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DZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

§ 1 

Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego Samorządu Studenckiego PWSZ w Nysie, zwanego dalej 
Niniejszym Regulaminem, stanowią: 

1) Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r., zwana dalej Ustawą; 
2) Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, zwany dalej Statutem; 
3) Regulamin Samorządu Studenckiego PWSZ w Nysie, zwany dalej Regulaminem Samorządu; 
4) Regulamin Wyborczy PWSZ w Nysie, zwany dalej Regulaminem Wyborczym Uczelni; 
5) inne regulaminy/akty prawne, w których jest mowa o organach Uczelni (załącznik nr 3). 

 

§ 2 

1. Niniejszy Regulamin określa: 
a) Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia wyborów Przedstawicieli Studentów na: 

1) członków Kolegium Elektorów; 
2) członków Senatu Uczelni; 
3) członków pozostałych organów Uczelni. 

b) szczegółowy podział mandatów; 
c) wzór terminarza czynności wyborczych.  

 
2. Wzór terminarza czynności wyborczych na kadencję 2020-2024 (załącznik nr 1) stanowi 

integralną część Niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 

Wybory odbywają się przy zachowaniu następujących zasad (zgodnie z §14 Regulaminu Samorządu): 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom Uczelnianej Rady Samorządu 
Studenckiego PWSZ w Nysie; 
 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie Studentom Uczelni, którzy nie zostali tego prawa 
pozbawieni; 
 

3. Każdemu z wyborców przysługuje pełna swoboda podejmowania decyzji wyborczych. 
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§ 4 

Harmonogram czynności wyborczych: 

1. Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego zarządza i przeprowadza wybory, ustala ostateczny 
termin przesyłania pisemnych zgłoszeń Kandydatów (załącznik nr 2), ustala czas i miejsce 
głosowania oraz podaje te informacje do wiadomości w taki sposób, aby wyborcy mieli 
możliwość wzięcia udziału w wyborach. 
 

2. Zgodnie z § 4 Regulaminu Wyborczego Uczelni, wybory Kolegium Elektorów muszą odbyć się nie 
później niż do 31 marca w roku, w którym upływa kadencja. Komisja Wyborcza Samorządu 
Studenckiego ustala dzień głosowania w sprawie wyboru Przedstawicieli Studentów na 
członków Senatu oraz pozostałych organów Uczelni w taki sposób, aby wybór mógł być 
dokonany do 31 maja roku wyborczego. 
 

3. Zawiadomienie o wyborach: 
a) zawiadomieniem o wyborach jest terminarz czynności wyborczych wywieszony (za 

zgodą Rektora) we wszystkich wydziałowych tablicach ogłoszeń w każdym budynku 
Uczelni; 

b) Dziekanaty (za zgodą Rektora) powiadamiają Studentów: poprzez Starostów, 
telefonicznie, e-mailem lub osobiście;  

c) Starostowie zobowiązani są do powiadomienia Studentów swojego kierunku; 
d) zawiadomienia o zebraniu wyborczym upowszechnia się co najmniej na tydzień przed 

planowanym zebraniem. 

 

§ 5 

Tryb i sposób wyborów: 

1. Do poddania pod głosowanie zgłoszonego kandydata na Przedstawiciela Studentów 
w poszczególnych organach Uczelni, koniecznie jest uprzednie uzyskanie jego zgody na 
kandydowanie i objęcie mandatu, poprzez złożenie przez niego właściwie wypełnionego 
zgłoszenia (załącznik nr 2). 
 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1, przekazuje się Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego 
w określonym przez Komisję terminie. 
 

3. Po zakończeniu terminu przyjmowania zgłoszeń, tworzony jest zbiorczy spis kandydatów 
(załącznik nr 4), z którym ma prawo zapoznać się każda osoba posiadająca czynne prawo 
wyborcze. 
 

4. Wybory są tajne, każdy z wybierających otrzymuje kartę do głosowania z nazwiskami i imionami 
kandydatów umieszczonymi w porządku alfabetycznym. 
 

5. Wybór następuje poprzez zaznaczenie nazwisk kandydatów w kratce obok nazwiska znakiem „X”. 
 

6. Ważność głosów: 
a) głos jest ważny, jeżeli został oddany na ważnej karcie do głosowania, na której 

zaznaczono nie więcej kandydatów, niż jest mandatów do obsadzenia; 
b) karta do głosowania całkowicie przedarta jest nieważna; 
c) głosować można tylko osobiście.  
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§ 6 

Ważność wyborów: 

1. Wybory są uznane za ważne w pierwszym terminie przy minimum 50%-owej obecności ogółu 
uprawnionych do głosowania. 
 

2. W przypadku braku kworum Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego zarządza wybory po 
upływie 30 minut od godziny planowanych wyborów w wyznaczonym wcześniej terminie. 
 

3. Wybory są uznane za ważne w nowo ustalonym terminie przy minimum 25%-owej obecności 
ogółu uprawnionych do głosowania. 

 

§ 7 

Ogłoszenie wyników głosowania: 

1. Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego podaje do wiadomości 
uczestników zebrania wyniki głosowania oraz wyniki wyborów. 
 

2. Z przeprowadzonych wyborów Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego sporządza protokół 
podpisany przez członków Komisji. 
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DZIAŁ II 
KOMISJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

 

§ 8 

1. Wybory Studentów na Przedstawicieli Studentów w organach Uczelni przeprowadza Komisja 
Wyborcza Samorządu Studenckiego. 
 

2. Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego powołana jest zgodnie z Działem III Regulaminu 
Samorządu. 
 

3. Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego gromadzi i zabezpiecza dokumentację wyborczą. 

 

 

 

 

DZIAŁ III 
WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO KOLEGIUM ELEKTORÓW 

 

§ 9 

Kolegium Elektorów zostaje wybrane zgodnie z postanowieniami § 55 i § 56 Statutu oraz 
§ 14 Regulaminu Samorządu. 

 

§ 10 

1. Zebrania, na których dokonuje się wyboru Przedstawicieli Studentów do Kolegium Elektorów, 
zwołuje i otwiera Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego. 
 

2. Wybory są tajne, każdy z wybierających otrzymuje kartę do głosowania z nazwiskami i imionami 
kandydatów umieszczonymi w porządku alfabetycznym. 
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DZIAŁ IV 
WYBORY PRZEDSTAWICIELI NA CZŁONKÓW SENATU 

 

§ 11 

1. Skład Senatu określa § 23 Statutu. 
 

2. Wyboru Przedstawicieli Studentów na członków Senatu dokonuje się zgodnie z 
postanowieniami § 59 Statutu oraz § 14 Regulaminu Samorządu.. 
 

3. Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego uzyskuje mandat przedstawiciela 
studentów w Senacie z chwilą wyboru na stanowisko Przewodniczącego Uczelnianej Rady 
Samorządu Studenckiego i traci go w momencie upływu jego kadencji lub w momencie jego 
odwołania z funkcji Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego - zgodnie 
z postanowieniami § 14 ust. 3 Regulaminu Samorządu. 
 

4. Wybory pozostałych przedstawicieli są tajne, każdy z wybierających otrzymuje kartę do 
głosowania z nazwiskami i imionami kandydatów umieszczonymi w porządku alfabetycznym. 

 

 

 

 

DZIAŁ V 
WYBORY PRZEDSTAWICIELI NA CZŁONKÓW POZOSTAŁYCH 

ORGANÓW UCZELNI 
 

§ 12 

1. Skład pozostałych organów Uczelni określą: 
a) Statut; 
b) inne regulaminy/akty prawne, w których jest mowa o organach Uczelni 

 
2. Wyboru Przedstawicieli Studentów na członków pozostałych organów Uczelni dokonuje się 

zgodnie z postanowieniami dokumentów, o których mowa w ust. 1, oraz zgodnie z 
§ 14 Regulaminu Samorządu. 
 

3. Wybory są tajne, każdy z wybierających otrzymuje kartę do głosowania z nazwiskami i imionami 
kandydatów umieszczonymi w porządku alfabetycznym. 
 

4. Spis pozostałych organów Uczelni na kadencję 2020-2024 (załącznik nr 3) stanowi integralną 
część Niniejszego Regulaminu.  
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DZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 13 

1. W przypadku wątpliwości proceduralnych, a nieregulowanych przepisami/postanowieniami 
dokumentów, o których mowa w §1 Niniejszego Regulaminu – rozstrzyga Komisja Wyborcza 
Samorządu Studenckiego w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
członków Komisji obecnych na jej posiedzeniu. 
 

2. Wątpliwości proceduralne, w tym także zarzuty dotyczące ważności wyborów, należy zgłaszać 
do Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego na piśmie wraz z uzasadnieniem, w terminie do 
7 dni od głosowania. 
 

3. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów rozpatruje Komisja Wyborcza 
Samorządu Studenckiego najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

 

§ 14 

1. W sytuacji wyższej konieczności Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego może 
zadecydować o: 

a) zmianie terminu wyborów, bez konieczności poddawania nowego terminarza wyborów 
pod obrady Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego; 

b) organizacji wyborów w trybie korespondencyjnym; 
c) organizacji wyborów w trybie on-line. 

 
2. Wybory w trybie korespondencyjnym, czy on-line przeprowadzane są w warunkach zapewnienia 

ich tajności. 
 

3. Proces przeprowadzenia wyborów w trybie on-line wspiera w technicznym zakresie Biuro 
Obsługi Informatycznej, dbając o jego sprawność, prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo. 
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DZIAŁ VII 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór terminarza czynności wyborczych 

 

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy Kandydata 

 

Załącznik nr 3 – Spis pozostałych organów Uczelni na kadencję 2020-2024 

 

Załącznik nr 4 – Wzór zbiorczego spisu kandydatów 

 
 


