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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Ordynacja Wyborcza określa sposób wyboru oraz procedurę przeprowadzania wyborów:  

1) członków Sejmików Wydziałowych Samorządów Studenckich; 

2) przedstawicieli studentów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE); 

3) przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni; 

4) przedstawicieli studentów do uczelnianej komisji wyborczej (tym samym Komisji Rewizyjnej) 

oraz komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich; 

5) przedstawicieli studentów do wydziałowej komisji wyborczej; 

6) przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studenckiego; 

7) przewodniczących Sejmików Wydziałowych Samorządów Studenckich. 

§ 2 

Ordynacja reguluje również zasady i tryb zgłaszania protestów wyborczych przeciwko ważności 

wyborów, o których mowa w § 1. 

§ 3 

Czynne prawo wyborcze do organów: 

1) o których mowa w § 1 pkt 1, przysługuje wszystkim studentom Wydziału, którzy nie zostali 

pozbawieni praw wyborczych lub studenckich, bądź w nich zawieszeni; 

2) o których mowa w § 1 pkt 2 do 4, przysługuje odpowiednio członkom Parlamentu (PSS ZUT); 

3) o których mowa w § 1 pkt 5–7, przysługuje członkom tych organów kolegialnych. 

§ 4 

Bierne prawo wyborcze do organów: 

1) określonych w § 1 pkt 1-5, przysługuje wszystkim studentom lub odpowiednio wszystkim 

studentom Wydziału, którzy nie zostali pozbawienie praw wyborczych lub studenckich bądź 

w nich zawieszeni; 

2) określonych w § 1 pkt 6-7, przysługuje członkom tych organów. 

Rozdział II 

Procedura wyborcza 

§ 5 

1. Wybory przedstawicieli do UKE odbywają się w terminie zgodnym z harmonogramem 

ustalonym w Uczelni. 
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2. Wybory członków Sejmików odbywają się w terminie zgodnym z harmonogramem ustalonym 

przez Samorządową Uczelnianą Studencką Komisję Wyborczą. 

§ 6 

1. Ogłoszenie terminu i miejsca wyborów musi nastąpić nie później niż na 14 dni przed terminem 

ich przeprowadzenia. 

2. Termin i miejsce wyborów muszą być ustalone w taki sposób, aby wyborca miał możliwość 

udziału w wyborach. 

§ 7 

Listy kandydatów do Sejmików, UKE, przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Uczelni 

i Senatu Uczelni sporządzone są przez odpowiednie komisje wyborcze, o których mowa w § 9 –14. 

Listy udostępnione są w Dziekanatach na co najmniej 7 dni przed wyborami, a kandydaci mogą 

wpisywać się najpóźniej do 3 dni roboczych przed terminem wyborów.   

§ 8 

1. Kandydatury w wyborach do Sejmików, UKE, przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni mogą 

zgłaszać wszyscy studenci danego Wydziału. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na 

piśmie, najpóźniej 3 dni przed terminem wyborów. 

2. Pisemną zgodę na kandydowanie dostarcza się w terminie, o którym mowa w ust. 1, do członka 

odpowiedniej komisji wyborczej. 

Rozdział III 

Komisje Wyborcze 

Samorządowa Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza (SUSKW) 

§ 9 

1. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów na wszystkich wydziałach czuwa Samorządowa 

Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza (SUSKW). 

2. Komisja wyborcza liczy od 3 do 5 członków powołanych przez Parlament spośród swego składu. 

3. Posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący. 

4. O terminie posiedzenia przewodniczący informuje wszystkich członków Komisji, co najmniej 

na 3 dni przed posiedzeniem. 

5. Komisja wyborcza obraduje w składzie co najmniej 3 członków, w tym jej Przewodniczący. 
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§ 10 

Do kompetencji Samorządowej Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej należy: 

1) ustalanie harmonogramu wyborów i obwieszczenie wyborów do poszczególnych organów 

Samorządu; harmonogram i obwieszczenie wyborcze udostępnia się w formie, o której mowa 

w § 7, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów; 

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością Samorządowych Wydziałowych Komisji Wyborczych 

Studentów; 

3) stwierdzanie nieważności wyborów do Sejmików, w przypadku stwierdzenia lub wykazania 

nieprawidłowości wpływających na ich wynik; 

4) niezwłoczne informowanie o wynikach wyborów przedstawicieli studentów do Uczelnianego 

Kolegium Elektorów i Senatu Uczelni oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej; do uczelnianej 

i wydziałowych komisji wyborczych; 

5) rozpatrywanie protestów wyborczych. 

Samorządowe Wydziałowe Studenckie Komisje Wyborcze (SWSKW) 

§ 11 

1. Sejmiki powołują Samorządowe Wydziałowe Studenckie Komisje Wyborcze najpóźniej 2 tygodnie 

przed terminem wyborów i wybierają ich Przewodniczących. 

2. Komisja składa się z 3 osób, w tym przewodniczący, powołanych przez dany Sejmik. 

3. Członkiem Komisji może być tylko student danego Wydziału, który nie bierze biernego udziału 

w wyborach lub członek SUSKW. 

§ 12 

1. Posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący. 

2. O terminie posiedzenia Przewodniczący informuje wszystkich członków Komisji co najmniej  

na 3 dni przed posiedzeniem. 

3. Komisja obraduje w pełnym składzie, w tym jej przewodniczący. 

4. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów i muszą mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 

§ 13 

Do kompetencji Komisji należy: 

1) wyznaczenie miejsca wyborów na Wydziale; 

2) sporządzenie i opieczętowanie kart do głosowania; 

3) sporządzenie list osób uprawnionych do głosowania; 

4) przeprowadzenie wyborów. 
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§ 14 

Do zadań Samorządowej Wydziałowej Studenckiej Komisji Wyborczej należy: 

1) sprawdzenie i zapieczętowanie urny, dostarczonej w dniu wyborów do lokalu wyborczego 

Wydziału; 

2) przebywanie w lokalu wyborczym Wydziału w czasie trwania wyborów; 

3) strzeżenie urny; 

4) zamknięcie urny po zakończeniu głosowania; 

5) przeliczenie głosów; 

6) spisanie protokołu z wyborów; oryginał przechowuje się w archiwum Sejmiku Wydziałowego;  

7) niezwłoczne dostarczenie wyników wyborów (kopii protokołu) do SUSKW. 

§ 15 

Karty do głosowania ulegają zniszczeniu po uprawomocnieniu się wyników wyborów 

(brak protestu wyborczego). 

Rozdział IV 

Wybory do Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studenckiego 

§ 16 

W drodze wyborów do Sejmiku zostaje wyłonionych do 10 kandydatów, którzy otrzymali 

największą liczbę ważnych głosów, zgodnie z § 20-23. 

§ 17 

1. Obwieszczenia o wyborach do Sejmiku dokonuje Przewodniczący SUSKW. 

2. Wybory do Sejmiku przeprowadza SWSKW. W przypadku braku lub zawieszenia działalności 

SWSS wybory przeprowadza SUSKW. 

3. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący SWSKW w dniu wyborów, zapewniając ich powszechną 

dostępność dla studentów Wydziału.  

Rozdział V 

Wybory przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni 

§ 18 

W wyborach przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni: 

1) wybierani są w liczbie mandatów określonych przez ustępujący Senat; 

2) za wybranych uważa się kandydatów o kolejno największej liczbie oddanych głosów ważnych 

zgodnie z § 20-23; 
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3) jeżeli mandat przedstawiciela studentów w Senacie wygasa podczas trwania kadencji organów 

kolegialnych Uczelni, przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z postanowieniami 

niniejszej ordynacji. 

Rozdział VI 

Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów, komisji wyborczych Uczelni oraz komisji 

dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich 

§ 19 

W wyborach przedstawicieli studentów do Uczelnianego Kolegium Elektorów, komisji wyborczych 

Uczelni, komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich stosuje się odpowiednio przepisy § 18.  

Rozdział VII 

Procedura głosowania  

§ 20 

1. Karty do głosowania sporządza odpowiednia komisja wyborcza. 

2. Karta do głosowania zawiera: 

1) nagłówek indywidualizujący wybory z zaznaczeniem daty; 

2) podane w kolumnie alfabetycznie nazwiska kandydatów; 

3) pouczenie o maksymalnej liczbie kandydatów, na których można oddać głos; 

4) pouczenie o sposobie, w jaki następuje oddanie głosu.  

3. Karty do głosowania muszą być policzone i podstemplowane odpowiednio przez komisję 

przeprowadzającą wybory. 

§ 21 

1. Listy osób uprawnionych do głosowania na danym Wydziale są zgodne ze stanem studentów 

na dzień wyborów, które udostępnia Komisji dany Dziekanat. 

2. Czynne prawo wyborcze jest weryfikowane przez członków odpowiedniej komisji wyborczej 

poprzez sprawdzenie ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość.  

3. Na listach z nazwiskami osób głosujących musi znajdować się rubryka na numer legitymacji 

studenckiej i podpis głosującego. 

§ 22 

Każdy głosujący może oddać ważny głos na maksymalnie tylu kandydatów, ile jest wolnych mandatów. 

§ 23 

1. Wyniki wyborów zostają ogłoszone w dniu wyborów w sposób pozwalający na zapoznanie się 

z wynikami przez wszystkich zainteresowanych studentów. 
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2. Głos oddany w sposób sprzeczny z niniejszą ordynacją jest nieważny. 

Rozdział VIII 

Protest wyborczy 

§ 24 

Każdy student może wnieść protest przeciwko ważności wyborów terminie 3 dni od ogłoszenia 

wyników, z powodu: 

1) dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom; 

2) naruszenia postanowień niniejszej ordynacji. 

Rozdział IX 

Wybory uzupełniające do Sejmiku  

§ 25 

W przypadku zmniejszenia się liczby członków danego Sejmiku poniżej 6 osób zarządza się wybory 

uzupełniające. 

§ 26 

Wybory uzupełniające przeprowadza się zgodnie z § 16-17 i § 20-23. 

Rozdział X 

Wygaśnięcie mandatu członka Sejmiku  

§ 27 

1. Członka Sejmiku odwołuje właściwy Sejmik Wydziałowy Samorządu Studentów w głosowaniu 

tajnym na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

2. Członka Sejmiku będącego jednocześnie członkiem Parlamentu można odwołać na uzasadniony 

wniosek Parlamentu lub Sejmiku, z tym że głosowanie tajne w sprawie odwołania członka 

Sejmiku przeprowadza Komisja Rewizyjna.  

3. Komisja Rewizyjna może wnioskować o pozbawienie mandatu jednego członka Sejmiku 

nie częściej niż raz na 3 miesiące. 

§ 28 

1. Wniosek w sprawie odwołania członka Sejmiku składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem 

do Komisji Rewizyjnej, która w terminie 14 dni ma obowiązek rozpatrzeć wniosek. 

2. Wniosek może zgłosić ½ składu danego Sejmiku, Prezydium Parlamentu lub 50 studentów 

danego Wydziału. 
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3. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego stwierdza zasadność 

złożonego wniosku, w przypadku wątpliwości, członkowie komisji mogą powołać świadków, 

sprawdzić protokoły z zebrań Sejmiku lub zażądać innych niezbędnych dokumentów. 

4. O każdym złożonym wniosku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje Przewodniczącego 

Parlamentu oraz Przewodniczącego danego Sejmiku. Jeśli wniosek dotyczy Przewodniczącego 

Sejmiku, Komisja Rewizyjna informuje jego zastępcę. 

Rozdział XI 

Kadencja przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Uczelni. 

§ 29 

Przedstawiciel studentów do Senatu Uczelni wybierany jest na okres trwania jego kadencji. 

§ 30 

Przedstawiciel studentów do innych organów kolegialnych Uczelni i komisji dyscyplinarnej dla 

nauczycieli akademickich wybierany jest na okres trwania kadencji tego organu. 

Rozdział XII 

Wybory Sejmiku 

§ 31 

Wybieralnym organem Sejmiku jest: 

a) Przewodniczący Sejmiku, 

b) Samorządowa Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza. 

§ 32 

1. Wybór przewodniczącego Sejmiku odbywa się bezwzględną większością głosów na posiedzeniu 

Sejmiku w obecności członka Komisji Rewizyjnej. Członkowie Sejmiku zostają poinformowani 

o wyborach przewodniczącego minimum 14 dni przed dniem wyborów.  

2. Kandydaci są zgłaszani w formie pisemnej wraz z wyrażoną jego zgodą na kandydowanie 

najpóźniej 7 dni przed terminem wyborów na ręce ustępującego Przewodniczącego Sejmiku, 

w przypadku gdy jest to niemożliwe, jego zastępcy. 

3. Powołana na zebraniu wyborczym 2-osobowa komisja skrutacyjna liczy głosy i spisuje protokół 

z wyborów.  

4. Wybór organu musi mieć formę pisemnego protokołu pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku braku kworum, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ustala kolejny termin 

głosowania. 
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§ 33 

1. Wniosek w sprawie odwołania Przewodniczącego Sejmiku składa się w formie pisemnej 

wraz z uzasadnieniem do Komisji Rewizyjnej, która w terminie 14 dni ma obowiązek rozpatrzyć 

wniosek. 

2. Wniosek może zgłosić ½ składu danego Sejmiku, Prezydium Parlamentu lub 50 studentów 

danego Wydziału. 

3. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego stwierdza zasadność 

złożonego wniosku, w przypadku wątpliwości, członkowie Komisji mogą powołać świadków, 

sprawdzić protokoły z zebrań Sejmiku lub zażądać innych niezbędnych dokumentów. 

4. O każdym złożonym wniosku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje Przewodniczącego 

Parlamentu. 

5. Komisja Rewizyjna może wnioskować odwołanie z funkcji przewodniczącego Sejmiku 

nie częściej niż raz na 3 miesiące.  

6. Odwołania z funkcji przewodniczącego Sejmiku dokonuje Sejmik w drodze głosowania tajnego, 

na wniosek Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością głosów. 

7. Odwołanie z funkcji musi mieć formę pisemnego protokołu pod rygorem nieważności. 

Pisemny protokół ma zawierać: imię i nazwisko odwołanej osoby, datę odwołania, 

nazwę funkcji. 

Rozdział XIII 

Wybory Parlamentu 

§ 34  

1. Do organów i funkcji pochodzących z wyboru należą: 

a) Przewodniczący Parlamentu,  

b) Komisja Rewizyjna i jej Przewodniczący.  

2. Zgodnie z § 24 Regulaminu Samorządu Studentów ZUT Parlament wybiera Prezydium, w skład 

którego wchodzą wiceprzewodniczący i sekretarz. 

3. Członkowie Prezydium Parlamentu tracą mandat wraz z chwilą utraty mandatu przez 

Przewodniczącego Parlamentu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. 

§ 35 

1. Wybory Przewodniczącego Parlamentu, który wybierany jest jednocześnie na 

przewodniczącego Samorządu Studenckiego, odbywa się na posiedzeniu Parlamentu 

w obecności członka Komisji Rewizyjnej. Członkowie Parlamentu zostają poinformowani 

o wyborach Przewodniczącego co najmniej 14 dni przed dniem wyborów.  
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Kandydatów należy zgłaszać Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej, dołączając wyrażoną zgodę 

na kandydowanie, nie później niż 7 dni przed terminem wyborów.  

2. Powołana na zebraniu wyborczym 2-osobowa komisja skrutacyjna liczy głosy i spisuje protokół 

z wyborów.  

3. Wybór do danego organu musi mieć formę pisemnego protokołu pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku braku kworum, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ustala kolejny termin 

głosowania. 

5. Osoby na funkcje Przewodniczącego Parlamentu, członka lub Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej wybierane są na posiedzeniu Parlamentu spośród członków Parlamentu 

bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy członków Parlamentu. 

§ 36 

1. Osoba pełniąca funkcję zastępcy Przewodniczącego Parlamentu, lub sekretarza Parlamentu 

może zostać odwołana na wniosek Przewodniczącego Parlamentu lub 1/3 jego członków 

na posiedzeniu Parlamentu bezwzględną większością głosów. 

2. Odwołanie z funkcji musi mieć formę pisemnego protokołu pod rygorem nieważności. 

3. Pisemny protokół powinien zawierać: imię i nazwisko odwołanej osoby, datę odwołania, 

nazwę funkcji. 

Rozdział XIV 

Przepisy końcowe 

§ 37 

Do interpretacji postanowień niniejszej ordynacji wyborczej, w razie wątpliwości i nieścisłości, 

upoważniony jest Parlament. 
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