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Rozdział I
Przepisy ogólne

§1
1.

Ordynacja określa tryb przeprowadzania wyborów do organów SSPRz.

2.

Użyte w Ordynacji Wyborczej określenia oznaczają:
1) okręg wyborczy – każdy wydział PRz,
2) kalendarz wyborczy – uchwała Komisji Wyborczej określająca dni, w których upływają
terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji Wyborczej,
3) utrudnianie przeprowadzenia wyborów – świadome i celowe przeszkadzanie w pracach
Komisji Wyborczej w sposób uniemożliwiający jej sprawne działanie oraz ingerencja
w czynności podejmowane przez głosujących w procesie oddawania głosu.

§2
1. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
2. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza.
3. Komisja Wyborcza może zarządzić, że wybory zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem
modułu wyborczego w systemie USOSweb.

4. W celu przeprowadzenia czynności wyborczych Komisja Wyborcza może ustanowić
pełnomocników w drodze uchwały.
Rozdział II
Komisja Wyborcza
§3
1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą odpowiednio po jednym przedstawicielu delegowanym
przez Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu Studenckiego. Delegaci muszą wyrazić
zgodę na członkostwo w Komisji Wyborczej.
2. W przypadku zakończenia pełnienia funkcji Przewodniczących, delegowania przedstawicieli do
Komisji Wyborczej dokonują osoby pełniące ich obowiązki.
3. Delegowanie składu następuje od 1 października do 31 października.
4. Delegowanie składu Komisji Wyborczej zarządza Przewodniczący Samorządu Studenckiego,
określając termin przedstawienia delegatów, zgodnie z ust. 3.
5. Kadencja Komisji Wyborczej trwa do wydelegowania jej pełnego nowego składu.
§4
1. Do kompetencji Komisji Wyborczej, w zależności od systemu głosowania, należy w
szczególności:
1) podanie do wiadomości publicznej terminu i zasad wyborów,
2) przygotowanie list studentów uprawnionych do głosowania,
3) opracowanie wzorów i przygotowanie kart do głosowania,
4) oznaczenie kart do głosowania pieczęcią Komisji Wyborczej,
5) zabezpieczenie urn wyborczych.
§5
1. Pracami Komisji Wyborczej kieruje Przewodniczący Komisji Wyborczej.
2. Członkowie
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Wyborczej

wybierają

spośród

siebie

Przewodniczącegow

głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
Komisji.
3. Przewodniczący Komisji Wyborczej zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji Wyborczej.
4. Dopuszcza się prowadzenie posiedzeń Komisji Wyborczej i podejmowanie uchwał za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym w ramach której uczestnicy posiedzeń
mogą wypowiadać się w jego toku
- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
5. Przewodniczący reprezentuje Komisję Wyborczą wobec innych organów Samorządu oraz
wobec organów Uczelni.
6. Kadencja Przewodniczącego Komisji Wyborczej trwa do wyboru nowego Przewodniczącego
Komisji Wyborczej.

Rozdział II
Wybory do Parlamentu
§6
1. Na każdy okręg wyborczy przypadają obligatoryjnie przynajmniej trzy mandaty niezależnie
od liczby studentów.
2. Każdy kolejny mandat przysługuje za każdy rozpoczęty 1000 studentów Wydziału.
3. Komisja Wyborcza ustala liczbę mandatów w okręgach wyborczych w drodze uchwały, po
otrzymaniu informacji o aktualnej liczbie studentów na dzień podjęcia uchwały.

§7
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Wydziału.
2. Każdy student Uczelni dysponuje liczbą głosów odpowiadającą liczbie wydziałów, na
których studiuje.
3. Studentowi, który studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów na danym wydziale,
przysługuje tylko jeden głos na tym wydziale.

§8
1. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Wydziału posiadającym czynne
prawo wyborcze, chyba, iż Regulamin stanowi inaczej.
2. Studentom, którzy studiują na kilku wydziałach, bierne prawo wyborcze przysługuje tylko
w jednym wybranym przez nich okręgu wyborczym.

§9
1. Termin wyborów zarządza Przewodniczący Komisji Wyborczej w porozumieniuz
Przewodniczącym Samorządu Studenckiego. Termin wyborów musi zostać określonyw
sposób umożliwiający wybranie organów kolejnej kadencji Samorządu zgodnie z
regulaminem Samorządu Studenckiego.
2. Wybory wyznacza się na dzień przypadający nie później niż na 21 dni przed końcem roku
kalendarzowego.
3. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Komisji Wyborczej określa
terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych wymienionych w kalendarzu
wyborczym oraz wskazuje miejsce do głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych
wraz z godzinami głosowania, a także informuje o sposobie głosowania.
4. Kalendarz wyborczy powinien w szczególności zawierać:
1) termin końcowy zgłaszania kandydatów,
2) termin końcowy sporządzenia przez Komisję Wyborczą wykazu wszystkich
kandydatów i podania go do publicznej wiadomości,
3) termin wyborów.
5. Zarządzenie dotyczące wyborów i kalendarz wyborczy podlegają niezwłocznemu
ogłoszeniu co najmniej na stronie internetowej Samorządu Studenckiego.

§ 10
1. Osoby, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, wpisuje się do spisu wyborców.
2. Spisy wyborców sporządza Komisja Wyborcza, na podstawie danych przekazanych przez
odpowiednie jednostki organizacyjne Uczelni, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego,
najpóźniej na 3 dni przed wyborami.
3. Osoba, która posiada czynne prawo wyborcze, a nie została uwzględniona w spisie
wyborców, jest dopisywana do spisu wyborców przez jednego z członków Komisji
Wyborczej, jeżeli udokumentuje swoje uprawnienie.
4. Udokumentowanie może nastąpić poprzez okazanie zaświadczenia o posiadanym statusie
studenta z odpowiedniej jednostki organizacyjnej Uczelni.
5. W przypadku głosowania za pomocą elektronicznych kart, spis osób uprawnionych do
głosowania ustala się na dzień głosowania, na podstawie list studentów w systemie
USOSweb.

§ 11
1. Komisja Wyborcza ustala jedno lub więcej miejsc do głosowania, mając na uwadze
rozmieszczenie budynków dydaktycznych danego wydziału.
2. Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości informacje o miejscach do głosowania
w poszczególnych okręgach wyborczych nie później niż na 5 dni przed dniem wyborów.
3. Nie można zmienić lokalizacji miejsc do głosowania ustalonych zgodnie z ust. 1 i 2, chyba
że zajdą szczególnie uzasadnione okoliczności, a zmiana lokalizacji nastąpi najpóźniej na 3
dni przed terminem wyborów. Informację o zmianie miejsca głosowania podaje się
niezwłocznie do publicznej wiadomości.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie mają zastosowania, gdy głosowanie odbywa się za pomocą
modułu wyborczego w systemie USOSweb.
§ 12
1. Kandydat do Parlamentu zgłasza swoją kandydaturę osobiście.
2. Zgłoszenia kandydatów następują w formie pisemnej na podstawie wzoru ustalonego przez
Komisję Wyborczą.
3. Dopuszcza się zgłoszenie kandydatury poprzez tradycyjną korespondencję pocztową, na
adres podany w zarządzeniu o wyborach. Za termin zgłoszenia kandydatury uznaje się datę
określoną na stemplu pocztowym.
4. W przypadku otrzymania korespondencyjnego zgłoszenia kandydatury po terminie
ogłoszenia kandydatur, Komisja Wyborcza odrzuca zgłoszenie.
5. Zgłoszenia kandydatur wycofanych przez kandydatów lub odrzuconych przez Komisję
Wyborczą zostają trwale usunięte po uprawomocnieniu się wyników wyborów.
§ 13
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata,
2) kierunek studiów, rok oraz numer albumu kandydata,
3) dane kontaktowe kandydata (adres e-mail w domenie stud.prz.edu.pl, numer telefonu),
4) oświadczenie o wybranym okręgu wyborczym, w przypadku osób studiujących na
więcej niż jednym wydziale,
5) podpis kandydata.

§ 14
1. Każdy kandydat może zgłosić jednego męża zaufania.
2. Mąż zaufania jest studentem Uczelni.
3. Funkcji mężów zaufania nie mogą pełnić osoby kandydujące w wyborach oraz członkowie
Komisji Wyborczej.
4. Mężów zaufania zgłasza się na piśmie do Komisji Wyborczej najpóźniej w dzień
poprzedzający dzień głosowania.
5. Mężowie zaufania mają prawo w sposób nieutrudniający być obecni w dniu głosowania
podczas wykonywania wszystkich czynności wyborczych, w szczególności podczas
procedury liczenia głosów, o ile wybory są przeprowadzane na papierowych kartach do
głosowania.
6. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem
konkretnych zastrzeżeń.

§ 15
Komisja Wyborcza sporządza wykaz wszystkich kandydatów oraz podaje go do publicznej
wiadomości w terminie określonym w kalendarzu wyborczym, nie wcześniej niż 3 dni robocze
po terminie zgłaszania kandydatur. Przepis stosuje się w celu zapewnienia czasu napływu
zgłoszeń korespondencyjnych. Zgłoszenia, które wpłynęły po ogłoszeniu listy kandydatów
przez Komisję Wyborczą, zostają odrzucone.

§ 16
Jeżeli liczba kandydatów do Parlamentu jest mniejsza bądź równa liczbie mandatów w danym
okręgu wyborczym, zostają oni uznani za wybranych.

§ 17
1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez Przewodniczącego
Komisji Wyborczej i trwa do dnia poprzedzającego dzień wyborów.
2. W okresie kampanii wyborczej można prowadzić agitację wyborczą w zwyczajowo
przyjętych formach.

3. Osoby rozpowszechniające materiały wyborcze są zobowiązane do usunięcia tych
materiałów niezwłocznie po zakończeniu kampanii wyborczej, jednak nie później niżw
siódmym dniu po wyborach.

§ 18
1. W dniach głosowania obowiązuje cisza wyborcza.
2. Zabronione są wszelkie formy agitacji wyborczej, w szczególności w miejscu
głosowania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca głosowania.
3. Złamanie ciszy wyborczej stanowi podstawę do wniesienia protestu wyborczego do Komisji
Rewizyjnej.
§ 19
Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą prowadzić agitacji na rzecz kandydatów w czasie
kampanii wyborczej oraz w dniach głosowania.

§ 20
1. Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia w miejscach podanych do publicznej
wiadomości przez Komisję Wyborczą.
2. Głosowanie odbywa się bez przerwy, przez co najmniej 4 godziny, w czasie równym dla
wszystkich okręgów.

§ 21
Głosowanie odbywa się przy pomocy papierowych kart do głosowania lub za pomocą
elektronicznych kart do głosowania w systemie USOSweb, których wzór określa uchwała
Komisji Wyborczej.
§ 22
1. Papierowa karta do głosowania jest opatrzoną pieczęcią Komisji Wyborczej.
2. Komisja Wyborcza umieszcza kandydatów na karcie do głosowania w kolejności
alfabetycznej według nazwiska.

§ 23
1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca jest zobowiązany do okazania Komisji
Wyborczej ważnej legitymacji studenckiej.
2. W przypadku braku ważnej legitymacji studenckiej wyborca może okazać inny dokument
ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości wraz z zaświadczeniem
o posiadanym statusie studenta wystawionym przez odpowiednią jednostkę administracyjną
Uczelni.
§ 24
1. Wyborca oddaje głos na określonych kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej
strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu członków jest wybieranych w danym
okręgu wyborczym.
2. Wyborca może oddać głos na mniejszą liczbę kandydatów, aniżeli wynosi liczba członków
wybieranych w danym okręgu wyborczym.
3. Komisja Wyborcza ustala, na podstawie spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do
głosowania w danym okręgu wyborczym oraz liczbę osób, którym wydano karty do
głosowania.
4. Przewodniczący Komisji Wyborczej w obecności członków Komisji Wyborczej otwiera
urnę, po czym przystępuje się do liczenia znajdujących się w niej głosów.
5. Postanowienia § 22, 23 i 24 ust. 1-4 mają zastosowanie, gdy głosowanie odbywa się w wersji
papierowej.
6. W sytuacji głosowania za pomocą elektronicznych kart wzór karty określa uchwała Komisji
Wyborczej.

§ 25
Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „X” obok nazwiska żadnegoz
kandydatów lub postawiono znak „X” obok nazwisk większej liczby kandydatów, niż wynosi
liczba wybieranych członków danym okręgu wyborczym, to taki głos uznaje się za nieważny.

§ 26
Niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia po zakończeniu głosowania, Komisja
Wyborcza ustala wyniki głosowania.

§ 27
1. Karta do głosowania jest nieważna, jeżeli:
1) została uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie,
2) nie można jednoznacznie stwierdzić, kto został zaznaczony,
3) nie jest zgodna z właściwym wzorem karty do głosowania,
4) nie jest opatrzona pieczęcią Komisji Wyborczej.
2. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się pod
uwagę.
3. W przypadkach spornych decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Wyborczej.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie mają zastosowania, gdy głosowanie odbywa się za pomocą kart
elektronicznych.
§ 28
1. Komisja Wyborcza sporządza w jednym egzemplarzu protokół wyborczy.
2. W protokole wyborczym podaje się liczbę:
1) osób uprawnionych do głosowania w danym okręgu wyborczym,
2) osób, którym wydano karty do głosowania,
3) kart wyjętych z urny,
4) głosów nieważnych,
5) głosów ważnych,
6) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
7) niewykorzystanych kart do głosowania.
3. Gdy głosowanie odbywa się za pomocą elektronicznych kart do głosowania, w protokole
zamiast pkt 2 ,3 i 7 podaje się liczbę:
1) liczbę osób biorących udział w głosowaniu,
2) liczbę oddanych głosów
4. W protokole podaje się ponadto czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia
zarządzenia i inne decyzje podjęte przez Komisję Wyborczą, jak również inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
5. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji Wyborczej.. Protokół opatruje się pieczęcią
Komisji Wyborczej.

6. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem
konkretnych zarzutów. Prawo wniesienia uwag do protokołu przysługuje także członkom
Komisji Wyborczej z zastrzeżeniem, że nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania
protokołu.
7. Odpisy protokołu wyborczego przekazuje się:
1) do dokumentacji Samorządu,
2) Prorektorowi ds. kształcenia,
3) do wiadomości studentów Uczelni.
8. Komisja Wyborcza na prośbę kandydata przekazuje mu kopię protokołu w formie
elektronicznej.
9. Za wybranych na członków Parlamentu w danym okręgu wyborczym uważa się tych
kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej oddanych głosów ważnych w stosunku do
liczby mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym.
10. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do
uzyskania mandatu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania,o
pierwszeństwie rozstrzyga dodatkowe głosowanie przeprowadzone pomiędzy tymi
kandydatami.
11. Głosowanie, którego przedmiotem jest ust. 9 zarządza Przewodniczący Komisji Wyborczej
w ciągu trzech dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów i przedstawia drogą zarządzenia
zasady przeprowadzenia tych wyborów.

§ 29
Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów niezwłocznie, jednak nie później niż następnego
dnia po ich ustaleniu, poprzez umieszczenie protokołu wyborczego co najmniej na stronie
internetowej Samorządu Studenckiego. Do protokołu załącza się informacje o trybie i terminie
wnoszenia protestów wyborczych.

§ 30
Wyniki wyborów stają się prawomocne po dwóch dniach od ich ogłoszenia, o ile nie zostanie
złożony w tym czasie protest wyborczy.

§ 31
1. Przeciwko ważności wyborów lub ważności wyborów w danym okręgu wyborczym może
być wniesiony protest z powodu:
1) naruszenia przepisów Ordynacji Wyborczej dotyczących przebiegu głosowania,
ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów,
2) naruszenia uchwał Komisji Wyborczej,
3) dopuszczenia się fałszerstw wyborczych,
4) złamania ciszy wyborczej.
2. Protest może wnieść każdy student Uczelni.
3. Protest wnosi się na piśmie do Komisji Rewizyjnej w terminie dwóch dni roboczych od dnia
ogłoszenia wyników wyborów przez Komisję Wyborczą.
4. Protest może być złożony osobiście lub elektronicznie na adres mailowy wskazany
w protokole Komisji Wyborczej.
5. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać
dowody, na których opiera swoje zarzuty.

§ 32
1. Komisja Rewizyjna rozpatruje protest w składzie co najmniej trzyosobowym w terminie
dwóch dni od jego wniesienia i po zapoznaniu się z całością dokumentacji dotyczącej
przebiegu wyborów wydaje, w formie postanowienia, opinię w sprawie protestu.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać ustalenia co do zasadności zarzutów
protestu, a w razie potwierdzenia zasadności zarzutów – ocenę, czy naruszenie miało wpływ
na wynik wyborów.
3. Uczestnikami posiedzenia jest Przewodniczący Komisji Wyborczej lub w jego zastępstwie
delegowany przez niego inny członek Komisji Wyborczej.
4. W posiedzeniu może uczestniczyć wnoszący protest.
5. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana dołożyć starań, aby umożliwić wzięcie w nim udziału
osobie wymienionej w ust. 4.
§ 33
1. Komisja Rewizyjna pozostawia bez rozpoznania protest wniesiony przez osobę do tego
nieuprawnioną.

2. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia protestu.
3. Komisja Rewizyjna, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez
Przewodniczącego Komisji Wyborczej oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania
protestów, rozstrzyga o ważności wyborów w całości lub o ważności wyborów w danym
okręgu wyborczym.
4. W przypadku uznania protestów wyborczych za bezzasadne, Komisja Rewizyjna stwierdza
ważność wyborów w całości lub ważność wyborów w danym okręgu wyborczym w drodze
uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
5. W

przypadku

stwierdzenia

zasadności

zarzutów

zawartych

w

proteście

oraz

uprawdopodobnienia, że miały one istotny wpływ na wynik wyborów, Komisja Rewizyjna
stwierdza nieważność wyborów w całości lub nieważność wyborów w danym okręgu
wyborczym w drodze uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
6. Komisja Rewizyjna, podejmując uchwałę o nieważności wyborów w całości lub
nieważności wyborów w danym okręgu wyborczym, postanawia o przeprowadzeniu
wyborów ponownych lub o podjęciu niektórych czynności wyborczych, wskazując
czynność, od której należy ponowić postępowanie wyborcze.
7. Uchwałę Komisji Rewizyjnej przedstawia się niezwłocznie Prorektorowi ds. kształcenia,
Przewodniczącemu Komisji Wyborczej i Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego oraz
podaje się do publicznej wiadomości.

§ 34
1. W przypadku wygaśnięcia lub nieobsadzenia mandatu członka Parlamentu Komisja
Wyborcza może ogłosić wybory uzupełniające.
2. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory uzupełniające w tym okręgu wyborczym,
w którym powstał wakat.
3. Mandat członka Parlamentu wybranego w wyborach uzupełniających trwa do końca
kadencji Parlamentu.
4. Głosowanie odbywa się przez jeden dzień, w czasie nie krótszym niż 4 godziny.
5. Odpowiednio stosuje się pozostałe przepisy Ordynacji Wyborczej, ograniczając zasięg
głosowania do danego okręgu wyborczego.

Rozdział III
Wybory pozostałych organów oraz członków organów Samorządu Studenckiego PRz
Zasady ogólne
§ 35
1.

Wybory członków poszczególnych organów oraz członków organów SSPRz innych, niż
Parlament, odbywają się w myśl przepisów niniejszego rozdziału.

2.

Wybory Przeprowadza Komisja Wyborcza.

3.

Komisja Wyborcza określa drogą uchwały kalendarz wyborczy, zasady zgłaszania
kandydatów oraz miejsca do głosowania.

§ 36
1.

Głosowanie odbywające się przy pomocy papierowych kart do głosowania, których wzór
określa uchwała Komisji Wyborczej, przeprowadza się z zachowaniem poniższych zasad:
1) W wyborach powszechnych po lewej stronie obok nazwiska kandydata umieszcza
się kratkę służącą do oddania głosu.

2) W wyborach, których wybór dokonywany jest bezwzględną większością głosów, po
prawej stronie obok nazwisk kandydatów umieszcza się kratki oznaczone jako „ZA”,
„PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
2.

Karta do głosowania jest opatrzoną pieczęcią Komisji Wyborczej.

3.

Komisja Wyborcza umieszcza kandydatów na karcie do głosowania w kolejności
alfabetycznej.

4.

Wyborca oddaje głos stawiając w odpowiedniej kratce znak „X”.

5.

Głosowanie odbywające się przy pomocy elektronicznych kart do głosowania w systemie
USOSweb, przeprowadza się z zachowaniem poniższych zasad:
1) w wyborach, których wybór dokonywany jest bezwzględną większością głosów,
obok nazwisk kandydatów umieszcza się opcje „ZA”, „PRZECIW” oraz
„WSTRZYMUJĘ SIĘ”,
2) w pozostałych wyborach, obok nazwisk kandydatów umieszcza się wyłącznie opcję
„ZA”.
§ 37

1.

Przewodniczący Komisji Wyborczej, w celu ustalenia wyników wyborów, w obecności
członków Komisji Wyborczej otwiera urnę, po czym przystępuje się do liczenia
znajdujących się w niej głosów.

2.

Karta do głosowania jest nieważna, jeżeli:
1) została uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie,
2) nie można jednoznacznie stwierdzić, która z kratek została zaznaczona,
3) nie jest zgodna z właściwym wzorem karty do głosowania,
4) nie jest opatrzona pieczęcią Komisji Wyborczej,
5) przy nazwisku danego kandydata oznaczono więcej niż jedną kratkę.

3.

W przypadkach spornych dotyczących ważności karty do głosowania, decyzję podejmuje
Przewodniczący Komisji Wyborczej.

4.

Postanowienia ust. 1-3 nie mają zastosowania, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy
elektronicznych kart do głosowania.
§ 38

1.

Komisja Wyborcza sporządza w jednym egzemplarzu protokół z głosowania.

2.

W protokole wyborczym podaje się liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania,
2) osób, którym wydano karty do głosowania,
3) kart wyjętych z urny,
4) głosów nieważnych,
5) głosów ważnych,
6) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
7) niewykorzystanych kart do głosowania.
3. Gdy głosowanie odbywa się za pomocą elektronicznych kart do głosowania, w protokole
zamiast pkt 2, 3 i 7 podaje się liczbę:
1) liczbę osób biorących udział w głosowaniu,
2) liczbę oddanych głosów
4.

Protokół podpisuje przewodniczący Komisji Wyborczej. Protokół opatruje się pieczęcią
Komisji Wyborczej.

5.

W protokole podaje się ponadto czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia
zarządzenia i inne decyzje podjęte przez Komisję Wyborczą, jak również inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania.

6.

Do protokołu załącza się informacje o trybie i terminie wnoszenia protestów wyborczych.

§ 39
Komisja Wyborcza niezwłocznie ogłasza wyniki wyborów.
§ 40
Przepisy dotyczące rozpatrywania protestów wyborczych i stwierdzania ważności wyborów do
Parlamentu stosuje się odpowiednio w wyborach ujętych w niniejszym rozdziale.
§ 41
Członek organu, organ lub osoba pełniąca inną funkcję może zostać odwołana przez członków
organu wybierającego większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej
liczby członków organu wybierającego w głosowaniu tajnym.
§ 42
1.

W przypadku wygaśnięcia lub nieobsadzenia mandatu Komisja Wyborcza może ogłosić
wybory uzupełniające.

2.

Komisja Wyborcza przeprowadza wybory uzupełniające w ramach mandatu, dla którego
powstał wakat.

3.

Mandat uzupełniony w wyborach uzupełniających trwa do końca danej kadencji.

Posiedzenie wyborcze Parlamentu
§ 43
1. Posiedzenie nowo wybranego Parlamentu, zwane posiedzeniem wyborczym, zwołuje
urzędujący Przewodniczący Komisji Wyborczej niezwłocznie po stwierdzeniu
ważności wyborów do Parlamentu.
2. Komisja Wyborcza informuje członków Parlamentu o posiedzeniu wyborczym
Parlamentu za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną.
3. Powiadomienie musi zawierać informacje o terminie posiedzenia wyborczego
Parlamentu wraz z podaniem godziny i miejsca, a także określać planowany porządek
obrad posiedzenia wyborczego.
4. Dopuszcza się prowadzenie posiedzenia i podejmowanie uchwał za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym w ramach której uczestnicy
posiedzeń mogą wypowiadać się w jego toku
- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

§ 44
1. Na posiedzeniu wyborczym członkowie Parlamentu składają ślubowanie.
2. Po złożeniu ślubowania przez członków Parlamentu następuje procedura wyboru
Przewodniczącego.

§ 45
1. Komisja Wyborcza po wyborze Przewodniczącego przekazuje mu prowadzenie obrad.
2. Przewodniczący obejmuje przewodnictwo obrad.

§ 46
1. Przewodniczący niezwłocznie po swoim wyborze zarządza i przeprowadza oddzielnie
proces opiniowania Wiceprzewodniczącego oraz członków Prezydium.
2. Kandydatów może zgłosić każdy członek Parlamentu.
3. Parlament opiniuje kandydatów bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu.

Wybory Przewodniczącego SSPRz
§ 47
1. Przewodniczący wybierany jest spośród członków Parlamentu bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze posiada każdy członek Parlamentu.
3. Zgłoszenia kandydata może dokonać każdy członek Parlamentu.
4. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a w pierwszym głosowaniu żadenz
kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami
głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej
turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów „ZA”. Jeżeli tę samą najmniejszą liczbę głosów
uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, przed kolejną turą głosowania usuwa się nazwiska
tych kandydatów.
5. Jeżeli w wyniku zastosowania procedury określonej w ust. 1 i 3 nie dojdzie do dokonania
wyboru, wybór Przewodniczącego przeprowadza się ponownie.

Wybory Komisji Rewizyjnej
§ 48
1.

Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych przez Parlament spośród
studentów Uczelni bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
regulaminowej liczby członków Parlamentu w głosowaniu tajnym.

2.

Kandydata na członka Komisji Rewizyjnej może zgłosić każdy student.

3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego bezwzględną
większością głosów w głosowaniu tajnym.

4.

Kadencja Komisji Rewizyjnej jest równoległa z kadencją Parlamentu.

Wybory przedstawicieli studentów w Senacie
§ 49
1.

Przewodniczący Komisji Wyborczej zawiadamia Przewodniczącego Uczelnianej Komisji
Wyborczej o terminie wyborów przedstawicieli studentów w Senacie co najmniej trzy dni
przed ich przeprowadzeniem.

2.

Wybory przedstawicieli studentów w Senacie dokonuje Parlament spośród członków
Parlamentu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków Parlamentu głosowaniu tajnym.

3.

Wybory przedstawicieli studentów w Senacie przeprowadzane są na czas trwania kadencji
Parlamentu.

4.

Kandydata na przedstawiciela studentów w Senacie może zgłosić każdy student Uczelni.

5.

Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów, uzyskując zarazem bezwzględną większość głosów, w liczbie określonejw
Statucie. Jeżeli nie wszystkie mandaty zostały obsadzone z powodu nieuzyskania
bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się na tym samym posiedzeniu Parlamentu
głosowanie ponowne dotyczące nieobsadzonych mandatów.

6.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, a nie ma do obsadzenia
tylu mandatów, na tym samym posiedzeniu Parlamentu przeprowadza się kolejne
głosowanie, w którym biorą udział jedynie kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów.
Wybory przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów
§ 50

1.

Przewodniczący Komisji Wyborczej zawiadamia Przewodniczącego Uczelnianej Komisji
Wyborczej o terminie wyborów przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów co
najmniej trzy dni przed ich przeprowadzeniem.

2.

Wybory przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów dokonuje Parlament spośród
członków Parlamentu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków Parlamentu głosowaniu tajnym.

3.

Wybory przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów przeprowadzane są na czas
trwania kadencji Parlamentu.

4.

Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów, uzyskując zarazem bezwzględną większość głosów, w liczbie określonejw
Statucie. Jeżeli nie wszystkie mandaty zostały obsadzone z powodu nieuzyskania
bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się na tym samym posiedzeniu Parlamentu
głosowanie ponowne dotyczące nieobsadzonych mandatów.

5.

Kandydata na przedstawiciela studentów w Kolegium Elektorów może zgłosić każdystudent
Uczelni.

6.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, a nie ma do obsadzenia
tylu mandatów, na tym samym posiedzeniu Parlamentu przeprowadza się kolejne
głosowanie, w którym biorą udział jedynie kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

Wybory Przewodniczącego WSS
§ 51
1.

Przewodniczący WSS jest wybierany przez studentów Wydziału w wyborach
powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych.

2.

Czynne i bierne prawo wyborcze posiada każdy student Wydziału, chyba że Regulamin
stanowi inaczej.

3.

Za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

4.

W przypadku, jeśli dwóch kandydatów uzyskało tę samą, największą liczbę głosów,
przeprowadza się dodatkowe głosowanie rozstrzygające.

Wybory Starosty
§ 52
1.

Starosta jest wybierany przez studentów danego roku w wyborach powszechnych,
bezpośrednich oraz równych.

2.

Czynne i bierne prawo wyborcze posiada każdy student danego roku.

3.

Za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. Z chwilą
wyboru, Starosta staje się członkiem WRS.

4.

W przypadku, jeśli dwóch kandydatów uzyskało tę samą, największą liczbę głosów,
przeprowadza się dodatkowe głosowanie rozstrzygające.

5.

Komisja Wyborcza może upoważnić Zarząd WSS do przeprowadzenia wyborów Starosty.

Wybory Koordynatora Juwenaliów
§ 53
1.

Parlament wybiera spośród studentów Uczelni Koordynatora Juwenaliów bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków
Parlamentu w głosowaniu tajnym.

2.

Kandydata na Koordynatora Juwenaliów może zgłosić każdy członek Parlamentu.

3.

Koordynator Juwenaliów

wybierany

jest

najpóźniej

poprzedzającego rok, w którym odbędą się Juwenalia.

do

15

października

roku

Rozdział IV
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 54
W przypadku wątpliwości dotyczących przepisów Ordynacji Wyborczej, wiążącej wykładni jej
postanowień dokonuje Komisja Rewizyjna.

§ 55
Niniejsza Ordynacja Wyborcza może zostać zmieniona uchwałą Parlamentu podjętą
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu.

§ 56
1.

Wybory organów oraz członków poszczególnych organów zarządza Przewodniczący
Komisji Wyborczej po zatwierdzeniu Regulaminu przez Rektora.

2.

Zarządzanie wyborów do Parlamentu odbywają się na zasadachokreślonych w § 9.

