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ORDYNACJA WYBORCZA  
DO RAD SAMORZĄDÓW STUDENCKICH WYDZIAŁÓW  
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 

 

 

 

Zasady ogólne 
 

 

§ 1 

 

Wybory członków Rad Samorządów Studenckich Wydziałów są powszechne, równe, 

bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. 

 

§ 2 

 

1. W skład Rady Samorządu Studenckiego Wydziału wchodzi od 6 do 12 przedstawicieli 

studentów. 

2. Prawo do wybierania (czynne prawo wyborcze) oraz prawo wybieralności (bierne prawo 

wyborcze) członków Rady Samorządu Studenckiego Wydziału ma kaŜdy student danego 

wydziału. 

 

§ 3 

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o „wyborach”, naleŜy przez to rozumieć wybory, o których 

mowa w § 1. 
 

 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego 
 

 

§ 4 

 

Wybory przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu danego wydziału 

w porozumieniu ze Studenckim Komisarzem Wyborczym. 

 

§ 5 

 

1. Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu jest organem wyborczym właściwym 

w sprawach przeprowadzania wyborów. 

2. W skład Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu wchodzi od 3 do 5 osób, 

powołanych przez Radę Samorządu Studenckiego Wydziału z danego wydziału. 

3. W razie nie powołania przez Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Komisji 

Wyborczej w terminie 10 dni od podjęcia przez Konwent Samorządu Studenckiego 



uchwały wyborczej, Komisja Wyborcza Konwentu Samorządu Studenckiego 

przeprowadza wybory na danym wydziale. 

4. Nie mogą być członkami Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu kandydaci 

w wyborach do Rady Samorządu Studenckiego Wydziału. 

5. Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu wybiera ze swego składu Przewodniczącego. 

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania i podejmowania decyzji określa Wydziałowa 

Komisja Wyborcza Samorządu w swoim regulaminie. 

7. Regulamin Wydziałowych Komisji Wyborczych Samorządu podlega zatwierdzeniu przez 

Komisję Wyborczą Konwentu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu. 

 

§ 6 

 

Wygaśnięcie członkostwa w Wydziałowej Komisji Wyborczej SS następuje na skutek: 

1. złoŜenia rezygnacji; 

2. podpisania zgody na kandydowanie w wyborach o których mowa w § 1; 

3. śmierci; 

4. w przypadku prawomocnego ukarania przez Sąd KoleŜeński lub komisję 

dyscyplinarną. 

 

§ 7 

 

Do zadań Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu naleŜy: 

1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszej ordynacji; 

2. wnoszenie wniosku do Studenckiego Komisarza Wyborczego z propozycją 

szczegółowego kalendarza czynności wyborczych; 

3. sprawowanie wraz ze Studenckim Komisarzem Wyborczym nadzoru nad przebiegiem 

głosowania; 

4. zliczenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania; 

5. wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ordynacji, w szczególności 

czuwanie nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania. 

 

 

 

Komisja Wyborcza Konwentu Samorządu Studenckiego  
 

 

§ 8 

 

Nadzór nad wyborami sprawuje Komisja Wyborcza Konwentu Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu. 

 

§ 9 

 

1. Komisja Wyborcza Konwentu Samorządu Studenckiego jest najwyŜszym organem 

wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzenia wyborów. 

2. W skład Komisji Wyborczej Konwentu Samorządu Studenckiego wchodzi od 3 do 5 osób 

oraz Studencki Komisarz Wyborczy, powołani przez Konwent Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu. 

3. Komisja Wyborcza Konwentu Samorządu Studenckiego wybiera ze swego składu 

Przewodniczącego. 



4. Szczegółowe zasady funkcjonowania i podejmowania decyzji określa Komisja w swoim 

regulaminie. 

 

§ 10 

 

Wygaśnięcie członkostwa w Komisji Wyborczej Konwentu Samorządu Studenckiego  

następuje na skutek: 

1. złoŜenia rezygnacji; 

2. śmierci; 

3. odwołania przez Konwent Samorządu Studenckiego; 

4. w przypadku prawomocnego ukarania przez Sąd KoleŜeński lub komisję 

dyscyplinarną. 

 

§ 11 

 

Do zadań Komisji Wyborczej Konwentu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu naleŜy: 

1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszej ordynacji i dokonywanie jej 

wykładni; 

2. sprawowanie nadzoru nad spisem wyborców; 

3. ustalenie szczegółowych zasad dotyczących sposobu głosowania; 

4. sprawowanie nadzoru nad działalnością Wydziałowych Komisji Wyborczych 

Samorządu Studenckiego; 

5. ustalenie wzorów formularzy oraz druków wyborczych, a takŜe wzorów pieczęci 

Komisji Wyborczej Konwentu Samorządu Studenckiego; 

6. zabezpieczenie dokumentacji wyborczej; 

7. uniewaŜnienie wyborów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego ich przebiegu, 

zarządzając powtórzenie czynności wyborczych w nowym terminie; 

8. wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ordynacji. 

 

 

 

Studencki Komisarz Wyborczy 
 

 

§ 12 

 

Studencki Komisarz Wyborczy powoływany jest przez Konwent Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu spośród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

§ 13 

 

Studencki Komisarz Wyborczy jest ciałem nadzorczym w stosunku do prac Wydziałowych 

Komisji Wyborczych Samorządu Studenckiego. 

 

§ 14 

 

Studencki Komisarz Wyborczy uczestniczy w pracach Komisji Konwentu Samorządu 

Studenckiego jako jej sekretarz z głosem doradczym. 

 

 



§ 15 

 

Do zadań Studenckiego Komisarza Wyborczego naleŜy: 

1. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem niniejszej ordynacji, w szczególności 

w okresie wyborczym; 

2. zarządzanie wyborów do Rady Samorządu Studenckiego Wydziału na wniosek 

Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego; 

3. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do Rady Samorządów Studenckich Wydziałów 

w terminach przewidzianych przez niniejszą ordynację; 

4. wydawanie Wydziałowym Komisjom Wyborczym Samorządu kart do głosowania; 

5. uczestniczenie w kaŜdym etapie toku pracy Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu 

osobiście bądź za pośrednictwem wyznaczonego przez siebie pełnomocnika; 

6. przedstawianie Konwentowi Samorządu Studenckiego sprawozdania z działalności 

Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu. 

 

 

Okręg i obwody wyborcze 
 

 

§ 16 

 

Okręgiem wyborczym w wyborach jest wydział Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

§ 17 

 

1. Głosowanie odbywa się w punkcie wyborczym w terminie określonym we wniosku 

Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu skierowanym do Studenckiego Komisarza 

Wyborczego. 

2. Punktem wyborczym jest miejsce, w którym znajduje się urna wyborcza. 

3. Szczegóły dotyczące umieszczenia urny wyborczej określa Wydziałowa Komisja 

Wyborcza Samorządu. 

4. Informacje o miejscu umieszczenia urny wyborczej o której mowa w ust. 3 i terminie 

wyborów Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu zobowiązana jest podać do 

wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty do komunikowania się organów 

samorządu ze studentami danego wydziału na 14 dni przed terminem wyborów. 

 

 

Rejestr wyborców 
 

 

§ 18 

 

Głosować moŜe tylko wyborca wpisany do spisu wyborców. 

 

§ 19 

 

1. Rejestr wyborców słuŜy do przeprowadzania głosowania w wyborach. 

2. Rejestr wyborców ustala Studencki Komisarz Wyborczy na podstawie listy studentów 

studiujących na danym wydziale, dostarczonych przez dziekanat danego wydziału. 



3. Studencki Komisarz Wyborczy przekazuje rejestr wyborców danego wydziału 

Wydziałowym Komisjom Wyborczym Samorządu, w celu sprawnego przeprowadzenia 

wyborów. 

4. W rejestrze wyborców wymienia się nazwisko i imiona, kierunek i rok studiów. 

 

 

 

Zgłaszanie kandydatów 
 

 

§ 20 

 

1. Kandydat zobowiązany jest złoŜyć zgłoszenie na ręce Studenckiego Komisarza 

Wyborczego osobiście, bądź za pośrednictwem upowaŜnionego pisemnie pełnomocnika. 

2. Zgłoszenia naleŜy dokonać w terminie 7 dni od ogłoszenia terminu wyborów przez 

Wydziałową Komisję Wyborczą Samorządu. 

 

§ 21 

 

1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać nazwisko, imię (imiona), adres do 

korespondencji oraz kierunek i rok studiów kandydata oraz podpis osoby zgłaszającej. 

2. Do zgłoszenia naleŜy dołączyć: 

a) wykaz podpisów co najmniej 20 wyborców mających czynne prawo wyborcze 

popierających kandydata; 

b) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie. 

 

§ 22 

 

1. Wyborca moŜe udzielić pisemnego poparcia więcej niŜ jednemu kandydatowi. Wycofanie 

udzielonego poparcia nie rodzi skutków prawnych. 

2. Wyborca udzielający poparcia składa podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska 

i imienia, roku i kierunku studiów. 

 

§ 23 

 

1. Po sprawdzeniu zgodności zgłoszenia z wymogami niniejszej ordynacji oraz 

prawdziwości danych w nim zawartych, Komisja Wyborcza Konwentu Samorządu 

Studenckiego dokonuje wpisu kandydata na listę wyborczą. 

2. W przypadku stwierdzenia przez komisję niezgodności zgłoszenia z wymogami niniejszej 

ordynacji lub prawdziwości danych w nim zawartych, Komisja Wyborcza Konwentu 

Samorządu Studenckiego niezwłocznie powiadamia o tym kandydata. 

 

§ 24 

 

Nazwiska kandydatów umieszczane są na karcie do głosowania zgodnie z kolejnością 

alfabetyczną. 

 

 

 

 



Kampania Wyborcza 
 

 

§ 25 

 

1. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą. 

2. W dniu wyborów zabronione są wszelkie formy agitacji wyborczej. 

 

 

 

Przebieg Głosowania 
 

 

§ 26 

 

W wyborach członków Rad Samorządów Studenckich Wydziałów głosować moŜna tylko 

osobiście. 

 

§ 27 

 

1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Wydziałowej Komisji Wyborczej 

Samorządu Studenckiego dokument umoŜliwiający stwierdzenie jego toŜsamości. 

2. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, wyborca otrzymuje od Wydziałowej 

Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego kartę do głosowania, opatrzoną pieczęcią 

Komisji Wyborczej Konwentu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu. Wydziałowa 

Komisja Wyborcza Samorządu rejestruje pobranie karty do głosowania. 

3. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana 

była niewidoczna. 

4. Karty do głosowania inne niŜ wydane przez Studenckiego Komisarza Wyborczego lub 

nieopatrzone stosowną pieczęcią są niewaŜne. 

 

§ 28 

 

1. Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu czuwa nad zapewnieniem tajności 

głosowania oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania. 

2. Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu ma prawo zaŜądać opuszczenia punktu 

wyborczego przez osoby naruszające porządek i spokój. 

3. Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu ma obowiązek umoŜliwić w pełni pracę 

Studenckiego Komisarza Wyborczego. 

4. Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu w przypadku naruszenia porządku w punkcie 

wyborczym ma prawo przerwać głosowanie. 

5. Komisja Wyborcza Konwentu w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa 

w ust. 4 zarządza nowy termin, w którym wybory będą kontynuowane. 

 

§ 29 

 

Od chwili opieczętowania do końca głosowania, urny wyborczej nie wolno otwierać. 

 

 

 



§ 30 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego danego wydziału po zakończeniu 

głosowania oblicza wyniki wyborów. 

 

§ 31 

 

1. Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu po obliczeniu wyniku wyborów zobowiązana 

jest zdać wszystkie materiały wyborcze Studenckiemu Komisarzowi Wyborczemu. 

2. Termin zdawania materiałów wyborczych przez Wydziałową Komisję Wyborczą 

Samorządu Studenckiemu Komisarzowi Wyborczemu upływa o godzinie 22.00 ostatniego 

dnia wyborów na danym Wydziale. 

3. W dniu następującym po ostatnim dniu wyborów na danym Wydziale, Wydziałowa 

Komisja Wyborcza Samorządu ogłasza wyniki wyborów. 

 

 

 

Protest Wyborczy i skargi na działalność komisji wyborczych 
 

 

§ 32 

 

1. W przypadku naruszenia niniejszej ordynacji osobom określonym w ust. 2 niniejszego 

artykułu przysługuje prawo złoŜenia protestu wyborczego. 

2. Protest przeciwko waŜności wyborów w okręgu wyborczym lub przeciwko wyborowi 

członka samorządu moŜe wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było 

umieszczone w spisie wyborców danego okręgu wyborczego oraz Studencki Komisarz 

Wyborczy. 

3. Protest wnosi się na piśmie do Studenckiego Komisarza Wyborczego w terminie 3 dni od 

dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Wydziałową Komisję Wyborczą Samorządu, 

który przekazuje go do rozparzenia Komisji Wyborczej Konwentu Samorządu 

Studenckiego Uniwersytetu. 

4. Komisja Wyborcza Konwentu Samorządu Studenckiego w drodze uchwały podjętej 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków składu: 

a) odrzuca protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub po terminie. 

Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia protestu, 

b) uwzględnia protest i uniewaŜnia wybory oraz przeprowadza nowe wybory, 

c) umarza postępowanie w sprawie protestu. 

 

§ 33 

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności i uchybień w pracach Wydziałowej Komisji 

Wyborczej Samorządu, Studencki Komisarz Wyborczy: 

a) składa skargę do Konwentu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu, 

b) składa wniosek do Konwentu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

o przekazanie i rozpatrzenie skargi przez Komisję Wyborczą Konwentu 

Samorządu Studenckiego Uniwersytetu. 

 

 

 



§ 34 

 

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności i uchybień w pracach Komisji Wyborczej 

Konwentu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu skargę moŜe wnieść Wydziałowa 

Komisja Wyborcza Samorządu. 

2. Skargę rozpatruje Konwent Samorządu Studenckiego Uniwersytetu. 

 

 

 

Wybory uzupełniające 
 

 

§ 35 

 

Na wniosek Rady Samorządu Studenckiego Wydziału poparty zwykłą większością głosów 

moŜliwe jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających przy jakimkolwiek zmniejszeniu się 

jej składu lub potrzebie zwiększenia składu do liczby nie przekraczającej 12 osób. 

 

 


