Załącznik nr 1
Do Regulaminu Samorządu Studentów
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ordynacja wyborcza, zwana dalej Ordynacją, określa szczegółowe zasady organizacji
wyborów do poszczególnych organów samorządu studentów oraz wyborów przedstawicieli
studentów w organach Uczelni.
2. Ordynacja wyborcza może zostać zmieniona na mocy uchwały Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów podjętej w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu Samorządu Studentów
najpóźniej na miesiąc przed terminem wyborów do organów Samorządu i wchodzi w życie po
stwierdzeniu przez Senat Uczelni jej zgodnością z Ustawą i Statutem Uczelni.
§2
Wybory do wszystkich organów Samorządu są tajne.
§3
Kadencję organów Samorządu określają przepisy Regulaminu Samorządu Studentów.
§4
1. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy studenci Akademii z wyjątkiem studentów,
wobec których wobec których została orzeczono zawieszenie w prawach studenta.
2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje studentom, którzy zostali ukarani prawomocnym
wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej lub Sądu Koleżeńskiego, lub zostali odwołani z
członkostwa w organach Samorządu w ciągu kadencji poprzedzającej wybory oraz
członkom Studenckiej Komisji Wyborczej.

3. Studentom studiującym jednocześnie na dwóch wydziałach przysługuje bierne i czynne
prawo wyborcze tylko na jednym wskazanym przez siebie wydziale.
ROZDZIAŁ II
KOMISJA WYBORCZA
§5
1. Za przeprowadzenie wyborów do wszystkich organów Samorządu odpowiedzialna jest Komisja
Wyborcza.
2. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
1) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem wyborów,
2) przygotowanie harmonogramu wyborów,
3) przygotowanie kart do głosowania,
4) przeliczenie głosów, sporządzenie protokołu oraz ogłoszenie wyników wyborów.
§6
1. Komisja Wyborcza składa się z 3 członków .
2. Pracami Komisji Wyborczej kieruje powołany przewodniczący.
3. Kadencja Komisji Wyborczej trwa 2 lata
§7
1. Kandydatów do Studenckiej Komisji Wyborczej może zgłosić do Zarządu Uczelnianej Rady
Samorządu Studentów każdy student Akademii .
2. Wyboru studentów do Studenckiej Komisji Wyborczej dokonuje Zarząd Uczelnianej Rady
Samorządu Studentów, w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez
studentów.
3.

Członkami Studenckiej Komisji Wyborczej nie mogą zostać:
a) Studenci ukarani prawomocnym wyrokiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds.
Studentów lub sadu Koleżeńskiego,
b) Studenci ubiegający się o członkostwo w organach Samorządu w nadchodzących
wyborach,
c) Studenci , których zawieszono w prawach studenta .

§8
Uczelniana Rada Samorządu Studentów zobowiązana jest do wyboru członków Komisji Wyborczej na
wrześniowym posiedzeniu URSS.
ROZDZIAŁ III
ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW
ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW
§9
Kandydatem na członka organów Samorządu Studentów może być każdy student Akademii który:
1) Do dnia wyborów nie został ukarany prawomocnym wyrokiem Uczelnianej Komisji
Dyscyplinarnej ds. Studentów lub Sądu Koleżeńskiego,
2) Nie został odwołany z funkcji członka organów kolegialnych

lub z funkcji organu

jednoosobowego samorządu studentów poprzedniej kadencji.
3) Nie jest członkiem organów Samorządu Studentów innej Uczelni.
§ 10
Termin zgłaszania kandydatów, upływa na 14 dni przed ogłoszoną datą wyborów.
§ 11
1. Przy zgłoszeniu kandydata wymagana jest pisemna zgoda kandydata na kandydowanie w
wyborach, złożona na właściwym formularzu zgłoszeniowym.
2. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:
a) Imię i nazwisko kandydata,
b) Rok i kierunek studiów,
c) Numer albumu,
d) Telefon kontaktowy i adres email,
e) Datę zgłoszenia i własnoręczny czytelny podpis,
f) Inne informacje określone przez Komisję Wyborczą.
§ 12
Kandydaci, którzy nie wypełnią wymogów rejestracji poprzez terminowe złożenie formularza
zgłoszeniowego lub podane przez nich informację okażą się fałszywe, nie zostaną zarejestrowani na
listy wyborcze do organów Samorządu.

§ 13
Komisja Wyborcza :
1)dokonuje rejestracji kandydatów do organów samorządu studentów na podstawie zgłoszeń , po
uprzednim sprawdzeniu poprawności danych w nich zawartych.,
2) podaje do wiadomości listy kandydatów do organów Samorządu z uwzględnieniem wydziału, który
kandydat reprezentuje w terminie nie później niż 2 dni po upływie terminu zgłoszenia.

ROZDZIAŁ IV
KAMPANIA WYBORCZA
§14
Kampania wyborcza rozpoczyna się od ogłoszenia przez Komisję Wyborczą listy kandydujących, a
kończy się na 24 godziny przed rozpoczęciem wyborów.
§ 15
Kandydaci mogą prowadzić własną kampanię wyborczą poprzez rozpowszechnianie plakatów, ulotek i
innych materiałów informacyjnych.
§ 16
1. Materiały informacyjne za pomocą których kampania wyborcza jest przeprowadzana, mogą
być umieszczane tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Materiały informacyjne muszą zostać usunięte w terminie 2 dni od zakończenia wyborów.
3. Nie wolno zaklejać, niszczyć bądź zrywać materiałów informacyjnych innego kandydata.
§ 17
Zasady określone w §16 obowiązują kandydatów pod rygorem skreślenia z listy wyborczej.
ROZDZIAŁ V
WYBORY DO WYDZIAŁOWYCH RAD SAMORZĄDU STUDENTÓW
§ 18
1. W skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów wchodzą co najmniej 4 a maksymalnie 10
osób.

2. Wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Studentów trwają przez cztery kolejne dni, w trakcie
których odbywają się zajęcia dydaktyczne w trybie studiów stacjonarnych i w co najmniej jeden
dzień, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych .
§ 19
1. Głosowanie do Wydziałowych Rad odbywa się na kartach do głosowania zatwierdzonych
przez Komisję Wyborczą.
2. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje członkom studenckiej wydziałowej
komisji wyborczej ważną legitymację studencką lub dowód osobisty.
3. Po okazaniu dokumentu wyborca otrzymuje kartę do głosowania.
4. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem na liście
wskazanej przez członka komisji.
§ 20
1. Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie 4 nazwisk kandydatów wybranych przez wyborcę.
2. Za głos ważny uważa się kartę do głosowania, na której wyborca wskazał 4 nazwiska
kandydatów do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.
§ 21
Mandaty członka Rady Wydziałowej otrzymują kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę
punktów.
§ 22
Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów w ciągu 48 godzin od momentu ich zakończenia.
§ 23
W terminie 7 dni od ogłoszeniu wyników przewodniczący ustępującej WRSS zobowiązany jest zwołać
posiedzenie, na którym ukonstytuuje się nowy skład organu Samorządu.
ROZDZIAŁ VI
WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU
STUDENTÓW
§ 24
Wybory na przewodniczącego
wybranej Rady.

Wydziałowej Rady odbywają się na pierwszym posiedzeniu nowo

§ 25
Kontrolę nad przebiegiem głosowania sprawują członkowie Komisji Wyborczej.
§ 26
Na Przewodniczącego kandydować mogą członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.
§ 27
Przed przystąpieniem do głosowania następuje krótka autoprezentacja kandydatów w kolejności
ustalonej na drodze losowania.
§ 28
1. Głosowanie odbywa się na kartach przygotowanych przez Komisję Wyborczą .
2. Za głos ważny uznaje się kartę, na której wskazany jest tylko jeden kandydat.
§ 29
1. Przewodniczącym WRSS zostaje kandydat, który uzyskał bezwzględną liczbę głosów.
2. W przypadku, gdy w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej
większości głosów, ogłaszana jest druga tura wyborów, do której przechodzą dwaj kandydaci z
największą liczbą głosów, uzyskaną w pierwszej turze wyborów.
3. W drugiej turze wyborów przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyska zwykłą większość
głosów.
ROZDZIAŁ VII
WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I ZARZĄDU
UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW
§ 30
Wybory Przewodniczącego URSS oraz Zarządu URSS odbywają się na pierwszym posiedzeniu nowo
wybranej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
§ 31
Kontrolę nad przebiegiem głosowania sprawują członkowie Komisji Wyborczej.

§ 32
1. Na Przewodniczącego URSS mogą kandydować członkowie Wydziałowych Rad Samorządu
Studentów oraz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
2. Członków Zarządu URSS proponuje Przewodniczący URSS.
§ 33
Przed przystąpieniem do głosowania następuje krótka autoprezentacja kandydatów w kolejności
ustalonej na drodze losowania.
§ 34
1. Głosowanie odbywa się na kartach przygotowanych przez Komisję Wyborczą .
2. Za głos ważny uznaje się kartę, na której wskazany jest tylko jeden kandydat.
§ 35
1. Przewodniczącym URSS zostaje kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów.
2. W przypadku, gdy w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej
większości głosów, ogłaszana jest druga tura wyborów, do której przechodzą dwaj kandydaci z
największą liczbą głosów, uzyskaną w pierwszej turze wyborów.
3. W drugiej turze wyborów przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyska zwykłą większość
głosów.
4. W przypadku, gdy Przewodniczącym URSS zostaje osoba, która zajęła w wyborach do WRSS
części warszawskiej miejsce 14 lub pierwsze miejsce do WRSS części bialskiej, to na jego
miejsce wchodzi kolejna na liście WRSS osoba jako uzupełnienie URSS.
5. Nowo wybrany Przewodniczący URSS przedstawia spośród członków URSS kandydatów do
Zarządu URSS.
6. Członkowie URSS po przedstawieniu kandydatów do Zarządu głosują nad akceptacją
propozycji Przewodniczącego.
7. Głosowanie jest tajne. Nad jego przebiegiem czuwa Komisja Wyborcza.

ROZDZIAŁ VIII
WYBORY CZŁONKÓW UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW
§ 36
Członkami Uczelnianej Rady Samorządu Studentów zostają studenci, którzy w wyborach do
Wydziałowych Rad Samorządu Studentów uzyskali miejsca od 1 do 4 pod względem zdobytej liczby
głosów w wydziałach części warszawskiej oraz 1 miejsce pod względem zdobytej liczby głosów w
wydziałach części bialskiej.
§ 37
Kontrolę nad przebiegiem głosowania sprawują członkowie Komisji Wyborczej
ROZDZIAL IX
WYBORY CZŁONKÓW SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
§ 38
Wybory do Sądu Koleżeńskiego odbywają się na pierwszym posiedzeniu Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów.
§ 39
Nad przebiegiem głosowania do Sądu Koleżeńskiego kontrolę sprawuje Komisja Wyborcza
§ 40
Wyboru na członków Sądu Koleżeńskiego dokonują członkowie Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów., spośród kandydatów wskazanych przez studentów.
§ 41
1. Głosowanie odbywa się na kartach przygotowanych do tego przez Studencką Komisję
Wyborczą.
2. Za głos ważny uznaje się kartę, na której wskazana jest ilość kandydatów nieprzekraczająca
liczby wybieranych członków Sądu Koleżeńskiego, określonej w regulaminie.
§ 42
Członkami Sądu Koleżeńskiego zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

ROZDZIAŁ X
WYBORY PRZEDSTAWICIELI STUDENTÓW W ORGANACH UCZELNI
§43
1. Prawo zgłaszania kandydatów do kolegiów elektorów Uczelni przysługuje każdemu członkowi
samorządu studentów. Kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
2. Bierne i czynne prawo wyborcze nie przysługuje studentom, którzy zostali zawieszeni w
prawach studenta.
3. Proporcje liczby mandatów studenckich do kolegiów elektorów oraz organów kolegialnych
Uczelni w stosunku do pozostałych mandatów określa Statut Uczelni. Konkretną liczbę
mandatów studenckich w danej kadencji, do organów kolegialnych Uczelni i kolegiów
elektorów, doprecyzowuje Senat.
4. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek
otrzymania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe

jest wyłonienie

przedstawicieli studenckich do kolegiów elektorów w liczbie określonej w Statucie i
doprecyzowanej przez Senat, przeprowadza się losowanie spośród osób, które otrzymały równą
liczbę głosów.
5. Podziału mandatów dokonuje Komisja Wyborcza Uczelni

przy zachowaniu proporcji

określonych w § 68 Statutu Uczelni.

ROZDZIAL XI
UNIEWAŻNIENIE WYBOROW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW
§ 44
1. Każdy członek społeczności akademickiej może złożyć wniosek o unieważnienie wyborów do
organów samorządu studenckiego , jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze
1) że zostało popełnione przestępstwo przeciwko wyborom ,
2) naruszono przepisy Regulaminu Samorządu Studentów i Ordynacji.
2. Uzasadniony wniosek składa się na piśmie do przewodniczącego Studenckiej Komisji Wyborczej w
terminie do 3 dni od daty ich przeprowadzenia.

§ 45
Studencka Komisja Wyborcza w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku zobowiązana jest
przedstawić podjętą decyzję. Decyzja powinna zawierać:

a) potwierdzenie lub zaprzeczenie postawionym zarzutom we wniosku wraz z uzasadnieniem,
b) ocenę, czy przedstawione zarzuty miały wpływ na wyniki wyborów,
c) wniosek o stwierdzeniu ważności lub nieważności wyborów w całości lub na etapie których
wniosek dotyczył.
§ 46
Decyzja o unieważnieniu wyborów jest bezzwłocznie podawana do wiadomości.
§ 47
W przypadku unieważnienia wyborów Studencka Komisja Wyborcza w nieprzekraczalnym terminie 2
dni od podjęcia decyzji, podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu nowych wyborów.

