Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z dn. 17 kwietnia 2020 r.

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW UKSW
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Stosowanie przepisów ogólnych Regulaminu Samorządu
§1
Przepisy ogólne Regulaminu Samorządu Studentów z dnia 17 kwietnia 2020 r. stosuje się
odpowiednio.

Zakres zastosowania Ordynacji
§2
Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów UKSW, zwana dalej Ordynacją, reguluje
kwestie:
1) praw wyborczych;
2) trybu powoływania i kompetencji:
a)
OKWS,
b) WKWS,
c)
mężów zaufania;
3) terminów;
4) przebiegu wyborów;
5) protestów wyborczych;
6) podziału mandatów wyborczych;
7) wyboru delegatów Samorządu do Kolegiów Elektorów.

Definicje legalne
§3
Ilekroć w niniejszej Ordynacji mowa o:
1) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego OKWS;
2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Samorządu Studentów UKSW
z dn. 17 kwietnia 2020 r.;
3) okresie wyborczym– należy przez to rozumieć czas od pierwszego dnia
przyjmowania kandydatur w wyborach do WRS do dnia ogłoszenia wyników
wyborów;
4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2018.1668, z późn. zm.).

DZIAŁ II
PRAWA WYBORCZE

Czynne prawo wyborcze
§4
Prawo wybierania członków WRS danego Wydziału mają Studenci tego Wydziału, którzy
nie zostali ukarani karą dyscyplinarną w rozumieniu Ustawy (czynne prawo wyborcze).

Stwierdzenie czynnego prawa wyborczego
§5
Stwierdzenie czynnego prawa wyborczego następuje poprzez:
1) okazanie ważnej legitymacji studenckiej lub;
2) indeksu z wpisem na rok studiów w danym roku akademickim lub;
3) przedłożenie zaświadczenia o statusie studenta danego wydziału, wydanego nie
później niż 14 dni wcześniej i dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego
tożsamość.

Bierne prawo wyborcze
§6
Prawo wybieralności przysługuje Studentowi mającemu prawo wybierania, który spełnił
warunki określone w niniejszej Ordynacji(bierne prawo wyborcze). Prawo to przysługuje
Studentowi tylko na jednym Wydziale.

DZIAŁ III
TRYB POWOŁYWANIA, KOMPETENCJE

Skład i tryb wyboru OKWS
§7
W skład OKWS wchodzi 5 Studentów Uniwersytetu powołanych przez Rektora na wniosek
Parlamentu.

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz OKWS
§8
1. Pierwsze posiedzenie OKWS zwołuje Rektor.
2. Na pierwszym posiedzeniu OKWS wybiera ze swojego grona:
1) Przewodniczącego, bezwzględną większością głosów;
2) Wiceprzewodniczącego OKWS;
3) Sekretarza OKWS.

Zakaz łączenia funkcji w związku z członkostwem w OKWS i WKWS
§9
1. Członkami OKWS nie mogą być:
1) kandydaci do WRS;
2) mężowie zaufania;
3) członkowie Parlamentu;
4) członkowie Zarządu;
5) członkowie Komisji Rewizyjnej.
2. Członkami WKWS nie mogą być:
1) kandydaci do WRS;
2) mężowie zaufania;
3) członkowie Zarządu;
4) członkowie Komisji Rewizyjnej;
5) członkowie OKWS.

Utrata członkostwa w OKWS i WKWS
§10
1. Członek OKWS lub WKWS, poza przypadkami wymienionymi w Regulaminie, traci
członkostwo w wyniku:
1) Złożenia pisemnej rezygnacji przyjętej przez:
a)
Rektora, w przypadku członka OKWS lub WKWS,
b) Przewodniczącego, w przypadku członka WKWS;
2) Odwołania przez:
a)
Rektora, w przypadku członka OKWS lub WKWS,
b) Przewodniczącego, w przypadku członka WKWS;
3) Podpisania zgody na kandydowanie do WRS.
2. Można odwołać członka OKWS lub WKWS z pełnionej przez niego funkcji w każdym
momencie trwania kadencji, a zwłaszcza w czasie trwania wyborów, w przypadku
stwierdzenia stronniczości lub niewywiązywania się z obowiązków nałożonych przez
niniejszą Ordynację.

Uprawnienia OKWS
§11
OKWS, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, ma prawo do:
1) Uzyskania od dziekanatów, na wniosek Przewodniczącego OKWS, planów zajęć
na poszczególnych kierunkach w związku z przygotowaniem kalendarza
wyborczego;
2) Uzyskiwania na wniosek Przewodniczącego OKWS od dziekanatów lub Działu
Kształcenia list studentów danego wydziału z wyszczególnieniem kierunków,
roczników i numerów albumów;
3) Wnioskowania do władz Uniwersytetu o pomoc w przeprowadzeniu wyborów, w
szczególności o wyznaczenie i przygotowanie stanowisk dla WKWS,
umożliwienie korzystania z samochodu z kierowcą, oraz składania zamówień na
materiały biurowe;
4) Dysponowania środkami finansowymi Samorządu w wysokości co najmniej 1500
złotych.

Zadania OKWS
§12
Do zadań OKWS należy:
1) ustalanie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych na Uniwersytetu;
2) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów na Wydziałach poprzez:
a)
delegowanie swoich przedstawicieli na wybory wydziałowe,
b) kontrolę prawidłowości sporządzenia protokołów wyborczych WKWS;
3) opiniowanie protestów wyborczych;
4) występowanie z wnioskiem do Rektora o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego wobec osób utrudniających przeprowadzenie wyborów;
5) przeprowadzenie wyborów, w szczególności:
a)
drukowanie kart wyborczych,
b) drukowanie obwieszczeń wyborczych,
c)
zarządzanie terminów wyborów na Wydziałach,
d) rejestracja kandydatów.
e)
przygotowanie protokołów wyborczych,
f)
inne działania niezastrzeżone na rzecz WKWS;
6) rozwieszanie obwieszczeń wyborczych na terenie Uniwersytetu;
7) umieszczanie informacji wyborczych na stronie internetowej Samorządu;
8) ogłaszanie wyników wyborów.
§13
1. Stan liczby studentów na każdym Wydziale ustalany jest na dzień 20 marca roku, w
którym wybory mają się odbyć.
2. Dział Kształcenia przekazuje informację, o której mowa w ust. 1 Przewodniczącemu, w
formie papierowej i elektronicznej, nie później niż do 25 marca.

§14
1. Kierownicy Dziekanatów zobowiązani są do przekazania do Działu Kształcenia list
studentów danego wydziału z wyszczególnieniem kierunków, roczników i numerów
albumów do dnia 20 kwietnia, uwzględniając podział na kierunki i roczniki.
2. Dział Kształcenia przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, Przewodniczącemu na
jego prośbę.

Skład i tryb powołania WKWS
§15
1. OKWS powołuje WKWS w składzie 3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Uchwała OKWS o powołaniu WKWS jest podawana do publicznej wiadomości, nie
później niż trzy dni przed pierwszym dniem głosowania.
3. Do zadań WKWS należą:
1) przeprowadzanie wyborów na Wydziale/Wydziałach;
2) czuwanie nad prawidłowością procedury wyborczej;
3) sporządzanie protokołów wyborczych.
4. OKWS powołuje:
1) co najmniej jedną WKWS na terenie Kampusu przy ul. Wóycickiego;
2) jedną WKWS na terenie Kampusu przy ul. Dewajtis.

Wyznaczanie mężów zaufania
§16
Kandydat do WRS ma prawo wyznaczyć spośród Studentów Uniwersytetu jednego męża
zaufania, podając w formie pisemnej Przewodniczącemu, najpóźniej dzień przed pierwszym
dniem głosowania: imię, nazwisko, numer albumu oraz zgodę studenta na pełnienie
obowiązków męża zaufania.

Uprawnienia mężów zaufania
§17
Mężowie zaufania mają prawo:
1) obserwowania przebiegu głosowania;
2) wnoszenia uwag do protokołów sporządzanych przez WKWS i OKWS;
3) obecności przy liczeniu głosów przez OKWS.

Obowiązki mężów zaufania
§18
Każdy z mężów zaufania ma obowiązek, na polecenie OKWS bądź WKWS, okazać
dokument potwierdzający jego tożsamość.

§19
1. Mężem zaufania nie mogą być:
1) studenci ukarani karą dyscyplinarną w rozumieniu Ustawy,
2) członkowie Komisji Rewizyjnej,
3) kandydaci do WRS.
2. W czasie trwania wyborów można być mężem zaufania tylko jednego kandydata.

DZIAŁ IV
TERMINY

§20
1. Parlament przedkłada Rektorowi uchwałę, w której wskazuje delegatów do OKWS do
końca lutego roku, w którym wybory mają się odbyć.
2. Rektor:
1) powołuje skład OKWS do dnia 11 marca roku, w którym wybory mają się odbyć;
2) zwołuje pierwsze posiedzenie OKWS, o którym mowa w § 8, do dnia 25 marca
roku, w którym wybory mają się odbyć.
3. OKWS zarządza wybory w drodze uchwały do dnia 1 kwietnia roku, w którym wybory
mają się odbyć. W uchwale określa się dni, w których upływają terminy do wykonania
czynności wyborczych.
4. Rejestracja kandydatów trwa cztery dni i kończy się nie później niż 25 kwietnia roku, w
którym wybory mają się odbyć.
5. Uchwała OKWS o zarejestrowanych kandydatach jest podawana do publicznej
wiadomości najpóźniej 2 maja roku, w którym wybory mają się odbyć.
6. Wybory do WRS trwają co najmniej 5 dni, w tym sobotę, i kończą się nie później niż 20
maja.
7. Wyniki wyborów są podawane do publicznej wiadomości nie później niż w ciągu dwóch
dni od dnia ich zakończenia.

DZIAŁ V
PRZEBIEG WYBORÓW

Zgłoszenie kandydatury do WRS
§21
1. Kandydat do WRS zobowiązany jest do przekazania OKWS zgłoszenia, w którym zostaną
zawarte:
1) zgoda na kandydowanie;
2) imię i nazwisko;
3) numer albumu, wydział, kierunek i rok studiów kandydata;
4) aktualne dane teleadresowe kandydata, w szczególności nr telefonu i adres emailowy;
5) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Samorządu, Regulaminem Studiów
i Statutem Uniwersytetu;
6) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w rozumieniu Ustawy;
7) listę podpisaną przez co najmniej 25 studentów z Wydziału kandydata
popierających kandydaturę w wyborach do WRS, wraz z podaniem ich kierunku i
numeru albumu;
8) informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Samorząd Studentów
UKSW;
9) zaświadczenie o statusie studenta danego wydziału, wydanego nie później niż 14
dni przed zgłoszeniem.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać:
1) przekazując dokumenty osobiście podczas dyżuru OKWS,
2) przekazując skany dokumentów drogą elektroniczną pod adres e-mail wskazany
przez OKWS w uchwale o zarządzeniu wyborów.
3. Zgłoszenie kandydata można przyjąć wyłącznie, gdy zawiera ono dokumenty z ust. 1 pkt
1-8.
4. W przypadku złożenia dokumentów bez zaświadczenia, o którym mowa ust. 1 pkt 9,
Student ma obowiązek donieść je, bez uprzedniego wezwania OKWS, w ciągu trzech dni
od dnia zakończenia rejestracji.

§22
1. OKWS w celu przyjęcia zgłoszeń kandydatów wyznacza dyżury w każdym dniu
rejestracji, które trwają co najmniej przez 2 godziny.
2. Miejsce i czas dyżurów określa OKWS w drodze uchwały.

§23
1. W przypadku zgłoszenia kandydata:
1) podczas dyżuru OKWS - członek OKWS wydaje potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia,

2) drogą elektroniczną - członek OKWS przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
pod adres e-mailowy, z którego je wysłano, nie później niż w ciągu 1 dnia od jego
otrzymania.
2. W przypadku przyjęcia zgłoszenia bez zaświadczenia, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 9,
członek OKWS sporządza odpowiednią wzmiankę na potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
3. Na odmowę przyjęcia zgłoszenia nie przysługuje żaden środek odwoławczy.
4. Odmowa przyjęcia zgłoszenia może stanowić podstawę do unieważnienia wyborów.

Karty do głosowania, przebieg wyborów, wycofanie kandydatury
§24
1. Uchwała o wzorze kart do głosowania na poszczególnych Wydziałach jest podawana do
publicznej wiadomości nie później niż na dwa dni przed pierwszym dniem głosowania.
2. Każdego dnia po zakończeniu głosowania członkowie WKWS:
1) odplombowują urnę wyborczą w obecności członka OKWS;
2) sporządzają protokół, w którym podają liczbę osób uprawnionych do głosowania
oraz wydanych i wyjętych z urny kart do głosowania;
3) podpisują protokół, o którym mowa w pkt 2.
3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, mężowie zaufania, członkowie WKWS i
OKWS mogą zgłosić swoje uwagi dotyczące przebiegu głosowania oraz czynności
dokonywanych przez WKWS.
4. Po sporządzeniu protokołu członkowie WKWS przekazują urnę wraz z protokołem
członkowi OKWS.
5. Kandydat do WRS może wycofać się z kandydowania w każdej chwili trwania wyborów.
OKWS, w ciągu 24 godzin od otrzymania pisemnego oświadczenia o wycofaniu się z
kandydowania, zobowiązana jest do opublikowania odpowiedniego oświadczenia.
6. Przewodniczący OKWS może zarządzić, w drodze uchwały, przeprowadzenie wyborów z
wykorzystaniem platformy internetowej, gwarantując przy tym zachowanie tajności,
powszechności i równości głosowania.
7. Wybór platformy, o której mowa w pkt. 6 jest kompetencją Przewodniczącego OKWS, z
zastrzeżeniem, że platforma musi być ogólnodostępna i mieścić się w zasobach
Uniwersytetu.

§25
Po zakończeniu wyborów OKWS ustala wyniki głosowania, obliczając liczbę:
1)
2)
3)
4)
5)

studentów uprawnionych do głosowania;
studentów, którym wydano karty do głosowania;
kart wyjętych z urny;
głosów nieważnych;
głosów ważnie oddanych na kandydatów.

Definicja legalna utrudniania przeprowadzania wyborów
§26
Za utrudnianie przeprowadzania wyborów uważa się:
1) przeszkadzanie w pracach OKWS bądź WKWS w sposób utrudniający jej
poprawne funkcjonowanie;
2) wszelką ingerencję w czynności podejmowane przez głosujących w procesie
oddawania głosu;
3) udzielanie lub obietnicę korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do
głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób.

Uprawnienia OKWS wobec osób utrudniających przeprowadzenie wyborów
§27
W stosunku do osób utrudniających przeprowadzanie wyborów OKWS może złożyć wniosek
do Rektora o zastosowanie środka, o którym mowa w art. 312 ust. 1 Ustawy.

Ważność głosu w wyborach
§28
Głos oddany w wyborach do WRS jest ważny, kiedy w sposób wyraźny wyróżniono
nazwisko tylko jednego z kandydatów, co jest równoznaczne z oddaniem głosu na tak
wskazanego kandydata.

DZIAŁ VI
PROTESTY WYBORCZE

Przesłanki wniesienia protestu wyborczego
§29
1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest z powodu naruszenia
przepisów Regulaminu, Ordynacji Wyborczej i dobrych obyczajów.
2. Protest wyborczy może wnieść każdy wyborca w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia
wyników wyborów.
3. Protesty wyborcze wnosi się, za pośrednictwem OKWS do Rektora.
4. OKWS opiniuje protesty wyborcze i przekazuje je Rektorowi w ciągu 5 dni od upływu
terminu określonego w ust. 2.
5. Niewniesienie protestów wyborczych skutkuje uznaniem wyborów za ważne dla całego
Uniwersytetu.

Rozpatrywanie protestów wyborczych
§30
1. Protesty wyborcze są rozpatrywane przez Rektora w ciągu 7 dni od ich otrzymania.
2. Rektor, wydając decyzję o unieważnieniu wyborów, określa czynności, które należy
powtórzyć.
3. Rektor decyduje, czy na podstawie doręczonych protestów wyborczych unieważnić
wybory:
1) na danym Wydziale Uniwersytetu;
2) na całym Uniwersytecie.

Unieważnienie wyborów
§31
Unieważnienie wyborów na Wydziale lub na Uniwersytecie skutkuje rozpoczęciem wyborów
– na Wydziale lub całym Uniwersytecie– w okresie siedmiu dni od publikacji decyzji
Rektora.

Unieważnienie wyborów na Wydziale
§32
Unieważnienie wyborów na danym Wydziale powoduje powołanie Parlamentu nowej
kadencji w składzie ustalonym na podstawie § 35 ust. 1 pkt 1. Po przeprowadzeniu
ponownych wyborów na Wydziałach, na których Rektor unieważnił wybory, skład
Parlamentu uzupełnia się odpowiednio.

Unieważnienie głosowania
§33
1. W przypadku znaczącego naruszenia Ordynacji Wyborczej OKWS może unieważnić
głosowanie w drodze uchwały w danym dniu lub danym miejscu, najpóźniej w dniu,
którego ta uchwała dotyczy.
2. Do kompetencji OKWS należy decyzja o ponownym głosowaniu w miejscu, w którym
Ordynacja została znacząco naruszona.
3. Ponowne głosowanie przeprowadzane jest również, gdy nastąpił całkowity brak
możliwości głosowania na danym kierunku studiów.
4. W przypadku unieważnienia wyborów czynności powtarza się w czasie nie dłuższym niż
8 dni roboczych.

DZIAŁ VII
PODZIAŁ MANDATÓW WYBORCZYCH

Mandaty w wyborach do WRS
§34
W wyborach do WRS mandaty otrzymuje 5 osób, które uzyskały najwyższy wynik na danym
Wydziale z uwzględnieniem § 30 ust. 6 Regulaminu.

Delegaci do Parlamentu
§35
1. Delegatami do Parlamentu:
1) jest dwóch Studentów z Wydziałowych Rad Studentów z każdego Wydziału
Uniwersytetu, którzy na danym Wydziale uzyskali największą liczbę głosów;
2) jest pięć osób z największą liczbą głosów, spośród pozostałych członków WRS.
2. Z jednego Wydziału Uniwersytetu w skład Parlamentu nie można powołać więcej niż
trzech członków z jednego WRS.

Uzupełnianie składu Parlamentu
§36
1. W przypadku rezygnacji bądź utraty mandatu przez członka Parlamentu, który uzyskał
mandat w trybie § 35 ust. 1 pkt 1, mandat ten zdobywa następna osoba z najwyższym
wynikiem uzyskanym w wyborach do WRS na danym Wydziale.
2. W sytuacji, gdy następna osoba uzyskała już mandat na podstawie § 35 ust. 1 pkt 2, to
przekształca się on w mandat uzyskany na podstawie § 35 ust. 1 pkt 1, a jej mandat jest
obsadzany na podstawie § 35 ust. 1 pkt 2.
3. W przypadku rezygnacji bądź utraty mandatu przez członka Parlamentu, który uzyskał
mandat w trybie § 35 ust. 1 pkt 2, mandat ten zdobywa następna osoba z najwyższym
wynikiem uzyskanym w wyborach do WRS.

Równa liczba głosów w wyborach
§37
1. W przypadku osób o równej liczbie głosów będących w liczbie większej niż liczba
dostępnych mandatów, przeprowadza się losowanie.
2. Losowanie przeprowadza Przewodniczący w obecności Rektora, po zawiadomieniu o
miejscu i terminie losowania osób, których losowanie dotyczy.

Wybory uzupełniające
§38
1. Wybory uzupełniające do WRS przeprowadza się w przypadku nastania wakatu.
2. OKWS jest zobowiązana do przeprowadzenia wyborów na podstawie ustalonego przez
siebie harmonogramu.
3. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
przeprowadzania wyborów.
4. Wybory uzupełniające przeprowadza się między 1 listopada a 31 grudnia roku, w którym
wybory się odbyły.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 5, lecz nie
później niż do końca lutego, liczba członków w WRS będzie mniejsza niż 3, to
przeprowadza się ponowne wybory uzupełniające nie później jednak niż do 31 marca.

DZIAŁ VIII

Elektorzy Wybór delegatów do Kolegiów Elektorów
§39
Wyboru delegatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu dokonuje Parlament z grona
wszystkich Studentów Uniwersytetu, którzy nie zostali ukarani karą dyscyplinarną w
rozumieniu Ustawy.
Tryb wyboru delegatów do Kolegiów Elektorów
§40
Wyboru, o którym mowa w § 39 dokonuje się na zwoływanych z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem posiedzeniach elekcyjnych Parlamentu. Termin
posiedzenia musi zostać podany do wiadomości publicznej Studentów Uniwersytetu. Protokół
posiedzenia elekcyjnego zostaje przekazany Komisji Wyborczej w terminie 7 dni.

Ustalenie liczby Elektorów
§41
Liczbę elektorów z grona Studentów określa Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji
Wyborczej i podaje do wiadomości Marszałka Parlamentu.

Skład Kolegiów Elektorów
§42
Podziału mandatów studenckich w Kolegium Elektorów Uniwersytetu dokonuje się według
następujących zasad:
1) każdemu Wydziałowi przysługuje co najmniej jeden mandat studencki, ale nie
więcej niż trzy mandaty studenckie,
2) mandaty studenckie rozdzielane są przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą – w
drodze uchwały – metodą Hare`a-Niemeyera wg liczby studentów na
poszczególnych Wydziałach.

DZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zakaz zmiany Ordynacji
§43
Ordynacja Wyborcza nie może ulec zmianie w okresie wyborczym.

Zastosowanie Ordynacji w roku akademickim 2020/2021
§44
Ordynacja wyborcza obowiązuje począwszy od wyborów w roku akademickim 2020/2021

