
Załącznik nr 1do Regulaminu Samorządu Studentów  

 

ORDYNACJA WYBORCZA 

SAMORZĄDU STUDENTÓW 

AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

W treści niniejszej Ordynacji Wyborczej stosuje się następujące określenia i skróty, 

które oznaczają odpowiednio: 

1) APS – Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 

2) Rada – Radę Studentów APS. 

3) Komisarz – Komisarza Wyborczego Samorządu Studentów APS. 

4) Komisja – Komisję Wyborczą Samorządu Studentów APS. 

5) KR – Komisję Regulaminową Samorządu Studentów APS. 

6) Sekretarz – Sekretarza Samorządu Studentów APS. 

7) Wydział – Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Wydział Stosowanych Nauk 

Społecznych. 

8) Zarząd – Zarząd Samorządu Studentów APS. 

9) WPRS – Wyborcze Posiedzenie Rady Studentów APS. 

 

Rozdział II  

Wybory przedstawicieli studentów w Radach Wydziałów 

 

§ 2 

Ilekroć w Rozdziale II jest mowa o wyborach, należy przez to rozumieć wybory 

przedstawicieli studentów w Radach Wydziałów. 

 

§ 3 

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach przysługuje studentom danego wydziału 

APS legitymującym się ważną legitymacją studencką lub zaświadczeniem wydane 

przez dziekanat potwierdzającym status studenta APS z wyjątkiem osób zawieszonych 

w prawach studenta prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, 

osób, które pełniły funkcje w Zarządzie w minionej kadencji i nie otrzymały 

absolutorium, studentów skazanym prawomocnym wyrokiem sądu na karę 

pozbawienia praw publicznych oraz studentom skazanym prawomocnym wyrokiem 

sądu na karę pozbawienia wolności. 

 

 

 



§ 4 

1. Wybory przeprowadzają:  

1) Komisarz Wyborczy Samorządu Studentów.  

2) Komisja Wyborcza Samorządu Studentów. 

 

 § 5 

1. Komisarz wybiera 3 członków Komisji spośród niekandydujących studentów APS, 

którzy dobrowolnie wyrażają chęć uczestnictwa w jej pracach. 

2. W uzasadnionych przypadkach skład Komisji może zostać poszerzony. 

3. Skład Komisji zatwierdza Zarząd. 

4. Do obowiązków Komisarza należy:  

1) przewodniczenie pracom Komisji oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem  

prawa wyborczego;  

2) przygotowanie kart do głosowania i urn;  

3) nadzorowanie przeprowadzanych wyborów;  

4) ogłoszenie wyników wyborów; 

5) przeprowadzenia Wyborczego Posiedzenia Rady Studentów.  

5. Do obowiązków Komisji należy:  

1) przygotowanie stanowisk wyborczych;  

2) przeprowadzenie wyborów;  

3) pełnienie dyżurów w czasie głosowania;  

4) zliczenie głosów i sporządzanie protokołów.  

 

§ 6 

1. Ogłaszając wybory Komisarz przygotowuje obwieszczenie, w którym podaje:  

1) nazwę organów, do których kandydaci są wybierani i liczbę mandatów do 

obsadzenia;  

2) tryb i termin zgłaszania kandydatów;  

3) termin, miejsca i tryb głosowania.  

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1. podaje się do wiadomości studentów nie 

później niż 14 dni przed przeprowadzeniem głosowania.  

 

§ 7 

1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisarza.  

2. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Komisji ważną legitymację 

studencką bądź zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta. 

3. Po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 2, wyborca otrzymuje od Komisji 

kartę do głosowania.  

4. Wyborca własnoręcznym podpisem na liście uprawnionych do głosowania potwierdza  

otrzymanie karty do głosowania.  

  

§ 8 



1. W wyborach za głos ważny uważa się  głos oddany na karcie do głosowania wydanej 

przez Komisję, na której wyborca poprawnie zastosował się do instrukcji głosowania 

na niej zawartej. 

2. Mandat otrzymują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

3. W przypadku, gdy 2 lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów i 

uniemożliwia to obsadzenie mandatu, to o obsadzie mandatu decyduje druga tura 

wyborów. 

 

§ 9 

1. Wybory powinny się odbyć nie później niż 31 października.  

2. W szczególnych przypadkach Komisarz za zgodą Zarządu może ustalić inny termin. 

3. Stanowisko do głosowania powinno być dostępne przez minimum 3 dni w ustalonych 

przez Komisarza godzinach. Jeden z dni głosowania musi wypadać podczas zjazdu 

studentów niestacjonarnych. 

 

 

§ 10 

1. Stanowisko wyborcze powinno być:  

1) ustawione w miejscu widocznym oraz dostępnym dla wyborców;  

2) dostępne w godzinach głosowania.  

2. Urna wyborcza poza godzinami głosowania powinna być przechowywana wraz z 

kartami do głosowania w niedostępnym ogólnie pomieszczeniu.  

  

§ 11 

Podczas przeprowadzania głosowania przy urnie wyborczej muszą być obecne co 

najmniej dwie osoby będące członkami Komisji.  

  

§ 12 

1. Głosowania nie wolno przerywać.  

2. Gdyby wskutek nadzwyczajnych zdarzeń głosowanie zostało przerwane, Komisarz 

może zadecydować o przedłużeniu głosowania.  

  

§ 13 

1. Po zakończeniu wyborów Komisarz w obecności wszystkich członków Komisji 

otwiera urnę wyborczą. Po otwarciu urny Komisja liczy karty do głosowania.  

2. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest większa od liczby kart 

wydanych, Komisarz może uznać wybory za nieważne.  

 

§ 14 

Karta do głosowania jest nieważna, jeżeli:  

1) została całkowicie przedarta;  

2) jest nieopatrzona pieczęcią Samorządu Studentów APS;  

3) wyborca nie zastosował się do instrukcji głosowania zawartej na karcie. 

  



§ 15 

1. Niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów Komisja sporządza protokół.  

2. Protokół Komisji zawiera:  

1) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania;  

2) liczbę studentów, którzy wzięli udział w głosowaniu;  

3) liczbę wszystkich kart do głosowania;  

4) liczbę głosów nieważnych;  

5) liczbę kart nieważnych;  

6) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;  

7) omówienie przebiegu głosowania;  

3. Protokół z głosowania podpisują członkowie Komisji oraz Komisarz.  

  

§ 16 

Bezzwłocznie po podpisaniu protokołu przez Komisję i Komisarza, Komisarz ogłasza 

wyniki Wyborów.  

 

§ 17 

Każdy student APS ma prawo wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli 

istnieje uzasadnione przypuszczenie złamania przepisów niniejszego regulaminu.  

  

§ 18 

1. Protest wnosi się pisemnie do Komisarza nie później niż 48 godzin po ogłoszeniu 

wyników głosowania. 

2. Protest powinien formułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na 

których te zarzuty zostały oparte.  

3. Protest powinien zawierać imię, nazwisko, wydział, rok studiów, numer albumu oraz  

informacje kontaktowe osoby wnoszącej protest.  

  

§ 19 

Komisarz wydaje w terminie 7 dni od dnia zakończenia składania protestów decyzję w 

sprawie ważności wyborów. W przypadku gdy zostały wniesione protesty wyborcze, 

decyzja powinna zawierać uzasadnienie. Decyzja Komisarza jest ostateczna. 

 

 

 

Rozdział III 

Wybory Zarządu Samorządu Studentów i Komisarza Wyborczego 

 

§ 20 

Ilekroć w Rozdziale III jest mowa o wyborach, należy przez to rozumieć wybory 

członków Zarządu Samorządu Studentów oraz wybory Komisarza Wyborczego, chyba 

że są one dookreślone. 

 

 



§ 21 

Czynne prawo wyborcze w wyborach przysługuje członkom Rady, który posiadają 

głos stanowiący. 

§ 22 

Bierne prawo wyborcze w wyborach przysługuje studentom APS legitymującym się 

ważną legitymacją studencką lub zaświadczeniem wydanym przez dziekanat 

potwierdzającym status studenta APS z wyjątkiem osób zawieszonych w prawach 

studenta prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, osób, które 

pełniły funkcje w Zarządzie w minionych kadencjach i nie otrzymały absolutorium,  

studentów skazanym prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw 

publicznych oraz studentom skazanym prawomocnym wyrokiem sądu na karę 

pozbawienia wolności. 

§ 23 

1. Wybory odbywają się podczas Wyborczego Posiedzenia Rady Studentów 

zwoływanego przez Sekretarza na wniosek Komisarza.  

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1. musi się odbyć do 30 czerwca roku 

akademickiego poprzedzającego kadencję Zarządu na którą jest on wybierany.  

3. W wypadku, gdy ustaje członkowstwo w Zarządzie z powodów, o których mowa w 

Regulaminie Samorządu Studentów §6 ust. 1, Komisarz Wyborczy zobowiązany jest 

przeprowadzić wybory uzupełniające na najbliższym posiedzeniu Rady Studentów z 

zachowaniem wszystkich przepisów o których mowa w niniejszym rozdziale z 

wyjątkiem §23 ust. 1 i 2. 

 

§ 24 

1. Wybory przeprowadza Komisarz.  

2. WPRS prowadzi Komisarz. 

3. Szczegółowy przebieg wyborów określa Komisarz. 

4. Komisarz wybiera, spośród niekandydujących w wyborach, 3 członków Rady do 

pracy w komisji skrutacyjnej, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w jej pracach. 

5. W uzasadnionych przypadkach skład Komisji może zostać poszerzony. 

6. Skład komisji skrutacyjnej zatwierdza Rada. 

7. Do obowiązków Komisarza należy:  

1) przewodniczenie pracom komisji skrutacyjnej oraz sprawowanie nadzoru nad 

przestrzeganiem prawa wyborczego;  

2) przygotowanie kart do głosowania i urn;  

3) nadzorowanie przeprowadzanych wyborów;  

4) ogłoszenie wyników wyborów  

5) przeprowadzenia WPRS.  

6) nadzór nad sporządzeniem protokołu z WPRS. 

8. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:  

1) pomoc Komisarzowi w przeprowadzaniu wyborów;  



2) zliczenie głosów i sporządzenie protokołu.  

 

§ 25 

1. Ogłaszając wybory Komisarz przygotowuje obwieszczenie, w którym podaje:  

1) nazwę organów, do których kandydaci są wybierani i liczbę mandatów do 

obsadzenia;  

2) tryb i termin zgłaszania kandydatów;  

3) termin, miejsca i tryb głosowania.  

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust.1 podaje się do wiadomości studentów nie 

później niż 10 dni przed przeprowadzeniem głosowania.  

 

 

§ 26 

1. Głosowanie jest tajne i odbywa się na kartach do głosowania przygotowanych przez 

Komisarza.  

2. Wyborca własnoręcznym podpisem na liście uprawnionych do głosowania potwierdza  

otrzymanie karty do głosowania.  

  

§ 27 

W wyborach za głos ważny uważa się  głos oddany na karcie do głosowania wydanej 

przez komisję skrutacyjną, na której wyborca poprawnie zastosował się do instrukcji 

głosowania na niej zawartej. 

 

§ 28 

1. W przypadku, gdy 2 lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów i 

uniemożliwia to obsadzenie mandatu, to o obsadzie mandatu decyduje druga tura 

wyborów. 

2. Druga tura wyborów może być przeprowadzona podczas WPRS lub na najbliższym 

Posiedzeniu Rady Studentów jako wybory uzupełniające. Szczegółowy przebieg 

drugiej tury wyborów określa Komisarz. 

 

§ 29 

1. Aby kandydat został wybrany, musi otrzymać bezwzględną przewagę głosów 

pozytywnych. Oznacza to, że głosy wstrzymujące są równoprawne z głosami 

negatywnymi i ich suma musi stanowić mniejszość w stosunku do głosów 

pozytywnych, aby kandydat mógł otrzymać mandat. 

2. Mandat otrzymują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

 

§ 30 

1. Po zakończeniu wyborów Komisarz w obecności wszystkich członków Komisji 

otwiera urnę wyborczą. Po otwarciu urny Komisja liczy karty do głosowania.  

2. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest większa od liczby kart 

wydanych, Komisarz może uznać wybory za nieważne.  

 



§ 31 

Karta do głosowania jest nieważna, jeżeli:  

1) Została całkowicie przedarta;  

2) Jest nieopatrzona pieczęcią Samorządu Studentów APS;  

3) Wyborca nie zastosował się do instrukcji głosowania zawartej na karcie. 

  

§ 32 

1. Niezwłocznie po zakończeniu WPRS komisja skrutacyjna sporządza protokół.  

2. Protokół zawiera:  

1) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania;  

2) liczbę uprawnionych, którzy wzięli udział w głosowaniu;  

3) liczbę wszystkich kart do głosowania;  

4) liczbę głosów nieważnych;  

5) liczbę kart nieważnych;  

6) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;  

7) omówienie przebiegu głosowania;  

3. Protokół z głosowania podpisują członkowie Komisji oraz Komisarz.  

  

§ 33 

Komisarz ogłasza wyniki wyborów pod koniec WPRS.  

 

§ 34 

1. W trakcie trwania WPRS, każdy członek Rady w sytuacji uzasadnionych wątpliwości 

może złożyć wniosek formalny do Komisarza o ponowne przeliczenie głosów lub 

powtórzenie głosowania.  

2. Wniosek formalny musi być poparty przez łącznie pięciu członków Rady. 

3. Wniosek formalny o którym mowa w ust. 1. i 2. musi być złożony na piśmie. 

4. Komisarz po zapoznaniu się z treścią wniosku ma obowiązek zarządzić ponowne 

przeliczenie głosów lub powtórzyć głosowanie, którego wniosek dotyczy. 

 

§ 35 

Zarząd i Komisarz wybrany podczas WPRS rozpoczynają swoją kadencję w dniu 

następującym po wyborach (włącznie) i kończy ją w dniu wyborów (włącznie). 

 

§ 36 

Jeżeli Komisarz jest jednocześnie kandydatem na jedno ze stanowisk na które 

odbywają się wybory, to ten punkt obrad WPRS jest prowadzony przez Sekretarza. 

 

Rozdział IV 

Wybory Komisji Regulaminowej  

 

§ 37 

Ilekroć w Rozdziale IV jest mowa o wyborach, należy przez to rozumieć wybory 

członków Komisji Regulaminowej, chyba że są one dookreślone. 



 

§ 38 

Wybory odbywają się podczas najbliższego posiedzenia Rady po wyborach, o których 

mowa w rozdziale II niniejszej Ordynacji, a ich wyniki są ogłaszane po przeliczeniu 

głosów. 

 

 

§ 39 

Czynne prawo wyborcze w wyborach przysługuje członkom Rady, który posiadają 

głos stanowiący. 

§ 40 

Bierne prawo wyborcze w wyborach przysługuje studentom APS legitymującym się 

ważną legitymacją studencką lub zaświadczeniem odpowiedniego dziekanatu 

potwierdzającym status studenta APS z wyjątkiem osób zawieszonych w prawach 

studenta prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, osób, które 

pełniły funkcje w Zarządzie w minionych kadencjach i nie otrzymały absolutorium,  

studentów skazanym prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw 

publicznych oraz studentom skazanym prawomocnym wyrokiem sądu na karę 

pozbawienia wolności. 

 

§ 41 

1. W trakcie trwania Posiedzenia o którym mowa w §38 , każdy członek Rady w sytuacji 

uzasadnionych wątpliwości może złożyć wniosek formalny do Komisarza o ponowne 

przeliczenie głosów lub powtórzenie głosowania.  

2. Wniosek formalny musi być poparty przez łącznie pięciu członków Rady. 

3. Wniosek formalny o którym mowa w ust. 1. i 2. musi być złożony na piśmie. 

4. Komisarz po zapoznaniu się z treścią wniosku ma obowiązek zarządzić ponowne 

przeliczenie głosów lub powtórzyć głosowanie, którego wniosek dotyczy. 

 

§ 42 

W wyborach mają zastosowanie przepisy z rozdziału II: §6-10, §12-14  niniejszej 

Ordynacji. 

 

 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

 

§ 43 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Ordynacji Wyborczej głos decydujący ma 

Zarząd powiększony o Komisarza. 


