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ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO  

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 

 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne  

Art. 1  

1. Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów na członków 

Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego (zwanej dalej: WRSS), przeprowadzania 

wyborów, warunki ważności wyborów do WRSS, zasady prowadzenia kampanii wyborczej 

oraz tryb postępowania w sprawach protestów wyborczych, warunki uznania ważności 

wyborów, a także tryb podziału mandatów w WRSS w przypadku zmiany liczby mandatów.  

2. Ilekroć w Ordynacji Wyborczej jest mowa o wyborach, należy przez to rozumieć wybory 

do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego oraz Rady Samorządu Studenckiego 

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych oraz Rady Samorządu Studenckiego 

Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego. 

3. Ilekroć w Ordynacji Wyborczej jest mowa o Wydziałach art. 2 pkt 8 Regulaminu 

Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stosuje się odpowiednio.  

4. Poprzez podanie do publicznej wiadomości w Ordynacji Wyborczej rozumie się 

wywieszenie obwieszczeń w budynkach Uczelni w miejscach zwyczajowo przyjętych oraz 

zamieszczenie obwieszczeń na stronach internetowych, w szczególności Uczelni, URSS, 

odpowiedniego Wydziału i odpowiedniej WRSS.  

5. Przepisy dotyczące Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego stosuje się 

odpowiednio do Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego Szkoły Filmowej im. Krzysztofa 

Kieślowskiego oraz Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego Kolegium Indywidualnych 

Studiów Międzyobszarowych. 

6. Jeżeli według przepisów niniejszej Ordynacji Wyborczej ma dojść do rozstrzygnięcia 

poprzez losowanie, odbywa się ono poprzez rzut monetą. Jeżeli moneta wyląduje na 

krawędzi, losowanie powtarza się. 

 

Art. 2 

1. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy studenci Uczelni.  

2. Bierne prawo wyborcze posiadają studenci Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.  

3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje studentom:  

1) skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  
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2) ukaranym prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej dla studentów albo 

odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów pozbawiającym prawa do pełnienia 

funkcji w organach Samorządu Studenckiego.  

4. Studentom, którzy studiują równolegle na dwóch lub więcej kierunkach (specjalnościach) 

przysługuje bierne prawo wyborcze tylko na jednym, wybranym przez nich kierunku 

(specjalności).  

5. W wyborach głosować można tylko osobiście.  

6. Każdy student Uczelni posiada jeden głos w każdym okręgu wyborczym, w którym 

studiuje, bez względu na liczbę kierunków, które studiuje w danym okręgu.  

7. Okręg wyborczy stanowi Wydział. Jeżeli specyfika Wydziału za tym przemawia UKW SS na 

wniosek WKW SS może zadecydować o podziale Wydziału na większą liczbę okręgów,  

z zastrzeżeniem, że podziału tego należy dokonać w taki sposób, aby każdy student danego 

Wydziału był nim objęty. 

 

Rozdział 2  

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego  

 

Art. 3  

1. UKW SS jest organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzenia wyborów do 

URSS oraz wyborów przedstawicieli studentów w kolegiach elektorów.  

2. W skład UKW SS wchodzi Przewodniczący UKW SS, Wiceprzewodniczący UKW SS oraz 

trzech Członków UKW SS.  

3. UKW SS jest wybierane przez URSS w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów 

spośród studentów Uczelni, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3.  

4. Wyboru UKW SS należy dokonać nie wcześniej niż pierwszego czerwca i nie później niż 

piętnastego października, przy czym wyboru kolejnej UKW SS dokonuje się nie wcześniej niż 

przed upływem ośmiu miesięcy od wyboru poprzedniej UKW SS.  

5. Kadencja UKW SS rozpoczyna się z momentem wyboru i kończy w momencie wyboru 

kolejnej UKW SS.  

6. W skład UKW SS może wchodzić najwyżej dwoje studentów z jednego Wydziału.  

7. Przewodniczący UKW SS i Wiceprzewodniczący UKW SS nie mogą być studentami tego 

samego Wydziału.  

8. Pierwsze posiedzenie UKW SS odbywa się nie później niż w czternastym dniu od daty jej 

wyboru.  

9. Mandat osób, o których mowa w ust. 2 wygasa:  
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1) w przypadkach określonych w art. 31 ust. 3 pkt 2-5 Regulaminu Samorządu Studenckiego;  

2) w przypadku wyrażenia zgody na kandydowanie do WRSS;  

3) w przypadku wyboru w skład Zarządu URSS;  

4) w przypadku wyboru w skład WKW SS;  

5) w przypadku wyrażenia zgody na kandydowanie na przedstawiciela studentów  

w kolegium elektorów Wydziału;  

6) w przypadku wyjazdu na wymianę międzyuczelnianą;  

7) w przypadku zatrudnienia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na podstawie umowy  

o pracę.  

10. W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby, o której mowa w ust. 2, URSS na najbliższym 

posiedzeniu dokonuje uzupełnienia składu UKW SS. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

11. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego UKW SS, Wiceprzewodniczący 

UKW SS pełni jego obowiązki do momentu wybrania nowego Przewodniczącego UKW SS.  

 

Art. 4  

1. UKW SS podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech 

piątych regulaminowej liczby członków, chyba że przepisy niniejszej Ordynacji Wyborczej lub 

Regulaminu Samorządu Studenckiego stanowią inaczej.  

2. Członek UKW SS podlega wyłączeniu z procedury wyborczej, w szczególności ustalania 

terminu wyborów, stwierdzania ważności wyborów oraz rozpatrywania protestów 

wyborczych na Wydziale, na którym studiuje. Nie wyklucza to jego prawa do obserwowania 

tej procedury i wnoszenia uwag do protokołu oraz skorzystania z czynnego prawa 

wyborczego.  

 

Art. 5  

1. Przewodniczący UKW SS kieruje pracami UKW SS i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Wiceprzewodniczący UKW SS korzysta z uprawnień Przewodniczącego UKW SS  

w zakresie, w jakim został do tego upoważniony przez Przewodniczącego UKW SS.  

 

Art. 6  

1. Do wyłącznych kompetencji UKW SS należy:  

1) nadzorowanie przebiegu wyborów i czuwanie nad przestrzeganiem Ordynacji Wyborczej;  

2) rozpatrywanie protestów wyborczych;  
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3) stwierdzanie ważności wyborów;  

4) dokonywanie, w formie uchwały, wykładni przepisów Ordynacji Wyborczej;  

5) ustalenie wzorów formularzy oraz druków wyborczych;  

6) kontrolowanie działań WKW SS;  

7) uchylanie uchwał i decyzji WKW SS sprzecznych z Ustawą, Statutem UŚ, Regulaminem 

Samorządu Studenckiego, Ordynacją Wyborczą oraz innymi przepisami, o których mowa  

w art. 3 pkt 5 Regulaminu Samorządu Studenckiego. 

2. We wszystkich przewidzianych w niniejszej Ordynacji Wyborczej przypadkach nałożenia 

na UKW SS obowiązku określenia wzoru dokumentu, UKW SS jest zobowiązana to uczynić 

nie później niż do dnia piętnastego października roku wyborczego. 

 

Rozdział 3 

Wydziałowe Komisje Wyborcze Samorządu Studenckiego 

 

Art. 7  

1. WKW SS jest organem wyborczym właściwym do przeprowadzenia wyborów do WRSS  

i wyborów przedstawicieli studentów w kolegium elektorów Wydziału na danym Wydziale.  

2. W skład WKW SS wchodzi Przewodniczący WKW SS, Wiceprzewodniczący WKW SS oraz 

od jednego do pięciu członków WKW SS.  

3. WKW SS jest wybierane przez WRSS w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów 

spośród studentów Wydziału, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3.  

4. Wyboru WKW SS należy dokonać nie wcześniej niż pierwszego czerwca i nie później niż 

dwudziestego października, przy czym wyboru kolejnej WKW SS dokonuje się nie wcześniej 

niż przed upływem ośmiu miesięcy od wyboru poprzedniej WKW SS.  

5. W stosunku do WKW SS przepisy art. 3 ust. 5, 8-11 stosuje się odpowiednio.  

6. W przypadku niepowołania WKW SS do dnia dwudziestego października, URSS 

niezwłocznie powołuje WKW SS na danym Wydziale spośród wszystkich studentów Uczelni, 

z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3.  

7. WKW SS powołana w trybie ust. 6 posiada wszystkie prawa i obowiązki WKW SS 

powołanej przez WRSS.  
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Art. 8  

1. Do kompetencji WKW SS należy w szczególności: 

1) nadzór nad przestrzeganiem Ordynacji Wyborczej na Wydziale;  

2) ustalanie szczegółowych zasad wyborów, które przeprowadza.  

2. Do wyłącznych kompetencji WKW SS należy: 

1) przeprowadzanie wyborów na Wydziale;  

2) ustalanie wyników wyborów na Wydziale.  

 

 Rozdział 4  

Ogłaszanie wyborów i terminy ich przeprowadzenia  

 

Art. 9  

1. Wybory zarządza URSS w drodze uchwały nie później niż do dnia piętnastego 

października. 

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1 URSS określa dni, w których upływają terminy 

wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji Wyborczej (kalendarz 

wyborczy).  

3. Kalendarz wyborczy powinien określać:  

1) termin końcowy sporządzenia spisu wyborców;  

2) okres, w którym można przeprowadzać głosowanie, z zastrzeżeniem że początek okresu 

musi przypadać nie później niż dnia piętnastego października, a koniec nie później niż dnia 

dwudziestego drugiego listopada;  

3) termin końcowy przekazania UKW SS przez poszczególne WKW SS informacji  

o dokładnych terminach głosowania, liczbie dni głosowania, czasie głosowania i miejscach 

głosowania;  

4) terminy (w tym końcowe), godziny i miejsca zgłaszania kandydatów do poszczególnych 

WRSS oraz zgłaszania mężów zaufania do poszczególnych WKW SS, a także zgłaszania 

protestów wyborczych;  

5) termin końcowy podania przez UKW SS do publicznej wiadomości informacji, o których 

mowa w pkt 3 i 4; 

6) termin końcowy sporządzenia przez WKW SS listy kandydatów na członków WRSS  

i podania ich do publicznej wiadomości oraz do wiadomości UKW SS.  
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Art. 10  

1. Głosowanie odbywa się w dniach, w których w danej jednostce prowadzone są zajęcia 

dydaktyczne.  

2. Liczba dni głosowania wynosi:  

1) na Wydziałach o liczbie studentów nie większej niż osiemset: od jednego do siedmiu dni;  

2) na Wydziałach o liczbie studentów od osiemset jeden do dwa tysiące pięćset: od dwóch 

do siedmiu dni;  

3) na Wydziałach o liczbie studentów większej niż dwa tysiące pięćset: od trzech do siedmiu 

dni.  

3. Czas na oddawanie głosów nie może być krótszy niż cztery godziny jednego dnia, przy 

czym głosowanie może odbywać się tylko w godzinach od 08.00 do 22.00. Łączny czas 

głosowania w ciągu wszystkich dni nie może być krótszy niż sześć godzin.  

4. Na Wydziałach prowadzących studia niestacjonarne co najmniej jednego dnia czas na 

oddawanie głosów musi kończyć się nie wcześniej niż o godz. 18.00, aby umożliwić 

studentom pracującym zawodowo oddanie głosu.  

5. Dokładną liczbę dni głosowania, terminy głosowania, czas głosowania oraz miejsca 

głosowania ustala WKW SS.  

 

Art. 11  

1. W przypadku niedotrzymania przez WKW SS określonych terminów w kalendarzu 

wyborczym lub podjęcia w tym zakresie decyzji sprzecznych z Ordynacją Wyborczą i innymi 

przepisami, stosowne decyzje niezwłocznie podejmuje UKW SS i podaje je do publicznej 

wiadomości. Decyzje UKW SS w tym przypadku są wiążące dla WKW SS.  

2. Wyborcy przysługuje w terminie siedmiu dni od podjęcia decyzji przez WKW SS skarga na 

jej rozstrzygnięcie. Skargę wnosi się do UKW SS, z powiadomieniem przewodniczącego WKW 

SS. UKW SS rozpatruje skargę niezwłocznie.  

3. WKW SS przysługuje w terminie siedmiu dni od podjęcia decyzji przez UKW SS skarga na 

jej rozstrzygnięcie dotyczące czynności wyborczych na Wydziale. Skargę wnosi się do URSS 

za pośrednictwem Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, z powiadomieniem 

przewodniczącego UKW SS. URSS rozpatruje skargę na najbliższym posiedzeniu.  
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Rozdział 5  

Spis wyborców  

 

Art. 12  

1. Studentów, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, wpisuje się do spisu wyborców. 

2. Spis wyborców sporządza WKW SS, oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego w ramach 

swojego Wydziału, w oparciu o dane z rejestru studentów w systemie USOS udostępnione 

przez dziekanaty lub Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów, najpóźniej na trzy dni przed 

wyborami. 

 

 Art. 13  

1. Osoba posiadająca czynne prawo wyborcze w wyborach do WRSS, nieuwzględniona  

w spisie wyborców jest umieszczana w spisie wyborców przez WKW SS, jeśli udokumentuje 

swoje uprawnienie.  

2. Udokumentowanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić poprzez okazanie 

zaświadczenia o posiadanym statusie studenta z odpowiedniego Wydziału lub poprzez 

okazanie indeksu z wpisem na aktualny rok akademicki, wraz ze złożeniem podpisanego 

oświadczenia o woli bycia dopisanym do spisu wyborców w danym okręgu. Wzór 

oświadczenia ustali UKW SS.  

 

Rozdział 6  

Zgłaszanie kandydatów na członków WRSS  

 

Art. 14  

1. WKW SS przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków WRSS w terminie i miejscu, 

ustalonych przez siebie i podanych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami 

kalendarza wyborczego. 

2. Na liście kandydatów na członków WRSS, WKW SS umieszcza osoby zgłoszone, które 

uzyskały pisemne poparcie co najmniej piętnastu osób posiadających czynne prawo 

wyborcze na danym Wydziale.  

3. Wyborca może udzielić pisemnego poparcia więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie 

udzielonego danej osobie poparcia jest bezskuteczne po umieszczeniu tej osoby na liście 

kandydatów.  
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Art. 15 

1. Zgłoszenie kandydata, w formie pisemnej, powinno zawierać:  

1) imię, nazwisko i numer albumu kandydata;  

2) kierunek, specjalność, stopień i rok studiów kandydata;  

3) zgodę na kandydowanie;  

4) dane kontaktowe kandydata, a w szczególności numer telefonu lub adres e-mail;  

5) czytelne podpisy popierających go wyborców i ich numery albumów;  

6) podpis kandydata.  

2. W przypadku stwierdzenia na zgłoszeniu kandydata podpisu osoby nieupoważnionej 

wśród podpisów popierających go wyborców, zgłoszenie uważa się za ważne, o ile ponadto 

zawiera co najmniej piętnaście podpisów osób upoważnionych.  

3. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, określa UKW SS i podaje go do publicznej 

wiadomości przed rozpoczęciem terminu zgłaszania kandydatur.  

 

Art. 16  

1. WKW SS, przyjmując zgłoszenie kandydata, bada w obecności osoby zgłaszającej, czy 

zgłoszenie spełnia wymogi, o których mowa w art. 15 niniejszej Ordynacji Wyborczej  

i wydaje osobie zgłaszającej, na jej wniosek, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.  

2. Jeśli zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych w art. 15 niniejszej Ordynacji 

Wyborczej, WKW SS wzywa osobę zgłaszającą do usunięcia braków w terminie trzech dni,  

z zastrzeżeniem terminu określonego w art. 17 ust. 1.  

3. W wypadku nieusunięcia braków w terminie określonym w ust. 2, WKW SS odmawia 

umieszczenia kandydata na liście. Na odmowę umieszczenia kandydata na liście 

kandydatów, osobie zgłaszającej oraz kandydatowi przysługuje odwołanie do UKW SS  

w terminie trzech dni. UKW SS niezwłocznie rozpatruje odwołanie.  

 

Art. 17  

1. Zgłaszania kandydatów można dokonywać nie później niż na dziesięć dni przed pierwszym 

dniem głosowania w okręgu. 

2. WKW SS sporządza listę wszystkich kandydatów oraz podaje ją do publicznej wiadomości 

niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po upływie terminu zgłaszania 

kandydatów.  

3. WKW SS przekazuje UKW SS listy wszystkich kandydatów niezwłocznie, jednak nie później 

niż następnego dnia po sporządzeniu.   
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Art. 18  

1. Każdy kandydat może zgłosić jednego męża zaufania.  

2. Mężem zaufania może być wyłącznie student Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

3. Funkcji mężów zaufania nie mogą pełnić:  

1) osoby kandydujące w wyborach w Wydziale;  

2) członkowie WKW SS;  

3) członkowie UKW SS.  

4. Mężów zaufania zgłasza się do WKW SS najpóźniej w terminie określonym w art. 17 ust. 1.  

5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni w dniu głosowania podczas wykonywania 

wszystkich czynności wyborczych, w szczególności podczas procedury liczenia głosów.  

6. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem 

konkretnych zastrzeżeń.  

7. Mężowie zaufania zobowiązani są zachować w ścisłej tajemnicy wyniki wyborów do 

momentu ich ogłoszenia przez WKW SS, pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

8. Wzór zgłoszenia męża zaufania określa UKW SS i podaje go do publicznej wiadomości 

przed rozpoczęciem terminu zgłaszania kandydatur. 

 

Rozdział 7  

Kampania Wyborcza  

 

Art. 19  

1. Okres kampanii wyborczej na Wydziale kończy się w dniu poprzedzającym pierwszy dzień 

głosowania na Wydziale.  

2. Począwszy od pierwszego dnia głosowania na Wydziale, aż do końca ostatniego dnia 

głosowania na Wydziale zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej w jakiejkolwiek 

formie, pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

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

4. W trakcie kampanii wyborczej, po zamknięciu listy kandydatów, a przed pierwszym dniem 

głosowania, WKW SS zobowiązana jest zorganizować otwarte dla studentów spotkanie na 

Wydziale, podczas którego chętni kandydaci będą mieli okazję zaprezentować swoje 

sylwetki i programy wyborcze.  

5. WKW SS ustali program spotkania, o którym mowa w ust. 4, zapewniając wszystkim 

kandydatom taki sam czas na zaprezentowanie się.  
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Rozdział 8  

Przebieg głosowania  

 

Art. 20  

1. Głosowania nie wolno przerywać, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Gdyby wskutek nadzwyczajnych okoliczności głosowanie w jednym z miejsc głosowania 

było uniemożliwione, WKW SS może zarządzić jego przerwanie lub przedłużenie. 

Zarządzenie WKW SS w tej sprawie powinno być natychmiast podane do publicznej 

wiadomości, a także do wiadomości przewodniczącego UKW SS.  

3. W razie przerwania głosowania, WKW SS zapieczętowuje otwór urny w sposób 

uniemożliwiający dostęp do jej wnętrza, przez przystawienie pieczęci i złożenie podpisów 

przez wszystkich obecnych członków WKW SS i oddaje urnę członkowi WKW SS, a spis 

wyborców, niewykorzystane karty do głosowania i pieczęć - innemu z członków WKW SS. 

Przed ponownym podjęciem głosowania, WKW SS stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na 

urnie są nienaruszone.  

4. W przypadku przerwania głosowania, WKW SS zobowiązana jest przedłużyć czas 

głosowania o tyle, ile trwała przerwa w głosowaniu.  

5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy zgodnie z art. 10 głosowanie na 

Wydziale trwa dłużej niż jeden dzień.  

Art. 21  

Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Wzór karty określa UKW SS.   

 

Art. 22  

1. Przed rozpoczęciem głosowania WKW SS sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka 

urnę i opieczętowuje ją pieczęcią WKW SS oraz sprawdza, czy na miejscu znajduje się spis 

wyborców i potrzebna liczba kart do głosowania.  

2. Od chwili opieczętowania do zakończenia głosowania urny nie wolno otwierać.  

3. Od chwili rozpoczęcia głosowania, aż do jego zakończenia, w miejscu głosowania muszą 

być równocześnie obecne co najmniej dwie osoby wchodzące w skład WKW SS.  

 

Art. 23  

1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje komisji wyborczej legitymację 

studencką, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego 

tożsamości.  
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2. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, wyborca otrzymuje od komisji kartę do 

głosowania, opatrzoną jej pieczęcią w kolorze innym niż czarny. Wyborca potwierdza 

otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu 

wyborców.  

 

Art. 24  

1. WKW SS czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad utrzymaniem porządku  

i spokoju głosowania na Wydziale.  

2. Członek WKW SS ma prawo zażądać opuszczenia miejsca głosowania przez osoby 

naruszające porządek lub spokój.  

 

Rozdział 9  

Sposób głosowania  

 

Art. 25  

1. Wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony 

obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ile mandatów jest do obsadzenia w danym okręgu 

wyborczym.  

2. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów, aniżeli wynosi liczba mandatów 

wybieranych w danym okręgu wyborczym.  

3. Aby głos był ważny, linie znaku „X” muszą przecinać się w obrębie kratki. 

 

Art. 26  

Jeśli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „X” obok nazwiska któregokolwiek  

z kandydatów lub postawiono znak „ X” obok nazwisk większej liczby kandydatów, niż 

wynosi liczba wybieranych członków WRSS w danym okręgu wyborczym, to taki głos uznaje 

się za nieważny.  

 

Art. 27 

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisków 

poza kratką nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.  
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Rozdział 10  

Ustalenie wyników głosowania  

 

Art. 28 

Niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia po zakończeniu głosowania  

w ostatnim jego dniu na Wydziale, WKW SS ustala wyniki głosowania na Wydziale.  

 

Art. 29  

1. WKW SS ustala, na podstawie spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do głosowania 

w danym okręgu wyborczym oraz liczbę osób, którym wydano karty do głosowania.  

2. Przewodniczący WKW SS lub Wiceprzewodniczący WKW SS w obecności co najmniej 

połowy członków WKW SS otwiera urnę, po czym komisja liczy znajdujące się w niej głosy.  

3. Karty do głosowania przedarte całkowicie na dwie lub więcej części uznaje się na 

nieważne.  

4. Jeśli liczba kart do głosowania wyjętych z urny nie jest równa liczbie kart wydanych, 

komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.   

 

Art. 30  

Karty do głosowania niezgodne ze wzorem, o którym mowa w art. 21, lub nieopatrzone 

pieczęcią WKW SS są nieważne.  

 

Art. 31  

1. Za wybranych na członków WRSS w danym okręgu wyborczym uważa się tych 

kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej oddanych głosów ważnych. 

2. Jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do 

obsadzenia mandatu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania,  

o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego WKW SS  

w obecności członków komisji, reprezentanta UKW SS oraz zainteresowanych kandydatów. 

Informację o przebiegu losowania uwzględnia się w protokole.  

3. Jeśli liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia 

bądź od niej mniejsza, za wybranych członków WRSS uznaje się zarejestrowanych 

kandydatów.  
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Art. 32  

1. WKW SS sporządza protokół głosowania, w którym wymienia liczby:  

1) osób uprawnionych do głosowania w danym okręgu wyborczym;  

2) osób, którym wydano karty do głosowania;  

3) kart wyjętych z urny;  

4) głosów nieważnych;  

5) głosów ważnych;  

6) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.  

2. W protokole zamieszcza się ponadto informacje o czasie rozpoczęcia i zakończenia 

głosowania oraz o innych istotnych okolicznościach związanych z przebiegiem głosowania.  

3. Każdą ze stron protokołu podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład WKW SS obecne 

przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią WKW SS.  

4. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem 

konkretnych zarzutów. Prawo wniesienia uwag do protokołu przysługuje także członkom 

WKW SS z tym, że nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu.  

5. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, określa UKW SS przed rozpoczęciem 

głosowania. 

 

Art. 33  

1. WKW SS podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów niezwłocznie, jednak nie 

później niż następnego dnia po ich ustaleniu, poprzez ogłoszenie:  

1) w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale;  

2) na stronie internetowej Wydziału lub WRSS.  

2. WKW SS przekazuje kandydatom oraz dziekanowi Wydziału kopię protokołu, o którym 

mowa w art. 32 ust. 1. W przypadku kandydatów możliwe jest przekazanie kopii w formie 

elektronicznej.  

3. Wyniki wyborów, protokół głosowania, spis wyborców oraz wykorzystane karty do 

głosowania WKW SS przekazuje w zapieczętowanej kopercie UKW SS niezwłocznie, jednak 

nie później niż następnego dnia po dniu wyborów.  

4. Niewykorzystane karty do głosowania członkowie WKW SS niezwłocznie po ustaleniu 

wyników głosowania niszczą w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie w celu oddania 

głosu.  
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Rozdział 11  

Protesty wyborcze. Ważność wyborów  

 

Art. 34  

1. Wyniki wyborów stają się prawomocne po siedmiu dniach od dnia ich ogłoszenia, o ile nie 

zostanie złożony w tym czasie protest wyborczy.  

2. UKW SS, na podstawie dokumentów wymienionych w art. 33 ust. 3 dostarczonych  

z okręgów, w których nie został złożony protest wyborczy, przyjmuje uchwałę stwierdzającą 

ważność wyborów na poszczególnych Wydziałach. Po przyjęciu uchwały, UKW SS 

niezwłocznie informuje o niej Przewodniczącego Samorządu Studenckiego i Rektora.  

 

Art. 35  

1. Protest wnosi się do UKW SS na piśmie w terminie do siedmiu dni od momentu ogłoszenia 

wyników wyborów.   

2. Wnoszący protest wyborczy formułuje w nim zarzuty oraz przedstawia lub wskazuje 

dowody, na których opiera swoje zarzuty.  

3. Protest wyborczy może być wniesiony w szczególności w związku z:  

1) naruszeniem postanowień:  

a) Ustawy, 

b) Statutu UŚ, 

c) Regulaminu Samorządu Studenckiego,  

d) Ordynacji Wyborczej,  

e) uchwał UKW SS,  

f) uchwał WKW SS;  

2) naruszeniem przepisów art. 19 ust. 2 niniejszej Ordynacji;  

3) naruszeniem procedury ustalenia wyników głosowania;  

4) fałszerstwem wyborczym. 

4. Protest wyborczy może wnieść student posiadający czynne prawo wyborcze na Wydziale, 

który uzyskał pisemne poparcie co najmniej piętnastu studentów z okręgu wyborczego. 

Osoby te w dniu wyborów musiały figurować w spisie wyborców dla danego okręgu.  

5. Osoba wnosząca protest oraz osoby go popierające są zobowiązane do podania  

w szczególności:  
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1) imienia i nazwiska;  

2) numeru albumu;  

3) informacji o kierunku, specjalności, stopniu i roku studiów;  

4) danych kontaktowych w postaci adresu do korespondencji oraz adresu poczty 

elektronicznej lub numeru telefonu. 

6. Wzór formularza protestu wyborczego określa UKW SS i podaje do publicznej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyjęty wraz ze wzorem zgłoszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1. 

Wzór formularza zawiera w szczególności informację o dokładnym adresie, na który należy 

złożyć protest.  

 

Art. 36  

1. UKW SS rozpatruje protest na posiedzeniu nie później niż siedem dni od jego wniesienia.  

2. Na posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, zapraszany jest:   

1) wnoszący protest lub jego przedstawiciel legitymujący się pisemnym upoważnieniem 

wnoszącego;  

2) przewodniczący właściwej WKW SS lub delegowany przez niego członek WKW SS.  

3. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno odbyć się w terminie, który umożliwia 

wzięcie w nim udziału osobom wymienionym w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 1. Osoby 

wymienione w ust. 2 pkt 1 zaprasza się na posiedzenie UKW SS telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych  

w złożonym proteście.  

 

Art. 37  

1. UKW SS w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy regulaminowej liczby członków: 

1) odrzuca protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub wniesiony po terminie; 

niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia protestu; 

2) oddala protest, jeśli składający protest nie przedstawił wystarczających dowodów na jego 

poparcie lub naruszenie, którego protest dotyczy, nie miało istotnego wpływu na wynik 

wyborów;  

3) uwzględnia protest i unieważnia wybory w danym okręgu oraz zarządza przeprowadzenie 

nowych wyborów w tym okręgu, przy czym:  

a) w przypadku, gdy protest nie dotyczył etapu składania kandydatur, etap ten nie jest 

powtarzany; nie ma możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatur,  
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b) w przypadku, gdy protest dotyczył łamania ciszy wyborczej przez kandydata, UKW SS 

skreśla go z listy kandydatów w powtórnych wyborach.  

2. UKW SS o podjętej uchwale niezwłocznie informuje osobę wnoszącą protest, 

Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, właściwą WKW SS oraz Rektora.  

 

Art. 38  

1. W razie rozstrzygnięcia przez UKW SS o nieważności wyborów lub uchylenia przez Rektora 

uchwały UKW SS stwierdzającej ważność wyborów, przeprowadza się ponowne wybory na 

danym Wydziale albo w całej Uczelni, zależnie od tego, gdzie wybory zostały uznane za 

nieważne. 

2. Do przeprowadzenia ponownych wyborów stosuje się przepisy niniejszej Ordynacji 

Wyborczej, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. UKW SS zarządza ponowne wybory nie później niż trzeciego dnia od zdarzenia 

określonego w ust. 1, na dzień przypadający nie wcześniej niż siedem dni i nie później niż 

czternaście dni od dnia zarządzenia ponownych wyborów. WKW SS i UKW SS pełnią swoje 

funkcje w dalszym ciągu. Jeśli protest nie dotyczył etapu składania kandydatur, nie 

przeprowadza się ponownego zgłaszania kandydatów.  

 

Rozdział 12  

Tryb podziału mandatów w przypadku zmiany liczby mandatów w okręgu  

 

Art. 39  

W przypadku, gdy w wyniku uchwały URSS, o której mowa w art. 38 ust. 2 Regulaminu 

Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego:  

1) liczba mandatów w WRSS zwiększy się:  

a) w pierwszych wyborach po zmianie liczby mandatów wybiera się tylu członków, ile wynosi 

suma połowy dotychczasowej liczby mandatów w WRSS i liczby mandatów, o którą 

powiększono skład WRSS,  

b) kandydaci w liczbie równej połowie liczby mandatów, o którą powiększono skład WRSS, 

którzy w wyborach uzyskali kolejno najniższą liczbę głosów, otrzymują mandat na czas do 

kolejnych wyborów do WRSS w roku następnym,  

c) w kolejnych wyborach wybiera się na zwykłą, dwuletnią kadencję tylu członków, ilu 

wynosi połowa składu WRSS po powiększeniu;  

2) liczba mandatów w WRSS zmniejszy się: 
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a) w pierwszych wyborach po zmianie liczby mandatów wybiera się tylu członków, ile wynosi 

połowa dotychczasowej liczby mandatów w WRSS pomniejszona o połowę liczby mandatów, 

o którą zmniejszono skład WRSS. Ułamki liczby mandatów równe lub większe od ½ zaokrągla 

się w górę do liczby całkowitej,  

b) w kolejnych wyborach po zmianie liczby mandatów wybiera się ponownie taką liczbę 

członków WRSS, o jakiej mówi pkt 2 lit. a.  

 

Rozdział 13  

Wybory do Rad Mieszkańców Domów Studenta  

 

Art. 40  

Przy przeprowadzaniu wyborów do RM przepisy niniejszej Ordynacji Wyborczej mówiące  

o wyborach do WRSS stosuje się odpowiednio.  

 

Rozdział 14  

Odpowiedzialność dyscyplinarna za złamanie przepisów dotyczących wyborów  

 

Art. 41 

1. Sprawy studentów, którzy swoim świadomym i celowym działaniem naruszyli przepisy 

niniejszej Ordynacji Wyborczej, Przewodniczący Samorządu Studenckiego kieruje do Rektora 

z prośbą o skierowanie do Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów.  

2. Sprawy studentów, w szczególności członków UKW SS, WKW SS, kandydatów do WRSS, 

kandydatów na reprezentantów studentów, kolegium elektorów Uniwersytetu  

i mężów zaufania, którzy swoim świadomym i celowym działaniem dopuścili się naruszenia 

przepisów lub naruszenia procedury wyborczej lub fałszerstwa wyborczego lub innego, 

niezgodnego z prawem czynu, co w szczególności skutkowało unieważnieniem wyborów, 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego kieruje do Rektora z prośbą o skierowanie do 

Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów. 


