
 Załącznik nr 2 do Regulaminu Samorządu Studenckiego, 

przyjętego Uchwałą numer 27 Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego  

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

 

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU  

 
 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§1 

1. Ordynacja określa zasady przeprowadzania wyborów członków organów 

kolegialnych Samorządu Studenckiego oraz przedstawicieli jednostek w innych 

organach, a także proces ich powoływania i odwoływania z funkcji. 

2. Zasady te dotyczą w szczególności wyborów: 

1) na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu; 

2) do Zarządu Samorządu Studenckiego; 

3) do Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu; 

4) do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu; 

5) do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

6) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

3. Wybory do organów wskazanych w ust. 2 pkt 1-3, a także wszelkie inne wybory 

osobowe przeprowadzane są w głosowaniu równym, bezpośrednim i tajnym. 

4. Wybory do organów wskazanych w ust. 2 pkt 4-6 są równe, powszechne, 

bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

 

§2 

Procedura wyborcza 

1. Wybory, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 4-6 przeprowadza się alternatywnie w 

formie: 

1) głosowania zwykłego przy pomocy kart do głosowania, albo 

2) głosowania elektronicznego przy pomocy systemu USOSweb. 

2. Głosowanie w przypadku wyborów elektronicznych trwa nie krócej niż 24 

godziny. 

3. Głosowanie w przypadku wyborów przy pomocy kart wyborczych trwa nie krócej 

niż 4 godziny. 



4. Tryb przeprowadzania wyborów w formie głosowania elektronicznego przy 

pomocy systemu USOS określa Zarząd w uzgodnieniu ze SKW. 

5. Procedurę wyborczą od rozpoczęcia głosowania do sporządzenia protokołu z 

wyborów przeprowadza SKW. 

6. Przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej wyznacza członka 

odpowiedzialnego za przeprowadzenie wyborów w danym organie. 

7. Komisję Skrutacyjną stanowi SKW. 

 

§3 

Zgłaszanie kandydatów 

1. Kandydatów do Rady, Kolegium Elektorów i Senatu, mają prawo zgłaszać wszyscy 

wyborcy, którym przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Kandydaci wyrażają chęć skorzystania z przysługującego im biernego prawa 

wyborczego poprzez wyrażenie pisemnej zgody przedłożonej SKW. 

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc w danym 

organie, SKW jest zobowiązana do przedłużenia okresu składania wniosków o 

kolejne 7 dni, a w przypadku nieuzupełnienia pełnej listy, wybory uznaje się za 

przeprowadzone, a osoby zgłoszone otrzymują mandat. 

4. Ilość mandatów do danego organu wybieralnego nie zmienia się w ciągu roku 

akademickiego. 

5. Kandydaci mogą być zgłaszani pojedynczo lub w formie list kandydatów. 

6. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu roboczym na co najmniej trzy dni 

przed dniem głosowania. 

7. SKW w porozumieniu z Komisją ds. Dydaktyki i Prawa podaje do informacji 

publicznej formę zgłoszenia dla kandydata lub formę zgłoszenia listy 

kandydatów. 

 

§4 

Przebieg głosowania 

1. W wyborach głosować można tylko osobiście. 

2. W tych samych wyborach można głosować tylko jeden raz. 

3. Przed przystąpieniem do głosowania, w przypadku głosowania zwykłego, 

student Uniwersytetu okazuje przed oddaniem głosu jeden z następujących 

dokumentów; 

1) ważną legitymację studencką, potwierdzającą bycie studentem 

Uniwersytetu; 

2) zaświadczenie o byciu studentem Uniwersytetu. 

4. W przypadku wyborów do Rad Mieszkańców Domów Studenckich student 

okazuje kartę mieszkańca danego Domu Studenckiego. 

5. Na wezwanie przedstawiciela Studenckiej Komisji Wyborczej student okazuje 

również inny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

6. Student Uniwersytetu może oddać głos na kandydatów w liczbie równej lub 

mniejszej od liczby miejsc do obsadzenia w danym organie. 



7. Czas i miejsce wyborów podaje SKW w takim terminie i w taki sposób, aby 

wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach. 

8. Cisza wyborcza obowiązuje na terenie Uczelni w czasie przeprowadzania 

wyborów. 

9. Złamanie ciszy wyborczej przez kandydata dyskwalifikuje go z brania biernego 

udziału w wyborach. 

10. SKW podaje do wiadomości wyborców nie później niż na 14 dni przed upływem 

terminu zgłaszania kandydatów informację o: 

1) liczbie miejsc do obsadzenia w danym organie; 

2) trybie i terminie zgłaszania kandydatów lub list kandydatów; 

3) formie, terminie i miejscu głosowania. 

 

§5 

Ustalenie wyników wyborów 

1. Ustalając wyniki głosowania SKW oblicza liczbę: 

1) wyborców uprawnionych do głosowania; 

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania; 

3) głosów nieważnych; 

4) głosów ważnych. 

2. Głos uznaje się za ważny tylko w przypadku, jeśli na karcie do głosowania w kratce 

przy nazwisku kandydata znajdują się dwie przecinające się linie “X”.  

3. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów za w 

głosowaniu zwykłą większością głosów. 

4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów, o ich 

kolejności decyduje losowanie przeprowadzone przez SKW w obecności 

wszystkich kandydatów, których losowanie dotyczy. 

 

§6 

Ważność wyborów 

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

o ile nie zostanie złożony w tym czasie protest wyborczy. 

2. Protest wyborczy wnosi się na piśmie do Komisji Rewizyjnej w terminie siedmiu 

dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. 

3. Komisja Rewizyjna rozstrzyga o ważności wyborów, przeciwko którym wniesiono 

protest. 

4. Komisja Rewizyjna, podejmując uchwałę o nieważności wyborów, postanawia o 

przeprowadzeniu ponownych wyborów.. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 2 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego 

proces wyboru, powołanie oraz odwołanie z funkcji 

 

§7 

Proces wyboru 

1. Przewodniczącym Samorządu Studenckiego może być wyłącznie osoba 

posiadająca status studenta Uniwersytetu. 

2. Przewodniczący Samorządu Studenckiego jest powoływany w drodze wyborów 

po stwierdzeniu przez SKW ważności głosowania. 

3. Zgłoszeń kandydatów na funkcję Przewodniczącego Samorządu Studenckiego 

dokonuje się na ręce Przewodniczącego Studenckiej Komisji Wyborczej. 

4. Przewodniczącego Samorządu Studenckiego wybiera Rada na posiedzeniu 

otwartym spośród kandydatów wskazanych przez: 

1) ustępującego Przewodniczącego Samorządu Studenckiego; 

2) minimum 3 członków Zarządu;  

3) minimum 50 studentów Uniwersytetu. 

5. W przypadku, gdy kandydata na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego 

zgłaszaj Zarząd, kandydat ten zobowiązany jest do zebrania minimum 30% 

udokumentowanego poparcia wyrażonego przez Aktywnych Członków Komisji 

Samorządu Studenckiego określonych w §22 ust. 4 Regulaminu Samorządu 

Studenckiego. 

6. Wybory na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego odbywają się na I 

posiedzeniu Rady rozpoczynającej się kadencji. 

7. Głosowanie Radnych nad wyborem Przewodniczącego Samorządu Studenckiego 

ma charakter tajny. 

8. Wybór Przewodniczącego Samorządu Studenckiego jest dokonywany 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej 

liczby członków Rady. 

9. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, zostaje 

przeprowadzona II tura głosowania spośród 2 kandydatów, którzy uzyskali 

największą ilość głosów w pierwszym głosowaniu. 

10. Jeżeli w II turze głosowania kandydaci zdobędą równą liczbę głosów, 

Przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej zamyka posiedzenie Rady i 

zwołuje niezwłocznie kolejne posiedzenie na dzień między 7 a 14 dniem po 

rozpoczęciu posiedzenia Rady. Podczas ww.  kolejnego posiedzenia przeprowadza 

się III turę głosowania. 

11. Jeśli w II turze głosowania żaden z kandydatów nie zdobędzie wymaganej 

większości głosów, przeprowadza się III turę głosowania, w której udział bierze 

kandydat, który zdobył więcej głosów. 

12. Jeśli Rada nie wyłoni Przewodniczącego Samorządu Studenckiego w III turze 

głosowania, to Przewodniczący Komisji Rewizyjnej skraca kadencję Rady, a 



Przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej wyznacza niezwłocznie termin 

ponownych wyborów do Rady z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem. 

13. Wybór Przewodniczącego Samorządu Studenckiego powinien być dokonany w 

ostatnim miesiącu roku akademickiego, najpóźniej do 12 czerwca danego roku, w 

którym jego kadencja się kończy. 

14. W przypadku niedokonania wyboru Przewodniczącego Samorządu Studenckiego 

przed dniem, o którym mowa w ust. 13, do dnia wyboru Przewodniczącego 

Samorządu Studenckiego jego obowiązki sprawuje ustępujący Przewodniczący 

Samorządu Studenckiego. 

15. Przewodniczący Samorządu Studenckiego - Elekt przedstawia do zaopiniowania 

Radzie kandydatów na Członków Zarządu. 

16. Przewodniczący Samorządu Studenckiego - Elekt ma prawo udziału we 

wszystkich posiedzeniach odpowiednich organów Samorządu Studenckiego oraz 

prawo wglądu do pełnej dokumentacji tych organów, z wyłączeniem 

dokumentacji organu kontrolnego. 

17. Przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej niezwłocznie zawiadamia o 

wyborze Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Rektora Uniwersytetu, a 

następnie informację tę podaje do wiadomości publicznej. 

18. Niezatwierdzenie składu Członków Zarządu jako Przewodniczących trzech 

Komisji Stałych skutkuje odwołaniem Przewodniczącego Elekta, w przypadku gdy 

Rada nie zatwierdzi Przewodniczących trzech Komisji Stałych na kolejnych trzech 

posiedzeniach Rady.  

19. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Samorządu Studenckiego skutkuje 

rozwiązaniem Zarządu. 

20. Kadencja Przewodniczącego Samorządu Studenckiego trwa jeden rok i 

rozpoczyna się w dniu jego wyboru, a kończy z wyborem nowego 

Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, o ile przepisy szczególne nie 

stanowią inaczej. 

21. Nie można być powołanym do pełnienia funkcji Przewodniczącego Samorządu 

Studenckiego na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. 

22. Okresu pełnienia funkcji Przewodniczącego Samorządu Studenckiego przez 

niepełną kadencję nie wlicza się do maksymalnej liczby kadencji. 

23. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Samorządu Studenckiego 

przed upływem kadencji, nowego Przewodniczącego Samorządu Studenckiego na 

okres do końca kadencji wybiera Rada; wybór powinien nastąpić przed upływem 

trzydziestu dni od dnia wygaśnięcia mandatu. 

24. W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego 

Samorządu Studenckiego do dnia wyboru nowego Przewodniczącego Samorządu 

Studenckiego jego obowiązki sprawuje Wiceprzewodniczący, a w razie jego braku 

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

 

 



§8 

Odwołanie, rezygnacja z funkcji 

1. Przewodniczący Samorządu Studenckiego może zostać odwołany z funkcji przez 

Radę na wniosek: 

1) wszystkich Członków Zarządu; 

2) co najmniej ¼ regulaminowej liczby członków Rady; 

3) Komisji Rewizyjnej, przy czym wniosek głosowany jest na najbliższym 

posiedzeniu Rady. 

2. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego należy złożyć 

Przewodniczącemu Studenckiej Komisji Wyborczej. 

3. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego wskazuje 

imiennie kandydata na tę funkcję. 

4. Przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej po otrzymaniu ważnego wniosku 

o odwołanie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego zwołuje posiedzenie 

Rady na dzień przypadający pomiędzy 7 a 14 dniem od otrzymania wniosku. 

5. Odwołanie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego następuje bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby 

członków Rady. 

6. Odwołanie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego jest skuteczne, gdy na 

tym samym posiedzeniu Rada dokona wyboru następcy. 

7. Przewodniczący Samorządu Studenckiego może złożyć rezygnację z pełnionej 

funkcji w dowolnym momencie. 

8. W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w ust. 7 Przewodniczący 

Studenckiej Komisji Wyborczej ogłasza nowe wybory Przewodniczącego 

Samorządu Studenckiego i zwołuje nadzwyczajne posiedzenie otwarte Rady nie 

wcześniej niż 10 i nie później niż na 14 dni od dnia otrzymania pisemnej rezygnacji 

od Przewodniczącego Samorządu Studenckiego z tej funkcji. 

9. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Samorządu Studenckiego 

dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki z wyłączeniem byłego 

Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, a jego kompetencje i zakres 

obowiązków pełni Wiceprzewodniczący. W przypadku braku 

Wiceprzewodniczącego, funkcję Przewodniczącego Samorządu Studenckiego 

sprawuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 3 

Członkowie Zarządu 

proces wyboru, powołanie oraz odwołanie z funkcji 

 

§9 

Proces wyboru 

1. Wyboru Członków Zarządu dokonuje Rada spośród kandydatów przedłożonych 

Radzie przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, którzy zaprezentowali 

Radzie swoje plany na kadencję. 

2. Przewodniczący Samorządu Studenckiego jest zobowiązany w terminie 21 dni od 

wyboru na funkcję do skompletowania kandydatów na Członków Zarządu i 

przedstawienia ich Radzie celem udzielenia im wotum zaufania. 

3. Rada udziela wotum zaufania zgłoszonym kandydatom w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej 

liczby Radnych. 

4. Członkiem Zarządu można być przez maksymalnie dwie pełne kadencje. 

5. Kadencja Członka Zarządu trwa 1 rok i rozpoczyna się w ciągu 2 tygodni po 

udzieleniu kandydatowi wotum zaufania na stanowisko Członka Zarządu, przy 

czym rozpoczęcie kadencji następuje w momencie powołania tej osoby przez 

Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. 

6. Od czasu udzielenia wotum zaufania do momentu rozpoczęcia kadencji 

Członkowie Zarządu - elekci mają prawo udziału we wszystkich posiedzeniach 

poszczególnych organów Samorządu Studenckiego bez prawa do głosowania. 

 

 

§10 

Odwołanie, rezygnacja z funkcji 

Odwołanie Członka Zarządu następuje wskutek: 

1) uchwalenia wotum nieufności przez Radę, podjęte większością ⅔ głosów osób 

uprawnionych do głosowania; 

2) uzyskania urlopu od zajęć na Uniwersytecie przekraczającego 2 miesiące; 

3) rezygnacji Członka Zarządu złożonej w formie pisemnej na ręce 

Przewodniczącego Samorządu Studenckiego; 

4) skreślenia z listy studentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 4 

Członkowie Komisji Rewizyjnej 

proces wyboru, powołanie oraz odwołanie z funkcji 

 

§11 

Proces wyboru 

1. Członek Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej “KR” nie może być członkiem Rady, 

Zarządu, SKW, SK oraz OSK. 

2. Członkiem KR może zostać wyłącznie były Członek Zarządu lub osoba, która 

pełniła funkcję Członka Zarządu w zarządzie JOSS lub organizacji studenckiej 

działającej na Uniwersytecie, która uzyskała absolutorium za swoją kadencję, lub 

osoba z minimum 2 letnim stażem w działalności studenckiej Uniwersytetu. 

3. Członków KR wybiera się spośród zgłoszonych kandydatur na posiedzeniu 

wyborczym Przewodniczącego Samorządu Studenckiego w pierwszej kolejności. 

4. Wybory na zebraniu, o którym mowa w ust. 3 przeprowadza SKW. 

5. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane przez SKW na co najmniej dwa tygodnie 

przed posiedzeniem Rady, a przedstawiane członkom Rady na co najmniej pięć 

dni przed posiedzeniem Rady. 

6. Kadencja członków KR jest roczna, z tym że zaczyna się w dniu wybrania przez 

Radę, a kończy w dniu wybrania nowego składu KR. 

7. Niezwłocznie po wyborze przez Radę, członkowie KR wybierają ze swojego grona 

Przewodniczącego KR. 

 

§12 

Wygaśnięcie mandatu Członka Komisji Rewizyjnej 

1. Kadencja członka KR ustaje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji członka KR złożonej do Przewodniczącego Samorządu 

Studenckiego; 

2) uzyskania urlopu od zajęć na Uczelni dłuższego niż 2 miesiące; 

3) kandydowania w wyborach na funkcję organu jednoosobowego lub na funkcję 

Członka Zarządu, członka organu uchwałodawczego, wyborczego lub 

sądowniczego;  

4) odwołania w drodze uchwały Rady podjętej bezwzględną większością głosów; 

5) odwołania przez Rektora Uniwersytetu na uzasadniony wniosek 

Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. 

2. W przypadku ustania kadencji jednego z członków KR, Przewodniczący KR 

przedstawia do przegłosowania Radzie kandydata na wakat. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 5 

Członkowie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego 

proces wyboru, powołanie oraz odwołanie z funkcji 

 

§13 

Proces wyboru 

1. Rada składa się z Członków Rady, zwanych dalej “Radnymi”, wybieranych w trybie 

określonym w §14 Ordynacji Wyborczej. 

2. Radę tworzy wybranych zgodnie z przepisami §14 oraz Ordynacji Wyborczej do 

Rady: 

1) 22 studentów Uniwersytetu wybranych w wyborach powszechnych; 

2) Przewodniczący Samorządu Studenckiego; 

3) Wiceprzewodniczący. 

3. Radnym nie może być osoba pełniąca równocześnie funkcję w organach 

kontrolnych, wyborczych lub sądowniczych Samorządu Studenckiego. 

 

§14 

Wybory do Rady 

1. Wybory do Rady odbywają się w każdym zimowym semestrze roku 

akademickiego i zostają przeprowadzone najpóźniej do końca listopada. 

2. W pełnych wyborach do Rady obsadza się 22 miejsca przez kandydatów 

wybranych w wyborach przez studentów Uniwersytetu. 

3. Bierne i czynne prawo wyborcze do Rady posiada każdy student studiów I i II 

stopnia Uniwersytetu. 

4. Wybory do Rady przeprowadza SKW. 

5. Przewodniczący Samorządu Studenckiego wyznacza datę wyborów najpóźniej na 

miesiąc listopad, z tym zastrzeżeniem, że nowy skład Rady uzyskuje prawo do 

głosowania w dniu następującym po dniu zakończenia kadencji poprzedniej Rady. 

6. Dzień zakończenia kadencji poprzedniej Rady ustala się na dzień wyboru 

przynajmniej regulaminowej większości liczby Członków Rady, stanowiącej 

kworum. 

7. Osoby kandydujące do Rady nie mogą być członkami Studenckiej Komisji 

Wyborczej, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub Odwoławczego Sądu 

Koleżeńskiego. 

8. Kalendarz Wyborczy przygotowują członkowie Zarządu w porozumieniu ze SKW 

oraz Komisją ds. Dydaktyki i Prawa. 

9. Wybory do Rady odbywają się według następujących zasad: 

1) wybory przeprowadzane są za pomocą systemu USOSweb lub, w 

uzasadnionych przypadkach, poprzez głosowanie tradycyjne “do urny”; 

2) w skład osób uprawnionych do obsługi wyborów przeprowadzanych drogą 

internetową zalicza się członków Studenckiej Komisji Wyborczej wraz z jej 

Przewodniczącym oraz wyznaczonych przez Rektora pracowników 

Uniwersytetu, jeśli wymaga tego prawidłowe przeprowadzenie wyborów; 



3) Studenci Uniwersytetu reprezentowani są przez 22 wybieralnych 

członków Rady; 

4) każdy student, posiadający czynne prawo wyborcze może oddać tyle 

głosów w głosowaniu, ile mandatów określono dla danego głosowania; 

5) za wybranych na przedstawicieli studentów uważa się kandydatów, którzy 

otrzymali kolejno najwięcej ważnie oddanych głosów; 

6) jeżeli zarejestrowano równą lub mniejszą liczbę kandydatów niż 

maksymalna liczba miejsc do obsadzenia w Radzie wskazana w punkcie 3, 

to głosowanie uznaje się za przeprowadzone, a zgłoszonych kandydatów 

uznaje się za wybranych przedstawicieli studentów; 

7) Studencka Komisja Wyborcza przeprowadza wybory uzupełniające w 

przypadku mandatu powstałego w trakcie trwania kadencji Rady; 

8) Studencka Komisja Wyborcza może przeprowadzić wybory uzupełniające 

w przypadku, gdy liczba obsadzonych mandatów spadnie poniżej połowy 

regulaminowej liczby członków Rady; 

9) decyzję o terminie wyborów podejmuje Przewodniczący Samorządu 

Studenckiego; 

10) wybory uzupełniające przeprowadza SKW. 

 

§15 

Wygaśnięcie mandatu Radnego 

1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje w przypadku: 

1) ukończenia studiów lub zrezygnowania z kontynuowania studiów na 

Uniwersytecie; 

2) prawomocnego skreślenia z listy studentów; 

3) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie; 

4) uchwalenia wotum nieufności przez Radę bezwzględną większością 

głosów; 

5) uzyskania urlopu na Uczelni na okres minimum 2 miesięcy lub wyjazdu na 

studia poza Uniwersytet w ramach wymiany studenckiej na okres 

minimum 2 miesięcy; 

6) zakończenia kadencji; 

7) ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do 

spraw studenckich karą nagany, nagany z ostrzeżeniem lub zawieszenia w 

określonych prawach studenta na okres jednego roku albo dłuższy; 

8) więcej niż trzech nieobecności nieusprawiedliwionych na posiedzeniach 

Rady w danej kadencji, gdzie o zasadności usprawiedliwienia decyduje 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego. W wyjątkowych 

okolicznościach Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uznać, że 

wysłanie usprawiedliwienia w terminie było niemożliwe. 

 

2. Wniosek o uchwalenie wotum nieufności wobec członka Rady musi być złożony w 

formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, a jeśli 



dotyczy Przewodniczącego Samorządu Studenckiego - to na ręce 

Wiceprzewodniczącego. 

3. Wniosek o wotum nieufności musi być podpisany przez co najmniej 11 członków 

Rady. 

4. Każdy wniosek o wotum nieufności musi być uzasadniony na piśmie. 

5. Uchwalenie wotum nieufności przez Radę następuje w trybie właściwym dla 

spraw osobowym. 

6. Członek Rady jest informowany o postawionym wniosku o wotum nieufności 

drogą elektroniczną w formie mailowej najpóźniej dzień po złożeniu takiego 

wniosku. 

7. Wniosek o wotum nieufności nie może być głosowany wcześniej niż przed 

upływem 5 dni roboczych od chwili złożenia. 

 

 

 

 

Rozdział 6 

Kolegium Elektorów 

proces wyboru oraz ustanie członkostwa 

 

§16 

Proces wyboru 

1. Wybory do Kolegium Elektorów przeprowadza SKW, która jest zobowiązana do 

zebrania kandydatur studentów Uniwersytetu, udostępnienia ich studentom 

Uniwersytetu, a następnie przeprowadzenia wyborów. 

2. Profile kandydatów do Kolegium Elektorów powinny zostać przedstawione 

ogółowi studentów Uniwersytetu nie później niż 5 dni przed terminem wyborów. 

3. Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów określa SKW 

i podaje je do publicznej wiadomości. 

 

§17 

Ustanie członkostwa 

1. Członkostwo w Kolegium Elektorów ustaje na skutek: 

1) utraty statusu studenta; 

2) pisemnej rezygnacji Członka; 

3) uzyskania urlopu od zajęć na Uniwersytecie, którego wymiar przekracza 2 

miesiące; 

4) wykluczenia w drodze uchwały Rady podjętej bezwzględną większością 

głosów, z powodu postępowania uchybiającego godności studenta lub 

naruszenia przepisów obowiązujących na Uniwersytecie; 

5) wykluczenia w drodze uchwały Rady podjętej bezwzględną większością 

głosów, z powodu co najmniej jednej nieusprawiedliwionej nieobecności 



na posiedzeniach Kolegium Elektorów, przy czym o usprawiedliwieniu 

nieobecności decyduje Przewodniczący Samorządu Studenckiego. 

 

2. Niezwłocznie po ustaniu Członkostwa w Kolegium Elektorów, Przewodniczący 

Samorządu Studenckiego zawiadamia o tym fakcie Uczelnianą Komisję Wyborczą. W 

przypadku zarządzenia przez Uczelnianą Komisję Wyborczą wyborów uzupełniających, 

SKW jest zobowiązana niezwłocznie do ich przeprowadzenia na zasadach określonych w 

niniejszym Rozdziale oraz Rozdziale 1. 

 

 

Rozdział 7 

Senat 

proces wyboru oraz ustanie członkostwa 

 

§18 

Proces wyboru 

1. Wybory do Senatu przeprowadza SKW, która jest zobowiązana do zebrania 

kandydatur studentów Uniwersytetu, udostępnienia ich studentom Uniwersytetu, 

a następnie przeprowadzenia wyborów. 

2. Profile kandydatów do Senatu powinny zostać przedstawione ogółowi studentów 

Uniwersytetu nie później niż 5 dni przed terminem wyborów. 

3. Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów do Senatu określa SKW i podaje je do 

publicznej wiadomości. 

§19 

Ustanie członkostwa 

1. Członkostwo w Senacie ustaje na skutek: 

1) utraty statusu studenta; 

2) pisemnej rezygnacji Senatora z mandatu; 

3) uzyskania urlopu od zajęć na Uniwersytecie, którego wymiar przekracza 2 

miesiące; 

6) wykluczenia przez Senat na wniosek Przewodniczącego Samorządu 

Studenckiego z powodu postępowania uchybiającego godności studenta 

lub naruszenia przepisów obowiązujących na Uniwersytecie; 

7) wykluczenia przez Senat na wniosek Przewodniczącego Samorządu 

Studenckiego z powodu co najmniej trzech nieusprawiedliwionych 

nieobecności na posiedzeniach Senatu. 

2. Niezwłocznie po ustaniu mandatu Senatora, Przewodniczący Samorządu Studenckiego 

zawiadamia o tym fakcie Uczelnianą Komisję Wyborczą. W przypadku zarządzenia przez 

Uczelnianą Komisję Wyborczą wyborów uzupełniających, SKW jest zobowiązana 

niezwłocznie do ich przeprowadzenia na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale 

oraz Rozdziale 1. 

 


