
 
 
 

Ordynacja Wyborcza 
Samorządu Studenckiego WSUS  

 
 

Rozdział 1  
Przepisy ogólne  

 
Art. 1  

Wybory do organów Samorządu Studenckiego WSUS  zwanego dalej Samorządem lub Radą Uczelnianą 
Samorządu Studenckiego, odbywają się zgodnie z postanowieniami: Ustawy, Statutu Uczelni, Regulaminu 
Samorządu Studenckiego raz niniejszej ordynacji wyborczej.  
 

Art. 2  
Ordynacja wyborcza do organów Samorządu, zwana dalej Ordynacją, określa zasady i tryb zgłaszania 
kandydatów na członków Samorządu, przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów 

 
 

Art. 3  
Organem właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów do organów Samorządu Studenckiego jest 
Komisja Wyborcza  
 
 

Art. 4  
Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi WSUS  
 

Art. 5  
Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi WSUS z wyłączeniem studentów, zawieszonych w 
prawach studenta oraz tych, którzy zostali ukarani orzeczeniem komisji dyscyplinarnej  
 

Art. 6  
1. Kadencja studentów w organach Komisji Wyborczej i Komisji Rewizyjnej  trwa 2 lata i rozpczyna się z 
dniem 1 czerwca  

2. Kadencja Przewodniczącego Samorządu Studenckiego trwa 2 lata i rozpoczyna się z dniem 1 czerwca.  

 
Rozdział 2  

Przepisy szczegółowe  
Oddział 1  

Wybory do Samorządu Studenckiego 
 

Art. 7  
Kandydaci do Samorządu – Rady Uczelnianej składają zgłoszenia osobiście, bezpośrednio do Komisji 
Wyborczej.  
 

Art. 8  
Kandydaci, którzy studiują na więcej niż jednym wydziale, mogą kandydować tylko na jednym z nich.  
 

Art. 9  
Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, numer albumu oraz podpis kandydata. 
Podpis kandydata jest równoznaczny ze zgodą na kandydowanie oraz w razie wyboru na przyjęcie mandatu.  
 

Art. 10  
Zgłoszenie musi zostać złożone nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.  
 

Art. 11  
Kandydat zgłaszający się do wyborów zobowiązuje się do przestrzegania Ordynacji Wyborczej, 
Regulaminów i innych aktów prawnycy obowiązujących na Uczelni  
 

Art.12  



Wybory do Samorządu  są powszechne, równe, bezpośrednie oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym.  
 

Art. 13  
Termin wyborów ustala Komisja Wyborcza  
 

Art. 14  
1. Ogłaszając wybory Komisja Wyborcza podaje w obwieszczeniu:  

1) nazwy organów, których członkowie są wybierani i liczbę miejsc do obsadzenia w każdym z organów,  

2) tryb i termin zgłaszania kandydatów,  

3) termin i miejsce głosowania,  

4) sposób kontaktu z Komisją Wyborczą.  

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości studentów jednostki w 
sposób zwyczajowo przyjęty nie później niż  21 dni przed terminem wyborów.  
 

Art. 15  
Karta do głosowania jest opatrzona pieczęcią Uczelni, chyba że głosowanie będzie miało charakter 
elektroniczny  
 

Art. 16  
Sposób oddawania głosu określa w uchwale Komisja Wyborcza. Dopuszcza się głosowanie elektroniczne.   
 

Art. 17  
1. Imiona i nazwiska kandydatów są umieszczone na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.  

2. Obok imienia i nazwiska na karcie pojawić może się nazwa komitetu wyborczego.  

3. Wielkość i rodzaj czcionek są jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów umieszczonych na karcie.  
 

Art. 18  
Komisja Wyborcza przygotowuje spis uprawnionych do głosowania na podstawie aktualnego rejestru 
studentów prowadzonego przez dziekanaty 
 

Art. 19  
1. W dniu głosowania obowiązuje cisza wyborcza.  

2. Złamanie ciszy wyborczej stanowi podstawę do zastosowania przepisów dyscyplinarnych Statutu  
 

Art. 20  
1. W wyborach głosuje się osobiście.  

2. Student potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem. 
 

Art. 21  
Głosowanie trwa co najmniej 2 dni, w tym sobotę, tak by umożliwić głosowanie studentom stacjonarnym i 
niestacjonarnym  
 

Art. 22  
1. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza  ustala wyniki głosowania.  

2. Wybór kandydata następuje, gdy otrzymał on kolejną najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania miejsc 
w Samorządzie Studenckim  

3. W przypadku gdy kandydaci otrzymają równą, najmniejszą liczbę głosów decydującą o wyborze do 
Samorządu, Komisja Wyborcza zarządza ponowne wybory z udziałem tych kandydatów.  

4. Wybory o których mowa w ust. 3 należy przeprowadzić w ciągu siedmiu dni od dnia uprawomocnienia się 
wyników wyborów, z zastosowaniem w szczególności art. 21 
 

Art. 23  
1. Po ustaleniu wyników głosowania Komisja Wyborcza sporządza protokół wyborczy.  

2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Wyborczej  

3. Po sporządzeniu protokołu wyborczego, Komisja Wyborcza podaje do wiadomości  wyniki głosowania 
poprzez wywieszenie jednego z egzemplarzy protokołu wyborczego w budynku Uczelni w taki sposób, aby 
był wyraźnie widoczny oraz podaje informację o wynikach wyborów na stronie internetowej Samorządu.  
 

Art. 24  
W przypadku nie obsadzenia mandatu albo wygaśnięcia mandatu w trakcie trwania kadencji Samorządu 



można zarządzić wybory uzupełniające.  
 

Art. 25  
W przypadku mandatu nie obsadzonego na 30 dni przed końcem kadencji, wyborów uzupełniających nie 
przeprowadza się.  
 

Art. 26  
Jeżeli wygaśnięcie bądź nie obsadzenie mandatu nie spowoduje spadku liczebności Samorządu  poniżej 3/5 
jej składu, decyzję o zarządzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Komisja Wyborcza  
 

Art. 27  
W przypadku rezygnacji z mandatu członka Samorządu Studenckiego w przeciągu okresu, gdy wybory 
jeszcze nie uprawomocniły się, mandat członka Samorządu  przechodzi na osobę, która jest następna w 
kolejności otrzymanych głosów.  
 

Art. 28  
1. Wyniki wyborów do Samorządu  stają się prawomocne po upływie 7 dni od ich ogłoszenia o ile nie 
zostanie złożony w tym czasie do Komisji Wyborczej protest.  

2. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest w przypadku:  

1) naruszenia przepisów:  

a. Regulaminu Samorządu,  

b. uchwał Komisji Wyborczej  

2) fałszerstwa wyborczego.  

3. Z protestem wyborczym może wystąpić co najmniej 15 osób posiadających czynne prawo wyborcze.  

4. Wnoszący protest formułują w proteście zarzuty oraz przedstawiają lub wskazują dowody na ich poparcie.  
 

Art. 29  
Komisja Wyborcza  rozpatruje protest na posiedzeniu nie później niż 7 dni od jego złożenia.  
 

Art. 30  
1. Komisja Wyborcza wydaje decyzję w sprawie protestu w formie uchwały zawierającej szczegółowe 
uzasadnienie.  

2. W przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów zawartych w proteście oraz uprawdopodobnienia, że 
miały one istotny wpływ na wynik wyborów,  Komisja Wyborcza unieważnia wybory w całości lub w zakresie 
określonych przez nią mandatów oraz wskazuje czynność, od której należy ponowić procedurę wyborczą.  

3. Ponowne wybory odbywają się nie później niż 7 dni od podjęcia przez Komisję Wyborczą uchwały o 
unieważnieniu wyborów.  
 

 
Oddział 2  

Wybory Przewodniczącego Samorządu Studentów  
 

Art. 36  
Kandydatów na Przewodniczącego zgłasza się do Komisji Wyborczej   
 

Art. 37  
Kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Studenckiego ma prawo zgłosić każdy student 
WSUS 
 

Art. 38  
Wyboru Przewodniczącego Samorządu Studenckiego dokonuje Samorząd Studencki  zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej 2/3 swojego regulaminowego składu.  
 

Art. 39  
Przewodniczącego Samorządu może odwołać organ, który dokonał jego wyboru.  
 

Art. 40  
Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Samorządu powinien być zgłoszony do Komisji Wyborczej 
Samorządu przez co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rsamorządu Studenckiego, co skutkuje 
zwołaniem posiedzenia Samorządu Studenckiego.  
 



Art. 41  
Odwołania Przewodniczącego może dokonać tylko  Samorząd Studencki, większością 2/3 głosów w 
obecności co najmniej połowy swego składu. 

 
Art. 42  

W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, Samorząd Studencki na tym samym posiedzeniu 
dokona wyboru Wiceprzewodniczącego Samorządu, który do czasu wyboru nowego Przewodniczącego 
będzie sprawował jego obowiązki, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy, nie licząc okresu 
wakacyjnego.  
 

Art. 43  
W przypadku wygaśnięcia mandatu przez Przewodniczącego Samorządu, gdy do końca jego kadencji 
pozostały nie mniej niż 2 miesiące, przeprowadza się wybory uzupełniające. W przeciwnym razie powierza 
się jego funkcję jWiceprzewodniczącemu 
 

Odział 3  
Komisja Rewizyjna Samorządu  

 
Art. 44  

1. Kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej ma prawo zgłosić każdy członek Samorządu Studenckiego  

2. Kandydatów zgłasza się do Gkomisji Wyborczej  
 

Art. 45  
W skład Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego wchodzi od 3 do 5 członków wybranych spośród 
studentów WSUS 
 

Art. 46  
Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Samorząd Studencki  zwykłą większością głosów, w 
obecności co najmniej 2/3 swojego regulaminowego składu.  
 

Art. 47  
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej, dokonuje się wyboru nowego członka.  
 

 
Oddział 4  

Wybory do Senatu 
Art. 48  

1. Wybory przedstawicieli studentów do Senatu są pośrednie i dokonuje ich Samorząd Studencki, spośród 
kandydatów zgłoszonych przez  Przewodniczącego Samorządu. Samorząd Studencki  wybiera ww. 
przedstawicieli zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności przynamniej połowy 
uprawnionych do głosowania.  

2. Jeżeli w trybie art. 48 ust. 1 Samorząd nie wybierze przedstawicieli Studentów do Senatu, każdy z 
członków Samorządu ma prawo zgłosić kandydatów do Senatu.  

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.  
 
 

Oddział 5 
Wybory do Rady Wydziału i innych Komisji Wydziałowych  

Art. 49 
1. Wybory przedstawicieli studentów do rad wydziałów i komisji są pośrednie i dokonuje ich Samorząd 
Studencki zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków. 
Wybrani zostają kandydaci, którzy w kolejności uzyskali największą liczbę głosów.  

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu powyższe przepisy stosuje się odpowiednio. 
3. Przepisy Rozdziału 2 stosuje się odpowiednio. 
 

Rozdział 3  
Przepisy końcowe  

Art. 50 
Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Wyborczy Samorządu Studenckiego z dnia 18 kwietnia 2012 
r.  

Art. 55  
Zmian w niniejszej ordynacji wyborczej może dokonać Samorząd Studencki  stosując przepisy Regulaminu 



Samorządu.  
Art. 56  

Zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Senat WSUS ich zgodności ze statutem Uczelni oraz 
Ustawą.  


