborczej Domu Studenckiego należy:
1)
2)
3)
4)

zorganizowanie wyborów do Rady Mieszkańców;
sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem wyborów, które organizuje;
prowadzenie dokumentacji wyborczej;
rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów, które
przeprowadza oraz spraw spornych.
§ 10

1.
2.

Nie można łączyć mandatu członka komisji wyborczych z mandatem członka Wydziałowej
Rady Samorządu, Rady Mieszkańców, studenckiego senatora Uczelni lub członka Prezydium.
Wyrażenie zgody na kandydowanie do Wydziałowej Rady Samorządu, Rady Mieszkańców lub
studenckiego senatora Uczelni jest równoznaczne z pisemnym zrzeczeniem się mandatu
członka komisji wyborczych.
§11

Zmniejszenie się liczby członków danej komisji wyborczej do liczby mniejszej niż trzy skutkuje
zawieszeniem możliwości podejmowania przez nią decyzji do czasu uzupełnienia przez odpowiedni
organ.
§ 12
Kadencja danej komisji wyborczej trwa do końca kadencji organu, który ją powołał.

Rozdział III – Przepisy ogólne dotyczące wyborów
§ 13
1.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom.

2.

Wybory do organów Samorządu są powszechne, równe oraz przeprowadzane w głosowaniu
tajnym.
§ 14

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Organy Samorządu i przedstawiciele studentów do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów
wyłaniani są w wyborach przeprowadzanych zgodnie ze Statutem Uczelni oraz Ordynacją
Wyborczą.
Wybory do organów Samorządu oraz wybory przedstawicieli studentów do Senatu i
Uczelnianego Kolegium Elektorów odbywają się co dwa lata.
Kadencja wybranych organów Samorządu, przedstawicieli studentów do Uczelnianego
Kolegium Elektorów wybranych w pierwszym stopniu wyborów dwustopniowych, trwa do
wyboru odpowiednich organów i przedstawicieli następnej dwuletniej kadencji.
Kadencja wybranych przedstawicieli studentów do Senatu rozpoczyna się z dniem 1 września
i trwa 2 lata.
Kadencja wybranych przedstawicieli studentów do Uczelnianego Kolegium Elektorów trwa do
wyboru przedstawicieli następnej dwuletniej kadencji.
Pierwsze posiedzenie nowo wybranego organu Samorządu zwołuje właściwa komisja
wyborcza po ogłoszeniu w sprawie ważności wyborów. Komisja wyborcza wyznacza termin i
miejsce pierwszego posiedzenia, nie później niż czternaście dni od zakończenia wyborów do
organu Samorządu. Przewodniczący komisji wyborczej jest zobowiązany poinformować
wszystkich członków nowo wybranego organu o terminie i miejscu pierwszego posiedzenia nie
później niż tydzień przed posiedzeniem. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia organów
Samorządu mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych
zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności
głosowań.
Nowo wybrany członek organu Samorządu zobowiązany jest stawić się na pierwszym
posiedzeniu organu i podpisać listę obecności albo złożyć do odpowiedniej komisji wyborczej
pisemne oświadczenie o powodzie nieobecności, nie później niż przed upływem czternastu dni
od rozpoczęcia pierwszego posiedzenia organu.
W przypadku przeprowadzenia posiedzeń z wykorzystaniem technologii informatycznych, o
których mowa w ust. 6 zdanie 3 – potwierdzeniem uczestniczenia w posiedzeniu jest
zalogowanie się do systemu informatycznego za pomocą którego przeprowadzane jest
posiedzenie.

§ 15
1.

2.
3.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego podczas
ustalonych dyżurów lub drogą elektroniczną, w terminach ogłoszonych publicznie we
właściwym harmonogramie wyborów. Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę kandydata na
kandydowanie. W przypadku głosowania za pomocą systemu informatycznego dopuszcza się
złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody poprzez system informatyczny.
Zgłoszenia kandydatów odbywają się na „kartach zgłoszenia kandydata”, których wzór ustala
Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego.
Właściwa komisja wyborcza umieszcza na kartach do głosowania lub podaje do wiadomości w
przypadku głosowania elektronicznego, nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym, po
uprzednim sprawdzeniu uprawnień do kandydowania.

4.

Listy wyborców pobierane są z dziekanatu na potrzeby właściwej komisji wyborczej. Listy
powinny być uporządkowane według kierunków, rodzajów i lat studiów, w układzie
alfabetycznym. Listy służą do oceny uprawnień wyborczych oraz do pokwitowania odbioru
kart do głosowania.

§16
1.

Wybory można przeprowadzić:
1) bezpośrednio w lokalu wyborczym, korzystając z przygotowanych papierowych kart
wyborczych,
2) bezpośrednio w lokalu wyborczym, korzystając ze specjalistycznych urządzeń do
głosowania elektronicznego;
3) przy wykorzystaniu technologii informatycznych, korzystając ze specjalistycznego systemu
informatycznego zwanego dalej „platformą wyborczą”, zapewniającego tajność głosowania,
kontrolę jego przebiegu i zapis wszystkich czynności wykonywanych na platformie
wyborczej w postaci pliku historii zwanego logiem systemowym. Platforma wyborcza jest
częścią uczelnianej platformy WIKAMP. Jest ona wyposażona w narzędzia informatyczne
umożliwiające uwierzytelnienie wyborców, tworzenie listy wyborców, tworzenie list
zgłaszanych kandydatów, wyrażanie zgód na kandydowanie i składanie oświadczeń,
tworzenie list wyborczych, tajne głosowanie wraz z zabezpieczeniem przed oddaniem głosu
nieważnego oraz tworzenie i wydruk raportów odzwierciedlających przebieg czynności
prowadzonych przy przeprowadzaniu wyborów na platformie wyborczej.

2.

Decyzję o sposobie przeprowadzenia danych wyborów podejmuje Komisja Wyborcza
Samorządu Studenckiego, o czym informuje wraz z ogłoszeniem o organizacji wyborów.

3.

Informacja o przeprowadzaniu wyborów za pośrednictwem platformy wyborczej przesyłana
jest na uczelnianą skrzynkę pocztową każdego wyborcy wraz z instrukcją i linkiem do
platformy wyborczej w terminie nie krótszym niż 3 dni przed przeprowadzeniem wyborów.
W terminie do dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia wyborów (lub danego stopnia
wyborów), wyborca ma możliwość sprawdzenia dostępu do swojego okręgu wyborczego lub
grupy wyborczej na platformie wyborczej oraz platformy wyborczej. W przypadku braku
dostępu do okręgu wyborczego, grupy wyborczej lub platformy wyborczej należy ten fakt
niezwłocznie zgłosić wydziałowej komisji wyborczej właściwej dla danego okręgu, a w innych
przypadkach Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego.

4.

Logowanie do platformy wyborczej odbywa się poprzez Centralny System
Uwierzytelniania (CAS), i jest tożsame z prawidłowym uwierzytelnieniem wyborcy na
platformie WIKAMP, przy pomocy poświadczeń identycznych jak do uczelnianej skrzynki
pocztowej studenta.
§17

1.

Komisja wyborcza sporządza w trzech jednobrzmiących egzemplarzach protokół z głosowania
i wyboru. Protokół ten musi trafić do właściwej komisji wyborczej Uczelni, do Parlamentu
oraz do archiwum komisji wyborczej. Protokół podpisują wszyscy członkowie danej komisji
wyborczej. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest korzystanie z możliwości
wykorzystania autoryzacji poprzez wysłanie wiadomości z uczelnianej skrzynki pocztowej lub
podpisu elektronicznego.

2.

O wynikach wyborów komisja wyborcza informuje w przeciągu siedmiu dni od podpisania
protokołu. Wyniki zostają niezwłocznie opublikowane na stronach internetowych organów
Samorządu.
§ 18

1.

Zgłoszenie kandydata do organów Samorządu na szczeblu Uczelni, Rad Mieszkańców,
Wydziałowych Rad Samorządu oraz pierwszego stopnia wyborów przedstawicieli studentów
do organów kolegialnych i wyborczych na szczeblu Uczelni dostarcza się do Komisji
Wyborczej w terminie określonym przez harmonogram wyborów. Zgłoszenie musi zawierać:
1)
2)
3)
4)
5)

2.

nazwisko i imię kandydata;
informacje kontaktowe (numer telefonu, e-mail);
kierunek i rok studiów;
datę oraz podpis lub skan zgłoszenia z podpisem;
w przypadku kandydatów do Rad Mieszkańców, potwierdzenie zamieszkania w Domu
Studenckim, do którego Rady Mieszkańców kandyduje.

Komisja Wyborcza w harmonogramie wyborów określa sposób dostarczania zgłoszeń.

Rozdział IV – Wybory do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów
§ 19
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Wybory przedstawicieli studentów odbywają się do Senatu Uczelni i Uczelnianego Kolegium
Elektorów;
Czynne i bierne prawo wyborcze w I stopniu wyborów do Senatu i Uczelnianego Kolegium
Elektorów przysługuje wszystkim studentom Uczelni.
Wybory odbywają się w okręgach wyborczych ustalonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą;
Wybory przedstawicieli studentów do organów, o których mowa w ust. 1, są dwustopniowe. W
pierwszym stopniu studenci wybierają w okręgach wyborczych na wydziałach przedstawicieli
biorących udział w wyborach drugiego stopnia. W drugim stopniu wybrani przedstawiciele
wybierają na zebraniu wyborczym ze swego grona przedstawicieli do Senatu i do Uczelnianego
Kolegium Elektorów.
Liczby mandatów należnych przedstawicielom studentów w Senacie i w Uczelnianym Kolegium
Elektorów obsadzanych w wyborach drugiego stopnia ustala Senat na wniosek Uczelnianej
Komisji Wyborczej.
Wybory pierwszego stopnia w okręgach wyborczych przeprowadzają komisje wyborcze tych
okręgów. Komisję wyborczą okręgu obejmującego więcej niż jeden wydział tworzą komisje
wyborcze, o których mowa w rozdziale II. Przewodniczącego wybiera komisja wyborcza
okręgu ze swojego grona.
Wybory pierwszego stopnia przedstawicieli studentów do Senatu i Uczelnianego Kolegium
Elektorów organizowane bezpośrednio w lokalu wyborczym zgodnie z §16 ust. 1 pkt. 1 i 2
niniejszej ordynacji, odbywają się w lokalach udostępnionych przez dziekana na wniosek
Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego danego wydziału. Wykaz lokali
ogłaszany jest przez Komisję Wyborczą Samorządu Studenckiego oraz wydziałową komisję
wyborczą co najmniej 7 dni przed terminem wyborów wraz z podaniem terminów ich otwarcia.
Wybory drugiego stopnia przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego.
Wybory drugiego stopnia przedstawicieli studentów do organów Uczelni organizowane
bezpośrednio w lokalu wyborczym zgodnie z §16 ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszej ordynacji,
odbywają się w lokalach udostępnionych przez kierowników jednostek Uczelni na wniosek

Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego. Wykaz lokali ogłaszany jest przez Komisję
Wyborczą Samorządu Studenckiego co najmniej 7 dni przed terminem wyborów wraz z
podaniem terminów ich otwarcia.
§20
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Przed przystąpieniem do głosowania elektor okazuje właściwej komisji wyborczej ważną
legitymację studencką lub zaświadczenie o statusie studenta wystawione nie wcześniej niż
siedem dni przed terminem upływu głosowania.
Zgłoszenie kandydata na przedstawiciela studentów do Senatu i Uczelnianego Kolegium
Elektorów w drugim stopniu wyborów na zebraniu wyborczym odbywa się w formie wniosku.
Po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 1, elektor otrzymuje od właściwej komisji
wyborczej kartę do głosowania lub pozwolenie na głosowanie w przypadku głosowania
elektronicznego, właściwą dla przeprowadzanych wyborów.
Elektor potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem na liście
uprawnionych do głosowania. W przypadku głosowania elektronicznego podpis na liście
obecnych, uprawnionych do głosowania jest równoznaczny z otrzymaniem możliwości
głosowania.
Elektor na karcie do głosowania zaznacza znak X przy nazwiskach odpowiednio kandydata lub
kandydatów, na których oddaje swój głos. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania
wyborca postawi znak X przy liczbie kandydatów nie większej niż wynika to z określonej
liczby mandatów. Głos jest nieważny, jeżeli został oddany na karcie innej niż karta do
głosowania, gdy karta została przedarta, gdy poczyniono na niej dopiski oraz gdy znak X
postawiono przy liczbie kandydatów większej niż liczba mandatów lub gdy nie wyróżniono
żadnego z kandydatów.
W pierwszym stopniu wyborów do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów wybrane
zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów i powoduje to
przekroczenie liczby mandatów, to przeprowadza się dodatkowe głosowanie ograniczone
jedynie do kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.
§ 21

1.

2.

3.

4.
5.

W zebraniu wyborczym poświęconym drugiemu stopniowi wyborów przedstawicieli studentów
do organów kolegialnych Uczelni oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów biorą udział
wyłącznie przedstawiciele studentów wybrani podczas pierwszego stopnia wyborów oraz
członkowie Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego bez prawa głosu.
Posiedzenie otwiera przewodniczący Komisji Wyborczej lub upoważniony przez niego członek
tej komisji, który stwierdza prawomocność zebrania oraz przewodniczy wyborom
wymienionym w ust. 3.
Elektorzy obecni na posiedzeniu wybierają w głosowaniu jawnym, spośród osób
niekandydujących w wyborach:
1) przewodniczącego posiedzenia;
2) komisję skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób, która spośród siebie wybiera jej
przewodniczącego;
3) sekretarza posiedzenia.
Każdy z elektorów może zgłosić jawnie dowolną liczbę kandydatów.
Kandydaci są umieszczani na liście wyborczej po wyrażeniu przez nich zgody na
kandydowanie oraz po stwierdzeniu, że przysługuje im bierne prawo wyborcze.

6.

7.
8.

9.

9.
10.

11.

1.
2.

3.

4.

5.

Po zamknięciu listy kandydaci niezwłocznie podpisują oświadczenie o spełnieniu wymagań
określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy. Podpisane oświadczenia stanowią załączniki do
protokołu z posiedzenia.
Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.
Za wybranych do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów uznaje się kandydatów, w liczbie
nie większej od liczby dostępnych wakatów, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno największą
liczbę ważnych głosów. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż
połowę ważnych głosów.
Z każdego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół, który zawiera:
1) numer głosowania;
2) liczbę oddanych głosów z podziałem na ważne i nieważne;
3) liczbę głosów potrzebnych do wyboru;
4) listę kandydatów według kolejności uzyskanych głosów;
5) konkluzję.
Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej.
Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia, do którego załącznikami są protokoły
poszczególnych głosowań. Protokół podpisywany jest przez sekretarza i przewodniczącego
posiedzenia. Przewodniczący posiedzenia przekazuje podpisany protokół przewodniczącemu
Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decydują elektorzy na posiedzeniu
wyborczym zwykłą większością głosów.

§ 22
W przypadku organizacji wyborów przy wykorzystaniu technologii informatycznych zgodnie z
§16 ust 1 pkt 3, przepisów z §20 i §21 nie stosuje się.
W wyborach organizowanych na platformie wyborczej poświęconych drugiemu stopniowi
wyborów przedstawicieli studentów do Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów biorą
udział wyłącznie przedstawiciele studentów wybrani podczas pierwszego stopnia wyborów.
W II stopniu wyborów do Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów każdy elektor może
spośród swojego grona zgłosić dowolną liczbę kandydatów na przedstawicieli studentów do
Senatu lub Uczelnianego Kolegium Elektorów. Zgłoszenia kandydatów w wyborach
przeprowadzanych na platformie wyborczej odbywają się za pośrednictwem platformy
wyborczej w terminach określonych w harmonogramie wyborów.
Komisja Wyborcza przeprowadza kontrolę prawidłowości zgłoszeń. W oparciu o listę osób
uprawnionych do głosowania, następuje sprawdzenie czy zgłoszeni kandydaci posiadają bierne
prawo wyborcze. W przypadku zgłoszenia niejednoznacznego (obarczonego wadą), Komisja
Wyborcza potwierdza dane osoby zgłaszanej poprzez kontakt z osobą zgłaszającą przy pomocy
uczelnianej poczty elektronicznej. Brak kontaktu ze strony osoby zgłaszającej może być
podstawą do odrzucenia zgłoszenia.
Zgłoszeni kandydaci w II stopniu wyborów przeprowadzanych na platformie wyborczej
wyrażają swoją zgodę na kandydowanie oraz składają oświadczenie o spełnieniu wymagań
określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy na platformie wyborczej w terminach zawartych
w harmonogramie wyborów. Niewykonanie tej czynności przez zgłoszonych kandydatów
wyklucza ich z listy wyborczej.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Komisja Wyborcza przygotowuje listę wyborczą w porządku alfabetycznym, która następnie
ogłaszana jest na platformie wyborczej.
Głosowanie przeprowadza się na platformie wyborczej. Wyboru dokonuje się w głosowaniu
tajnym.
W pierwszym stopniu wyborów do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów wybrane
zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
Za wybranych do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów uznaje się kandydatów, w
liczbie nie większej od liczby dostępnych mandatów, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno
największą liczbę ważnych głosów. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał
więcej niż połowę ważnych głosów.
Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów i powoduje to
przekroczenie liczby mandatów, to przeprowadza się dodatkowe głosowanie ograniczone
jedynie do kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.
Raport z wynikiem głosowania publikowany jest na platformie wyborczej.

12.

Wybory przeprowadzane na platformie wyborczej organizowane są w terminach określonych
w harmonogramie wyborów.

13.

Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego w terminie 7 dni od dnia zakończenia głosowania
sporządza protokół z II stopnia wyborów, do którego załącznikami są raporty z czynności
prowadzonych na platformie wyborczej zawierające:
a. listę zgłoszonych kandydatów
b. listę kandydatów, którzy wyrazili swoją zgodę na kandydowanie oraz złożyli
oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy
c. liczbę oddanych głosów;
d. liczbę głosów potrzebnych do wyboru;
e. listę kandydatów według kolejności uzyskanych głosów;
f. konkluzję.

Rozdział V – Wybory do Wydziałowych Rad Samorządu
§ 23
1.

2.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Wydziałowych Rad Samorządu przysługuje
studentom kierunków, których organizację studiów powierzono wydziałowi właściwemu dla
danej Wydziałowej Rady Samorządu.
Liczba miejsc w Wydziałowej Radzie Samorządu w danej kadencji jest uzależniona od liczby
studentów, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, którą ustala się na podstawie
danych udostępnionych przez Uczelnię w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie
Wyższym i Nauce POL-on w roku akademickim, w którym odbywają się wybory w
następujący sposób:
1-500 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 5 miejsc w Wydziałowej
Radzie Samorządu;
501-600 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 6 miejsc w Wydziałowej
Radzie Samorządu;
601-700 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 7 miejsc w Wydziałowej
Radzie Samorządu;
701-800 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 8 miejsc w Wydziałowej
Radzie Samorządu;

3.
4.
5.

801-900 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 9 miejsc w Wydziałowej
Radzie Samorządu;
901-1000 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze -10 miejsc w
Wydziałowej Radzie Samorządu;
1001-1200 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 11 miejsc
w Wydziałowej Radzie Samorządu;
1201-1400 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 12 miejsc
w Wydziałowej Radzie Samorządu;
1401-1600 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 13 miejsc
w Wydziałowej Radzie Samorządu;
1601 - 1800 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 14 miejsc
w Wydziałowej Radzie Samorządu;
1801-2000 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 15 miejsc
w Wydziałowej Radzie Samorządu;
2001-2500 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 16 miejsc
w Wydziałowej Radzie Samorządu;
2501-3000 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 17 miejsc
w Wydziałowej Radzie Samorządu;
3001-3500 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 18 miejsc
w Wydziałowej Radzie Samorządu;
3501-4000 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 19 miejsc
w Wydziałowej Radzie Samorządu;
ponad 4000 studentów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze - 20 miejsc
w Wydziałowej Radzie Samorządu.
Liczbę miejsc ustala Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego i podaje do wiadomości
wraz z harmonogramem wyborów.
Liczba miejsc w Wydziałowych Radach Samorządu ustalana jest na okres 2 lat, do kolejnych
wyborów.
Skład Wydziałowej Rady Samorządu może się zmniejszyć do minimalnie trzech członków.
Dalsze zmniejszanie składu skutkuje zawieszeniem jej pracy.
§ 24

Jeżeli w wyniku wyborów nie wyłoniono minimum trzech członków Wydziałowej Rady Samorządu
lub liczba członków Wydziałowej Rady Samorządu jest mniejsza niż trzy, to jej zadania realizuje
Prezydium do czasu uzupełnienia składu w najbliższych wyborach uzupełniających.
§ 25
1.
2.
3.

4.

Wydziałowa Rada Samorządu, spośród swoich członków, wybiera przewodniczącego na
pierwszym posiedzeniu.
Przewodniczący wybierany jest bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej
2/3 osób uprawnionych do głosowania.
Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu może zostać odwołany przez Parlament
Samorządu Studenckiego bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3
osób uprawnionych do głosowania na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek 2/3 członków
Wydziałowej Rady Samorządu.
Po odwołaniu lub wygaśnięciu członkostwa przewodniczącego w Wydziałowej Radzie
Samorządu Wydziałowa Komisja Wyborcza lub Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego
zwołują posiedzenie wyborcze.

5.

Członek Wydziałowej Rady Samorządu może zostać odwołany przez Komisję Rewizyjną z jej
własnej inicjatywy albo na wniosek ⅔ członków Wydziałowej Rady Samorządu lub
przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu albo w wyniku głosowania większością
kwalifikowaną 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy składu
Wydziałowej Rady Samorządu.

Rozdział VI – Wybory do Rad Mieszkańców
§ 26
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje studentom Politechniki Łódzkiej, którzy są
jednocześnie mieszkańcami danego Domu Studenckiego.
§ 27
Liczba członków w Radzie Mieszkańców jest nie większa niż sześć i nie mniejsza niż trzech.
§ 28
1.
2.
3.
4.

5.

Rada Mieszkańców, spośród swoich członków, wybiera przewodniczącego na pierwszym
posiedzeniu.
Przewodniczący Rady Mieszkańców wybierany jest bezwzględną większością głosów przy
obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
Przewodniczący Rady Mieszkańców może zostać odwołany przez Parlament Samorządu
Studenckiego na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 2/3 członków Rady Mieszkańców.
Po odwołaniu lub wygaśnięciu członkostwa przewodniczącego w Rady Mieszkańców Komisja
Wyborcza Domu Studenckiego lub Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu zwołują
posiedzenie wyborcze.
Członek Rady Mieszkańców może zostać odwołany przez Komisję Rewizyjną z jej własnej
inicjatywy albo na wniosek ⅔ członków RM lub na wniosek przewodniczącego Rady Mieszkańców
albo w wyniku głosowania większością kwalifikowaną 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności
co najmniej połowy składu danego organu ⅔ członków Rady Mieszkańców.

Rozdział VII. Wybory uzupełniające
§ 29
1.
2.
3.

Skład organu kolegialnego Samorządu Studenckiego można uzupełnić w drodze wyborów
uzupełniających.
Skład przedstawicieli studentów w Senacie i Uczelnianym Kolegium Elektorów uzupełnia się
w drodze wyborów uzupełniających.
Osoby wybrane do organów kolegialnych Samorządu Studenckiego, Senatu oraz Uczelnianego
Kolegium Elektorów w trybie wyborów uzupełniających kończą kadencję swoich
poprzedników zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Ordynacji.

Rozdział VIII. Zjazd Delegatów
§ 30
Delegatami na Zjazd Delegatów są:
1) przewodniczący Wydziałowych Rad Samorządu;

2) przewodniczący Rad Mieszkańców;
3) po dwóch delegatów wybranych przez każdą z Wydziałowych Rad Samorządu spośród
jej członków;
4) po dwóch delegatów wybranych przez każdą z Rad Mieszkańców spośród jej członków.
§ 31
Zjazd Delegatów odbywa się po zakończeniu procedury wyborczej (z wyłączeniem procedury
wyborczej wyborów uzupełniających) do organów określonych w § 1 pkt 1 i 2 niniejszej Ordynacji
Wyborczej, jednakże nie wcześniej niż 15 maja i nie później niż 30 czerwca roku przeprowadzania
wyborów.
§ 32
Zjazd Delegatów w trakcie swojego posiedzenia wybiera:
1) przewodniczącego Samorządu;
2) Komisję Rewizyjną.

§ 33
1.
2.

Czynne prawo wyborcze w wyborach Przewodniczącego Samorządu Studenckiego oraz
Komisji Rewizyjnej przysługuje delegatom na Zjazd Delegatów.
Bierne prawo wyborcze w wyborach Przewodniczącego Samorządu Studenckiego oraz Komisji
Rewizyjnej przysługuje każdemu studentowi Uczelni, który nie został pozbawiony praw
studenta w tym zakresie.
§ 34

1.
2.

Rozpoczętego głosowania nie wolno przerywać lub anulować.
Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń losowych głosowanie zostało zakłócone, Komisja
Wyborcza może zadecydować o wyznaczeniu innego terminu przeprowadzenia głosowania.
§ 35

W szczególnych okolicznościach Komisja Wyborcza w uzgodnieniu z Parlamentem Samorządu
Studenckiego może podjąć decyzję o organizacji zjazdu Delegatów przy wykorzystaniu narzędzi
informatycznych umożliwiających komunikację na odległość.

Rozdział VIII. Wybór przewodniczącego Samorządu
§ 36
1.

Kandydat na przewodniczącego Samorządu musi dostarczyć do Komisji Wyborczej zgłoszenie
swojej kandydatury co najmniej 14 dni przed datą Zjazdu Delegatów zawierające:
1) nazwisko i imię kandydata;
2) informacje kontaktowe (telefon, e-mail);
3) datę oraz własnoręczny podpis;
4) kierunek i rok studiów;
5) listę poparcia podpisaną przez co najmniej pięćdziesięciu studentów Uczelni.

2.

Do zgłoszenia kandydat musi dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.
20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy.
§ 37

Przewodniczący Samorządu wybierany jest przez Zjazd Delegatów bezwzględną większością głosów
przy udziale co najmniej ⅔ uprawnionych do głosowania.
§ 38
Kadencja Przewodniczącego Samorządu trwa 2 lata. Rozpoczyna się z dniem 1 lipca roku, w którym
dokonano jego wyboru i kończy z dniem 30 czerwca.
§ 39
Odwołania przewodniczącego Samorządu Studenckiego może dokonać Zjazd Delegatów w wyniku
głosowania bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania. Posiedzenie Zjazdu Delegatów organizowane jest przez Komisję Rewizyjną na pisemny
wniosek co najmniej połowy członków Zjazdu Delegatów, w terminie trzydziestu dni od otrzymania
wniosku.

Rozdział IX. Wybór Komisji Rewizyjnej
§ 40
1.
2.

3.

Komisja Rewizyjna liczy od trzech do pięciu członków. Funkcjonowanie Komisji
w mniejszym składzie nie jest możliwe.
Skład Komisji Rewizyjnej proponuje nowo wybrany przewodniczący Samorządu tuż po swoim
wyborze podczas trwania Zjazdu Delegatów. W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić
członek Prezydium.
Parlament ma obowiązek uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej w przeciągu trzech miesięcy od
uzyskania informacji o zawieszeniu prac Komisji Rewizyjnej.
§ 41

1.

2.

3.

Wybór członków Komisji Rewizyjnej następuje podczas Zjazdu Delegatów bezwzględną
większością ważnie oddanych głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania.
Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego spośród swego grona na pierwszym posiedzeniu.
Termin oraz miejsce pierwszego posiedzenia ustala nowo wybrany przewodniczący Samorządu,
przy czym musi się ono odbyć nie później niż tydzień po jego wyborze.
Skład Komisji Rewizyjnej uzupełniany jest przez Parlament bezwzględną większością ważnie
oddanych głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Rozdział X. Przepisy końcowe
§ 42
Interpretacja przepisów niniejszej Ordynacji oraz rozstrzyganie wszelkich sporów należy do Komisji
Wyborczej

