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Załącznik do uchwały nr 5/2010 

Rady Studentów PWSZ w Elblągu 

z dnia 14 października 2010r.  

 

REGULAMIN WYBORCZY DO RADY STUDENTÓW 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

Wybory do Rady Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, zwanej 

dalej uczelnią, odbywają się z postanowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 

regulaminem samorządu studentów uczelni oraz niniejszym regulaminem.  

 

§ 2 

Zakres stosowania regulaminu wyborczego 
 

1. Regulamin wyborczy, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowy tryb 

dokonywania wyboru członków Rady Studentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu. 

2. Regulamin określa zasady i tryb praz Studenckiej Komisji Wyborczej.  

3. Studencka Komisja Wyborcza wybierana jest na kadencję trwającą 2 lata.  

 

§ 3 

Definicje 
 

O ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1. Bierne prawo wyborcze – prawo do kandydowania i objęcia mandatu członka  

Rady Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

2. Czynne prawo wyborcze – prawo do głosowania,  

3. SKW – Studencka Komisja Wyborcza,  

4. RS – Rada Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,  

5. Rok wyborczy – rok kalendarzowy, w którym upływa kadencja  Rady Studentów PWSZ 

w Elblągu,  

 

§ 4 

Czynne i bierne prawo wyborcze 
 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom uczelni.  

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje studentom uczelni nie zawieszonym w prawach 

studenta. 

 

§ 5 

Czynności wyborcze 
 

1. Czynności wyborcze, o których mowa w § 2 przeprowadza SKW w składzie określonym 

w odrębnej uchwale RS.  

2. RS wskazuje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza SKW w uchwale 

powołującej skład SKW. 
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§ 6 

Harmonogram czynności wyborczych 
 

1. SKW zarządza i przeprowadza wybory, ustala czas i miejsce głosowania oraz podaje te 

informacje do wiadomości publicznej nie później niż na 7 dni przed ustalona datą 

głosowania.  

2. SKW sporządza terminarz wyborczy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia pierwszego  

posiedzenia komisji.  

3. SKW ustala dzień  głosowania w sprawie wyboru RS, w taki sposób aby wybór mógł być 

dokonany do 10 listopada roku wyborczego.  

4. Komunikat SKW zawierający terminarz wyborczy podlega rozwieszeniu w budynkach 

uczelni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej uczelni.  

5. Terminarz wyborczy, o którym mowa w ust. 2 określa terminy:  

1) zbierania zgłoszeń od kandydatów,  

2) ogłoszenia listy kandydatów, 

3) głosowania.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach SKW ma prawo do zmiany terminów 

wykonywania poszczególnych czynności wyborczych, o których musi poinformować 

wyborców.  

 

§ 7 

Listy wyborcze 
 

1. SKW ustala listy wyborcze studentów posiadających czynne prawo wyborcze.  

2. Listy, o których mowa w ust. 1 zawierają:  

1) Tytuł listy,  

2) Nazwiska i imiona oraz nr albumu w kolejności lat i grup ćwiczeniowych, 

3) Miejsce na podpis, potwierdzający odebranie karty do głosowania,  

4) Pieczęć RS,  

5) Parafę przewodniczącego SKW.  

 

§ 8 

Zgłaszanie kandydatów 
 

1. Zgłaszanie kandydatów odbywa się na podstawie dostarczenia przez kandydata 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego.  

2. Wzór formularza zgłoszeniowego określa SKW.  

3. Wzór, o którym mowa w ust. 2 zawiera:  

1) Nazwisko i imię kandydata,  

2) Nr albumu, 

3) Nazwę Instytutu,  

4) Rok studiów,  

5) Nr telefonu, 

6) E-mail, 

7) Wyrażenie zgody na kandydowanie,  

8) Własnoręczny podpis kandydata, 
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§ 9 

Karta do głosowania 
 

1. Karty do głosowania sporządza SKW.  

2. Karta do głosowania jest ważna jeżeli została sporządzona na podstawie ustalonego 

wzoru, o którym mowa w ust. 3 i opieczętowana pieczęcią RS.  

3. Wzór karty do głosowania zawiera:  

1) Informacje o przedmiocie głosowania,  

2) Datę głosowania,  

3) Nazwiska i imiona kandydatów oraz nazwę instytutu, z który dany kandydat 

reprezentuje. 

4) Kratkę z lewej strony nazwiska, w której wyborca stawia znak „X” przy nazwisku,  

które wybiera.  

4. Karta do głosowania całkowicie przedarta jest nieważna. 

5. SKW przygotowuje karty do głosowania w ilości równej liczbie wyborców posiadających 

czynne prawo wyborcze. 

6. Po zakończeniu glosowania SKW ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania,  

a następnie zabezpiecza je poprzez umieszczenie w zapieczętowanych kopertach. 

7. Karty do głosowania przechowuje się przez okres trwania kadencji RS. 

 

§ 10 

Kolejność kandydatów na karcie 
 

Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym. 

 

§ 11 

Ważność głosów 
 

1. Głos jest ważny, jeżeli został oddany na ważnej karcie do głosowania, na której 

zaznaczono nie więcej niż jednego kandydata.  

2. Głos jest nieważny, jeśli:  

1) Oddano głos na karcie niespełniającej warunków określonych w § 9 ust. 2 - 4,  

2) Zaznaczenie dokonane na karcie nie pozwala ustalić jednoznacznie woli wyborcy,  

3) Liczba postawionych znaków „X” jest niezgodna z zasadami głosowania,  

4) Wyborca nie postawił żadnego znaku „X” w karcie obok nazwiska.  

3. Dopisywanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub innych uwag poza kratką 

na znak „X” nie wpływa na ważność głosu.  

4. Głosów nieważnych nie uwzględnia się przy obliczaniu wyników głosowania.  

 

§ 12 

Tajność i bezpośredniość głosowania. 
 

1. Wybór członków RS odbywa się w głosowaniu tajnym.  

2. Głosować można tylko osobiście.  
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§ 13 

Wybór członka RS 
 

Mandaty uzyskuje po 4 kandydatów z każdego Instytutu, którzy otrzymali w głosowaniu 

największą liczbę głosów.  

 

§ 14 

Stwierdzenie ważności wyborów 
 

1. Ważność wyborów stwierdza SKW.  

2. SKW stwierdza ważność wyborów po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie 

wniosku o stwierdzenie nieważności wyboru lub rozpatrzeniu wniosków w tej sprawie.  

 

§ 15 

Stwierdzenie nieważności wyborów 
 

1. SKW stwierdza nieważność wyboru z urzędu lub na wniosek.  

2. SKW stwierdza nieważność wyborów w przypadku istotnego naruszenia przepisów 

prawa, które miało wpływ na wynik wyboru.  

 

§ 16 

Warunki formalne wniosku 
 

1. Wniosek w sprawie nieważności wyborów oraz inne protesty wyborcze może zgłosić na 

piśmie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem skutków tej okoliczności na wynik wyborów 

grupa co najmniej 10% wyborców, uprawnionych do głosowania, którego wynik jest 

kwestionowany.  

2. Wniosek w sprawie stwierdzenia niwalności wyborów zgłasza się przewodniczącemu 

SKW  

3. zgodnie z ust. 1, w terminie 3 dni od dnia głosowania.  

4. Niespełnienie warunków wniosku o stwierdzenie nieważności wyborów określonych  

w ust 1 – 2 SKW pozostawia bez rozpoznania.  

5. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów rozpatruje bezzwłocznie SKW  

w pełnym składzie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.  


