ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§1
Niniejsza Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwana
dalej Ordynacją, jest załącznikiem do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego i jest jego integralną częścią.
§2
Ordynacja określa tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego do organów Samorządu Studentów.
§3
Wybory są powszechne, równe, tajne i pośrednie.
§4
Na czas wyborów Przewodniczący Samorządu Studentów UR może wystąpić do władz
Uczelni z wnioskiem o wyznaczeniem okresu wolnego od zajęć dydaktycznych.
Rozdział 2.
Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego
§5
1. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego (UKW SS UR) wchodzi 9 członków wybieranych przez Parlament.
2. Nie można łączyć mandatu członka UKW SS UR z mandatem członka KW UR, ani
z mandatem innego organu Samorządu Studentów.
§6
UKW SS UR ukonstytuowuje się na pierwszym posiedzeniu oraz wybiera ze swojego grona
przewodniczącego komisji, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza podejmując uchwałę.
§7
Przewodniczący kieruje pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. W zakresie ustalonym przez
przewodniczącego, pracami komisji kieruje jego zastępca.
§8
UKW SS UR obraduje na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego, z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 statutowej liczby członków komisji. Obecność na
posiedzeniach komisji jest obowiązkowa.

§9
1. Zmniejszenie się liczby członków UKW SS UR do liczby mniejszej niż trzy skutkuje
zawieszeniem możliwości podejmowania przez Komisję uchwał.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków UKW SS UR do trzech, dla
prawomocności podejmowanych przez UKW SS UR uchwał jest wymagane
uczestnictwo w posiedzeniu wszystkich jej członków.
§ 10
W przypadku rezygnacji z członkowstwa w UKW SS UR na zwolnione miejsce Parlament
wybiera następcę.
§ 11
UKW SS UR odpowiada za zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów przedstawicieli
studentów do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu, czuwa nad ich prawidłowym
przebiegiem oraz rozstrzyga wątpliwości związane ze wszystkimi sprawami dotyczącymi
przebiegu wyborów w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
§ 12
Posiedzenia komisji są tajne. Mogą w nich uczestniczyć osoby zaproszone przez
przewodniczącego.
§ 13
1. UKW SS UR podejmuje uchwały zwykła większością głosów, w obecności co
najmniej połowy statutowej liczby członków. Głosowanie jest jawne, chyba że
przewodniczący zarządzi głosowanie tajne z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej 1/3 statutowej liczby członków komisji. Uchwały wchodzą w życie z dniem
ich podjęcia.
2. Uchwały UKW SS UR publikowane są na stronie internetowej Samorządu Studentów
UR. Wszystkie uchwały ponadto są udostępniane zainteresowanym w Biurze
Samorządu Studentów UR.
§ 14
Członek UKW SS UR podlega wyłączeniu z procedury wyborczej w jednostce, w której
studiuje. Nie wyklucza to jego prawa do obserwowania tej procedury i wnoszenia uwag
do protokołu
§ 15
UKW SS UR nie później niż 15 grudnia składa na ręce Marszałka sprawozdanie z rocznej
działalności Komisji.
Rozdział 3.
Procedura wyborcza
§ 16
UKW SS UR przygotowuje spis uprawnionych do głosowania na podstawie aktualnego
rejestru studentów oraz wyznacza termin wyboru delegatów nie krótszy niż 1 tydzień.

§ 17
1. Wybory delegatów dla każdego roku przeprowadza starosta na obligatoryjnym
wykładzie.
2. Uczestnicy wybierają przewodniczącego zebrania i komisję skrutacyjną.
3. Z zebrania sporządzany jest protokół, który starosta niezwłocznie przekazuje UKW SS
UR.
4. Jeden delegat przypada na 20 studentów.
5. Ułamki liczby mandatów, jaki wynikają z zastosowania jednolitej normy
przedstawicielstwa, zaokrągla się w dół do liczby całkowitej.
6. Delegaci stanowią elektorat wyborczy danego wydziału,
§ 18
1. Ogłaszając wybory UKW SS UR podaje w obwieszczeniu:
a) nazwy organów, których członkowie są wybierani i liczbę miejsc do
obsadzenia w każdym z organów,
b) tryb i termin zgłaszania kandydatów,
c) termin i miejsce głosowania,
d) sposób kontaktu z UKW SS UR.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości studentów
jednostki nie później niż 7 dni przed terminem zgłaszania kandydatów
§ 19
Kandydatów zgłasza się w siedzibie Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na
wyznaczonych przez UKW SS UR dyżurach. Dyżury trwają przez okres 5 dni. O ich
terminach UKW SS UR informuje co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem dyżurów
w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie obwieszczenia na
stronie internetowej Samorządu Studentów.
§ 20
Zgłoszenie kandydata w formie pisemnej, powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, rok
i kierunek studiów, zgodę na kandydowanie oraz ksero dokumentu potwierdzającego fakt
studiowania w danej jednostce.
§ 21
UKW SS UR sporządza alfabetyczną listę kandydatów.
§22
Karta do głosowania może być zadrukowana tylko na jednej stronie
§ 23
W przypadku braku kworum w I terminie, dopuszcza się po 15 minutach przerwy
przeprowadzenie II terminu głosowania, w tym samym dniu i miejscu, bez konieczności
zapewnienia udziału ponad połowy uprawnionych.
§ 24
1. UKW SS UR może określić zakres dozwolonej agitacji na rzecz kandydatów w dniu
wyborów.
2. Członkowie UKW SS UR i komisji skrutacyjnej nie mogą prowadzić agitacji na rzecz
kandydatów.

§ 25
Przed rozpoczęciem głosowania UKW SS UR sprawdza, czy urna wyborcza jest pusta, po
czym zamyka ją i opieczętowuje podpisami członków Komisji lub pieczęcią.
§ 26
1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna, wybrana spośród delegatów
w liczbie 3 dokonuje podliczenia głosów.
2. Kart do głosowania przedartych całkowicie nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu
wyników głosowania.
3. Głos w wyborach uznaje się za nieważny, jeżeli został oddany na większą liczbę
kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia w danym organie.
§ 27
1. Przewodniczący zebrania ogłasza wyniki głosowania. Kandydata uważa się za
wybranego, jeżeli uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia komisja przeprowadza powtórne
głosowanie. Procedura ta jest powtarzana do czasu obsadzenia wszystkich miejsc.
W kolejnych głosowaniach opuszcza się osobę, które uzyskała najmniejszą ilość
ważnie oddanych głosów.
3. Jeżeli kolejne głosowania nie przyniosą rozstrzygnięcia przewodniczący ogłasza
powtórzenie wyborów nieobsadzonych mandatów.
§ 28
1. Po ustaleniu wyników głosowania przewodniczący sporządza protokół wyborczy
w trzech egzemplarzach, po jednym dla:
1) Marszałka
2) Władz jednostki,
3) UKW SS UR,
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie UKW SS UR obecnie na wyborach oraz
członkowie komisji skrutacyjnej
Rozdział 4
Ważność wyborów
§ 29
1. Wyniki wyborów stają się prawomocne po 7 dniach od ich ogłoszenia, o ile nie
zostanie złożony w tym czasie do Komisji Rewizyjnej protest.
2. Protest można zgłaszać do Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem UKW SS UR
w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów.
3. UKW SS UR określa wzór zgłoszenia protestu wyborczego.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna rozpatruje protest na posiedzeniu nie później niż 7 dni od jego
złożenia.
2. W posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, uczestniczy, z głosem doradczym,
Przewodniczący UKW SS UR albo w jego zastępstwie inny członek Komisji
delegowany przez UKW SS UR.

§ 31
1. Komisja Rewizyjna wydaje decyzję w sprawie protestu w formie uchwały
zawierającej szczegółowe uzasadnienie.
2. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z podejmowania decyzji, o której
mowa w ust. 1, w sprawie wyborów w jednostce, w której studiuje.
3. W przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów zawartych w proteście oraz
uprawdopodobnienia, że miały one istotny wpływ na wynik wyborów, Komisja
Rewizyjna unieważnia wybory w całości lub w części wskazując czynności, od której
należy ponowić procedurę wyborczą.
4. Ponowne wybory odbywają się nie później niż 21 dni od podjęcia przez Komisję
Rewizyjną uchwały o unieważnieniu wyborów.
Rozdział 5.
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 32
Ordynacja wchodzi w życie z dniem stwierdzenia jego zgodności ze Statutem
Uniwersytetu Rzeszowskiego przez Senat Uniwersytetu oraz jego zatwierdzenia.
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