Załącznik do Regulaminu Samorządu Studenckiego
Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku

Regulamin Wyborczy
do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, zwanej dalej „Samorządem” odbywają się na
podstawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

§2.
1. Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu odbywają się nie później niż w ciągu pierwszego
miesiąca od rozpoczęcia roku akademickiego.
2. Kadencja Uczelnianej Rady Samorządu trwa jeden rok i upływa z dniem pierwszego posiedzenia
nowej Rady Samorządu.
3. Wszystkie wybory przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza, zwana dalej „Komisją
Wyborczą”.
Rozdział II
PRAWO WYBORCZE

§3.
1. Wybory do Rady Samorządu są powszechne, równe i przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi PUZ we Włocławku z wyjątkiem
studentów zawieszonych w tych prawach prawomocnym wyrokiem sądowym lub orzeczeniem
dyscyplinarnym oraz z wyjątkiem członków Studenckiej Komisji Wyborczej.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi PUZ we Włocławku z wyjątkiem
studentów zawieszonych w tych prawach prawomocnym wyrokiem sądowym lub orzeczeniem
dyscyplinarnym.
4. Studentom studiującym jednocześnie na dwóch kierunkach przysługuje bierne prawo wyborcze
na jednym z kierunków i czynne prawo wyborcze na każdym z kierunków.
5. Każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłoszenia kandydatów, przy czym dla ważności
zgłoszenia konieczna jest pisemna zgoda kandydata oraz spełnienie warunków z §7 ust. 3.
6. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów Komisja Wyborcza podaje do wiadomości w terminie
i w sposobie umożliwiający wzięcie udziału w wyborach każdemu studentowi.

KOMISJA WYBORCZA
§ 4.
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza.
2. Komisja Wyborcza powoływana jest najpóźniej do 10 października każdego roku akademickiego
przez Radę Samorządu.

3. Komisja Wyborcza składa się z 6 studentów reprezentujących wszystkie Instytuty.
4. Komisja Wyborcza

na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego

oraz Sekretarza, który sporządza protokoły z wyborów.

§ 5.
Do kompetencji Komisji Wyborczej należy:
1) ustalanie terminarza czynności wyborczych z uwzględnieniem § 2 ust. 1,
2) przygotowanie list wyborców,
3) przygotowanie kart do głosowania,
4) przeprowadzenie wyborów,
5) obliczanie głosów i ustalenie wyników wyborów,
6) sporządzenie protokołów wyborów,
7) ogłoszenie wyników wyborów,
8) przyjmowanie protestów wyborczych i ich rozstrzyganie,
9) unieważnianie wyborów,
10) przeprowadzenie referendum studenckiego.

§ 6.
Przewodniczący Komisji Wyborczej:
1) koordynuje i kieruje pracami Komisji Wyborczej;
2) ogłasza terminarz wyborczy oraz miejsce i czas wyborów;
3) odpowiada za przygotowanie i podawanie do publicznej wiadomości komunikatów
wyborczych i wyników wyborów;
4) przedkłada Radzie Samorządu sprawozdanie z działalności Komisji Wyborczej w dniu
wyboru jej nowego składu.

KANDYDATURY DO UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

§ 7.
1. Zgłoszenie kandydata do Rady Samorządu następuje poprzez złożenie przez niego na właściwym
formularzu pisemnej zgody na kandydowanie. Formularz zgłoszeniowy musi zawierać:
1) nazwisko i imię kandydata,
2) kierunek/specjalność, rok studiów, forma studiów
3) numer albumu,
4) informacje kontaktowe (telefon, e-mail),
5) miejscowość, datę oraz własnoręczny, czytelny podpis kandydata.
2. Formularz, o którym mowa w ust. 1 udostępnia Komisja Wyborcza.
3. Kandydat do Rady Samorządu wraz z formularzem, o którym mowa w ust. 1, składa listę
minimum 20 ważnych podpisów od czynnych studentów Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku, którzy popierają jego kandydaturę do Rady Samorządu.
4. Wzór listy przygotowuje Komisja Wyborcza.

§ 8.
1. Rejestracji kandydatów dokonuje Komisja Wyborcza na podstawie zgłoszeń, po uprzednim
sprawdzeniu poprawności danych w nich zawartych, a także po zweryfikowaniu listy minimum
20 ważnych podpisów od czynnych studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
popierających danego kandydata.
2. Kandydaci, których dane okażą się fałszywe, nie zostają zarejestrowani.

KAMPANIA WYBORCZA
§ 9.
1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia terminarza wyborczego

przez

Przewodniczącego Komisji Wyborczej i trwa do końca dnia poprzedzającego dzień wyborów
do Samorządu Studenckiego.
2. W okresie kampanii wyborczej można prowadzić agitację wyborczą w zwyczajowo przyjęty
sposób.
3. Kandydaci mają obowiązek zaprezentowania się na stronie Uczelni i portalach Uczelni tj.
fanpage Samorządu.
4. Zabronione są wszelkie formy prowadzenia agitacji wyborczej w dniu wyborów w miejscu lub
w pobliżu miejsca głosowania.

§ 10.
1. W dniu głosowania obowiązuje cisza wyborcza.
2. Złamanie ciszy wyborczej stanowi podstawę do zastosowania przepisów dyscyplinarnych

Statutu Uczelni i Regulaminu Studiów.
ZASADY GŁOSOWANIA

§ 11.
1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania.
2. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje właściwej Komisji Wyborczej ważną
legitymację studencką.
3. Po okazaniu dokumentu, o którym mowa w § 9 ust. 2 student otrzymuje od Komisji Wyborczej
kartę do głosowania, właściwą dla przeprowadzanych wyborów.
4. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem na liście
uprawnionych do głosowania.
5. W przypadku odmowy złożenia podpisu, Komisja Wyborcza nie może wydać karty
do głosowania.

§ 12.
Jeśli osoba posiadająca ważną legitymację z jakiś przyczyn nie figuruje na liście uprawnionych
do głosowania, Przewodniczący Komisji Wyborczej dopisze jej nazwisko wraz z numerem
albumu, dokonując adnotacji wyjaśniającej w protokole z wyborów.
§ 13.
Karta do głosowania jest nieważna, jeżeli:
1) została uszkodzona tj. przedarta na dwie lub kilka części,
2) nie jest zgodna z właściwym wzorem karty do głosowania,
3) nie wskazano nazwiska kandydata,
5) nie posiada pieczęci Rady Samorządu.

§ 14.
Każdy głosujący może oddać ważny głos na jednego, dwóch lub trzech kandydatów.
§ 15.
1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.
2. Ustalając wyniki głosowania Komisja wyborcza oblicza liczbę:

1) wyborców uprawnionych do głosowania;
2) wyborców, którym rozdano karty do głosowania;
3) kart nieważnych;
4) kart ważnych;
5) głosów nieważnych;
6) głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów;
7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.
§ 16.
1. Mandat członka Rady Samorządu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku otrzymują
kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w ramach głosów oddanych na wszystkich
kandydatów.
2. W skład Rady Samorządu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku wchodzi 15 osób.

§ 17.
1. Komisja Wyborcza zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania w przypadku gdy:
1) zabrakło mandatów dla kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów;
2) nie wykorzystano wszystkich mandatów.

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 w pkt 1) przeprowadza się drugą turę głosowania tylko
z udziałem kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.
§ 18.
1. Przez cały czas głosowania przy urnie wyborczej musi być obecna przynajmniej jedna osoba
będąca członkiem Komisji Wyborczej.
2. Głosowania nie wolno przerywać.
3. Jeśli głosowanie zostanie przerwane, Komisja Wyborcza może podjąć decyzję o przedłużeniu
głosowania lub wyznaczeniu nowego terminu głosowania.
UNIEWAŻNIENIE WYBORÓW

§ 19.
Unieważnienie wyborów do Rady Samorządu może nastąpić po zgłoszeniu uzasadnionego wniosku
wniesionego do Komisji Wyborczej w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia wyborów.

§ 20.
1. Z wnioskiem o unieważnienie wyborów może wystąpić:
1) członek Komisji Wyborczej;
2) 1/10 uprawnionych do głosowania.
2. Wybory mogą być unieważnione w całości lub w części w zakresie wskazanym przez Komisje
Wyborczą, gdy nastąpiło naruszenie przepisów niniejszego regulaminu.
3. W przypadku unieważnienia wyborów, w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji
o unieważnieniu,

przeprowadza

się

ponowne

wybory.

Przepisy

dotyczące

sposobu

przeprowadzenia wyborów stosuję się odpowiednio.
Rozdział III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a pozostających w kompetencjach Komisji
Wyborczej ostateczną decyzję podejmuje Komisja Wyborcza w porozumieniu z Uczelnianą Radą
Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

