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UCHWAŁA 

z dnia 15 października 2019 r. 

ORDYNACJA WYBORCZA DO ORGANÓW 

SAMORZORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

 

DZIAŁ I  

Ogólne zasady wyborów członków organów kolegialnych Samorządu 
 

Art. 1  
Ordynacja określa zasady i tryb wyborów do organów Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, 

zwanego dalej Samorządem oraz tryb wyboru przedstawicieli Samorządu do organów Uczelni. 

 

Art. 2  
W treści niniejszego regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty: 

1) SUKW – Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza; 
2) SWKW – Studencka Wydziałowa Komisja Wyborcza; 

3) Parlament – Parlament Studentów Politechniki Gdańskiej; 

4) WRS – Wydziałowa Rada Studentów; 

5) RM – Rada Mieszkańców; 

6) DS – Dom Studencki. 

 

Art. 3  

Wybory do organów Samorządu są równe i tajne. 

 

Art. 4  

Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza, sprawuje nadzór nad wyborami oraz rozstrzyga o ważności 

wyborów i w sprawach interpretacji Ordynacji. 

 

Art. 5  

SUKW powoływana jest przez ustępujący Parlament, a w razie niemożności przeprowadzenia 

posiedzenia Radę Przewodniczących, do końca roku akademickiego. 

 

Art. 6   

1. Wybory do: 

1) Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej; 

2) Wydziałowych Rad Studentów; 

3) Rad Mieszkańców; 

przeprowadzają właściwe dla nich Okręgowe Komisje Wyborcze, w dogodnym dla wyborców 

miejscu i czasie. 

2. Okręgami wyborczymi dla Parlamentu i WRS są poszczególne wydziały, a dla RM Domy Studenckie. 

 

Art. 7  

Okręgowe Komisje Wyborcze są powoływane przez ustępujące WRS i RM, na co najmniej 21 dni przed 

odpowiednim głosowaniem. 
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Art. 8  

SUKW zobowiązana jest przeprowadzić spotkanie z przedstawicielami SWKW w ciągu tygodnia od ich 

powołania w celu ustalenia przebiegu wyborów zgodnie z Ordynacją. 

 

Art. 9   

Ordynację ogłasza się przez umieszczenie w widocznych dla wyborców miejscach na wydziałach i w 

Domach Studenckich. Odpowiednio ogłasza się także inne istotne dla wyborców informacje, takie jak: 

1) składy Komisji Wyborczych;  

2) szczegółowe okręgowe kalendarze wyborcze; 

3) listy kandydatów. 

 

DZIAŁ II  

Komisje Wyborcze 
 

Art. 10   

W skład każdej komisji wyborczej wchodzą co najmniej trzy osoby. 

 

Art. 11  

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Wyborczej z kandydowaniem do odpowiedniego organu 

Samorządu. 

 

Art. 12   

1. W pracach Komisji Wyborczych mogą uczestniczyć jako obserwatorzy mężowie zaufania 

kandydatów. 

2. Mąż zaufania musi zostać zgłoszony przez kandydata do przewodniczącego Komisji Wyborczej 

najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wyborów. 

3. Mąż zaufania ma prawo wnosić uwagi do protokołu z wyborów. 

 

Art. 13  

Komisje Wyborcze na swoich pierwszych zebraniach wybierają spośród siebie Przewodniczącego i do 

dwóch jego Zastępców, którzy odpowiadają za przeprowadzenie wyborów zgodnie z Ordynacją. 

 

Art. 14  

Pierwsze zebranie SUKW zwołuje i prowadzi do czasu wybrania nowego Przewodniczącego SUKW 

ustępujący Przewodniczący Samorządu lub upoważniony przez niego członek Parlamentu. W spotkaniu 

bierze udział przedstawiciel Komisji Prawno - Rewizyjnej. 

 

DZIAŁ III  

Wybory do Wydziałowych Rad Studentów 
 

Art. 15  

1. Nie później niż w dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń kandydatów i na co najmniej 7 dni przed 

jego zakończeniem, SWKW ogłaszają szczegółową informację dla wyborców zawierającą: 

1) treść Ordynacji, 

2) skład SWKW, 

3) liczbę mandatów do WRS, 
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4) dokładny termin, miejsce i sposób przeprowadzenia następujących czynności wyborczych: 

a) zgłaszanie kandydatów, 

b) ogłoszenie listy kandydatów, 

c) zebranie przedwyborcze, 

d) głosowanie, 

e) ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, SWKW zamieszcza w miejscu dostępnym dla wyborców oraz 

na stronie internetowej WRS lub Samorządu. 

 

Art. 16   

Nie później niż 2 dni po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, SWKW przeprowadza spotkanie z 

kandydatami do WRS i Parlamentu w celu omówienia procedur wyborczych oraz regulaminowych 

obowiązków nowo wybranych członków WRS i Parlamentu. 

 

Art. 17   

1. Nie wcześniej niż jeden dzień po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń kandydatów, ale nie później 

niż 3 dni robocze przed głosowaniem, SWKW powinna przeprowadzić wydziałowe zebranie 

przedwyborcze. 

2. Na zebraniu przedwyborczym SWKW: 

1) odpowiada na pytania wyborców i wyjaśnia wątpliwości wyborców dotyczące Ordynacji; 

2) umożliwia kandydatom prezentację na równych warunkach. 

 

Art. 18   

Zgłaszanie kandydatów odbywa się w sposób jawny w formie pisemnej. 

 

Art. 19   

1. Nie później niż na 2 dni przed ogłoszeniem listy kandydatów, zgłoszony kandydat dostarcza do 

Przewodniczącego SWKW zgodę na kandydowanie w formie pisemnej. 

2. Niedostarczenie zgody w wyżej wymienionym terminie skutkuje skreśleniem danej osoby z listy 

kandydatów. 

 

Art. 20   

1. Po ustaleniu listy kandydatów SWKW ogłasza ją i przygotowuje karty do głosowania. 

2. Karty do głosowania zawierają pieczęć WRS lub dziekanatu oraz listę kandydatów w porządku 

alfabetycznym, zawierającą następujące dane: 

1) imię i nazwisko; 

2) rok studiów; 

3) kierunek; 

4) specjalność - opcjonalnie. 

 

Art. 21   

1. Głosowanie odbywa się przez 3 kolejne dni, między 16 października a 25 listopada. 

2. Głosowanie jest przeprowadzane każdego dnia, przez co najmniej 4 godziny między 9.00 a 17.00. 

3. W trakcie głosowania obowiązuje cisza wyborcza. 

4. W uzasadnionych przypadkach SUKW może zdecydować o zmianie terminu przeprowadzania 

wyborów. 
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5. Podczas głosowania przy urnie wyborczej obecnych jest co najmniej 2 członków SWKW, w tym 

Przewodniczący lub jeden z jego Zastępców. 

6. Karty do głosowania wydawane są na podstawie listy studentów dostarczonej przez dziekanat, za 

okazaniem dowodu tożsamości lub legitymacji studenckiej i po złożeniu własnoręcznego podpisu. 

7. Głosowanie polega na zaznaczeniu na karcie poprzez krzyżyk (przecięcie dwóch linii w 

odpowiednim polu) odpowiedniej liczby kandydatów tak, aby liczba zaznaczonych kandydatów 

wynosiła nie więcej niż wynosi liczba wakatów ogłoszona przez SWKW. 

 

Art. 22  

SWKW niezwłocznie po zakończeniu głosowania stwierdza wyniki głosowania, a następnie sporządza, 

przedstawia do publicznej wiadomości oraz przesyła do SUKW protokół z wyborów zawierający: 

1) skład SWKW; 

2) informacje o miejscu i terminie przeprowadzonych czynności wyborczych; 

3) listę zgłoszonych kandydatów; 

4) liczbę osób uprawnionych do głosowania; 

5) liczbę oddanych kart; 

6) liczbę głosów nieważnych; 

7) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów; 

8) listę osób wybranych do WRS; 

9) listę osób wybranych do Parlamentu; 

10) ewentualne uwagi członków SWKW i mężów zaufania. 

 

Art. 23  

Nieważne są karty do głosowania: 

1) nie dostarczone przez SWKW; 

2) przedarte lub takie na których nie można jednoznacznie stwierdzić kto został zaznaczony; 

3) takie, na których zaznaczono więcej kandydatów niż wynosi liczba mandatów. 

 

Art. 24   

1. Do WRS wybiera się kandydatów, w liczbie równej liczbie mandatów do WRS, którzy uzyskali, 

kolejno, największą liczbę głosów. 

2. W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów i znajdują się na 

ostatnim miejscu premiowanym wyborem do WRS, SUKW na wniosek SWKW przeprowadza drugą 

turę głosowania z udziałem tych kandydatów albo zwiększa liczbę mandatów do WRS, tak aby 

wszyscy wyżej wymienieni kandydaci zostali wybrani. Decyzję w sprawie podejmuje SUKW po 

konsultacji z ustępującą WRS. W przypadku, gdy po raz kolejny co najmniej dwóch kandydatów 

uzyskało tę samą liczbę głosów zwiększa się liczbę mandatów do WRS. 

3. Jeżeli w wyniku głosowania obsadzonych zostanie mniej niż 2/3 mandatów, SWKW zarządza 

kolejną turę głosowania w celu obsadzenia pozostałych mandatów. 

 

Art. 25  

Protokół z wyborów sporządza się w 4 egzemplarzach: 

1) do akt WRS; 

2) do akt Samorządu; 

3) dla Dziekana; 

4) do podania do publicznej wiadomości. 

  



  Gdańsk, 15.10.2019 

5 
 

Art. 26   

1. Wyniki wyborów ogłasza się nie później niż dzień roboczy po zakończeniu głosowania. 

2. Nie później niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników głosowania ustępujący Przewodniczący 

WRS lub Przewodniczący odpowiedniej Komisji Wyborczej zwołuje posiedzenie nowo wybranego 

WRS, na którym dokonywany jest wybór nowego Przewodniczącego WRS. 

 

Art. 27  

Przewodniczący SWKW w porozumieniu z ustępującym Przewodniczącym WRS może zwrócić się do 

Dziekana o ogłoszenie godzin dziekańskich: jedną godzinę na zorganizowanie spotkania 

przedwyborczego oraz po jednej godzinie każdego dnia, którego odbywa się głosowanie. 

 

DZIAŁ IV  

Wybory do Rad Mieszkańców oraz delegaci do Rady Osiedla 
 

Art. 28   

1. Do wyborów do RM stosuje się odpowiednio ustalenia określone w Dziale III dla wyborów do WRS, 

z następującymi zmianami: 

1) w miejsce WRS i SWKW działają odpowiednio RM i Komisja Wyborcza Domu Studenckiego; 

2) czynne prawo wyborcze posiada każdy student zamieszkujący dany DS; 

3) bierne prawo wyborcze posiada każdy student Politechniki Gdańskiej zamieszkujący dany DS; 

4) zebranie przedwyborcze i głosowanie odbywają się między 17.00 a 22.00; 

5) karty do głosowania zawierają dodatkowo nazwy Wydziałów kandydatów, na których studiują; 

6) uprawnienie do głosowania stwierdza się na podstawie list mieszkańców dostarczonych przez 

kierownictwo DS lub kierownictwo osiedla DS; 

7) potwierdzenie tożsamości głosujących odbywa się na podstawie okazania ważnej karty 

mieszkańca DS oraz legitymacji studenckiej lub dowodu. 

2. Protokół z wyborów sporządza się w 4 egzemplarzach: 

1) do akt RM, 

2) do akt Samorządu, 

3) dla Kierownika danego DS, 

4) do podania do publicznej wiadomości. 

 

DZIAŁ V  

Delegaci do Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej 
 

Art. 29  

Do wyborów delegatów do Parlamentu stosuje się odpowiednio ustalenia określone w Dziale III dla 

wyborów do WRS. 

 

Art. 30  

Kandydowanie do Parlamentu jest równoznaczne z kandydowaniem na funkcję Uczelnianego Elektora 

Studenckiego, co musi być zaznaczone na kartach do głosowania i formularzach zgłoszeniowych 

kandydatów oraz opisane jako „Reprezentant studentów biorący udział w wyborach rektorskich”. 
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Art. 31  

W przypadku, gdy student studiuje na więcej niż jednym wydziale, kandyduje do Parlamentu tylko na 

jednym, wybranym przez siebie wydziale. 

 

Art. 32   

1. Karty do głosowania do Parlamentu przygotowuje się niezależnie od kart do głosowania do WRS. 

2. Nazwiska kandydatów do Parlamentu umieszczane są na karcie do głosowania w kolejności 

alfabetycznej. 

3. Karty, o których mowa w ust. 1, są od siebie fizycznie rozdzielone. 

 

Art. 33  

Wybory do Parlamentu są przeprowadzane w tym samym terminie co wybory do WRS. 

 

Art. 34  

Liczbę przedstawicieli Wydziałów w Parlamencie określa się następująco, w stosunku do liczby 

wszystkich studentów każdego Wydziału, według stanu na dzień 30 października roku poprzedniego: 

1) do 500:  3 przedstawicieli; 

2) 501 – 650:  4 przedstawicieli; 

3) 651- 800:  5 przedstawicieli; 

4) 801 – 1000:  6 przedstawicieli; 

5) 1001 – 1200:  7 przedstawicieli; 

6) 1201 – 1400:  8 przedstawicieli; 

7) 1401 – 1650:  9 przedstawicieli; 

8) 1651 – 1900:  10 przedstawicieli; 

9) 1901 – 2100:  11 przedstawicieli; 

10) powyżej 2100:  12 przedstawicieli. 

 

Art. 35  

Imienne listy delegatów do Parlamentu, wraz z protokołami z wyborów do Parlamentu, przekazują 

przewodniczącemu SUKW przewodniczący SWKW najpóźniej na 7 dni przed pierwszym posiedzeniem 

Parlamentu nowej kadencji. 

 

Art. 36  

Skład Parlamentu stwierdza SUKW na podstawie protokołów otrzymanych od SWKW niezwłocznie po 

upływie terminu ich dostarczenia. 

 

Art. 37  

Mandaty delegatów do Parlamentu nieobsadzone w przewidzianym terminie tracą ważność i nie są 

wliczane do kworum. Mandaty te mogą odzyskać ważność na mocy decyzji Parlamentu. 

 

DZIAŁ VI  

Ważność wyborów 
 

Art. 38   

Ważność wyborów orzeka SUKW. 
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Art. 39   

1. Wybory do WRS i RM uważa się za ważne, gdy weźmie w nich udział przynajmniej 10% studentów 

uprawnionych do głosowania. 

2. W przypadku, gdy w wyborach weźmie udział mniej niż 10% wyborców przeprowadza się kolejne 

głosowanie z tym, że będzie ono ważne bez względu na liczbę głosujących. 

Art. 40   

1. W przypadku naruszenia postanowień Ordynacji, wyborca, członek Komisji Wyborczej, kandydat 

lub mąż zaufania kandydata, może złożyć do Przewodniczącego SUKW lub jego Zastępcy protest. 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia ustaleń niniejszej Ordynacji mogących mieć istotny wpływ 

na wyniki wyborów, SUKW unieważnia wybory w części lub w całości i zarządza ich powtórzenie 

określając, od jakich czynności i w jakim zakresie należy je powtórzyć. SUKW określa także 

wymagane terminy przeprowadzenia poszczególnych czynności wyborczych, które mogą być 

krótsze niż przewidziane w niniejszej Ordynacji. 

3. W przypadku wprowadzenia w życie czynności z ust.2. SUKW powinna podać do wiadomości 

publicznej ich przyczyny. 

 

Art. 41   

1. Wyniki wyborów stają się prawomocne po 7 dniach od ich ogłoszenia przez odpowiednią Komisję 

Wyborczą, o ile nie zostanie złożony w tym czasie protest. 

2. SUKW rozpatruje protesty w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia. 

 

DZIAŁ VII  

Tryb wyboru Przewodniczących organów kolegialnych, ich Zastępców i 

przedstawicieli Samorządu w organach Uczelni 

 
Art. 42   

1. Wyboru Przewodniczącego organu kolegialnego na jego nową kadencję dokonuje się na pierwszym 

posiedzeniu organu kolegialnego nowej kadencji, chyba że Regulamin i Ordynacja mówi inaczej. 

2. Przewodniczący organu kolegialnego jest wybierany i powoływany przez ten organ zwykłą 

większością głosów, chyba że Regulamin i Ordynacja mówią inaczej. 

 

Art. 43  

1. Wyboru przedstawicieli Samorządu w Radach Wydziałów dokonują członkowie WRS danego 

Wydziału. 

2. Wyboru przedstawicieli w Senacie Uczelni dokonuje Parlament. 

 

Art. 44   
1. Kandydatem do Rady Wydziału może być wyłącznie student danego Wydziału. 

2. Kandydatem do Senatu Uczelni może być każdy student Uczelni. 

 

Art. 45   

1. Osoby, o których mowa art. 44, wybierane są bezwzględną większością głosów. 

2. Kandydaci do organów wymienionych w art. 44 mogą być zgłoszeni przez każdego studenta 

Uczelni. 
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DZIAŁ VIII  

Tryb wyboru Przewodniczącego Samorządu i jego Zastępców 
 

Art. 46   

Przewodniczący jest wybierany spośród wszystkich studentów Uczelni. 

Art. 47  

Kandydatura osoby ubiegającej się o wybór na Przewodniczącego musi zostać zgłoszona do SUKW, 

przez co najmniej 1/4 składu parlamentu starej kadencji lub 200 studentów, na co najmniej 7 dni przed 

posiedzeniem Parlamentu dokonującego wyboru. 

 

Art. 48  

1. Przewodniczący Samorządu bezpośrednio po swoim wyborze przedkłada Parlamentowi wniosek o 

powołanie zastępców. 

2. Powołanie zastępców Przewodniczącego Samorządu następuje zwykłą większością głosów w 

formie uchwały. 

3. Jeżeli wnioskowany przez Przewodniczącego zastępca nie zostanie powołany przez Parlament, to 

Przewodniczący ponownie przedkłada Parlamentowi wniosek o powołanie nieobsadzonych 

zastępców na posiedzeniu Parlamentu, które odbywa się nie później niż 14 dni od niepowołania 

przez Parlament zastępców. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Ponowne niepowołanie zastępców Przewodniczącego Samorządu skutkuje odwołaniem 

Przewodniczącego. 

 

Art. 49  

Wybór nowego Przewodniczącego Samorządu następuje nie później niż 14 dni od zaistnienia sytuacji 

opisanej w art. 51 ust. 4. 

 

Art. 50   

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu zastępcy, Przewodniczący Samorządu musi złożyć do 

Prezydium Parlamentu wniosek o powołanie nowego zastępcy poprzez zgłoszenie kandydata, jeżeli 

stanowisko zastępcy jest wymagane w Regulaminie. W przypadku stanowiska nie uwzględnionego 

bezpośrednio w Regulaminie, Przewodniczący Samorządu nie jest zobligowany do zgłoszenia 

nowego zastępcy. 

2. Powołanie nowego zastępcy odbywa się na najbliższym posiedzeniu Parlamentu. Stosuje się art. 47 

ust. 2. 

3. Jeśli najbliższe planowane posiedzenie Parlamentu, o którym mowa w ust. 2, odbywa się później 

niż miesiąc od sytuacji z ust. 1, należy zwołać nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu w terminie do 

14 dni. 

4. W przypadku niepowołania przez Parlament na zastępcę zgłoszonego kandydata, Przewodniczący 

Samorządu może, ponownie zgłosić kandydata. 

5. Między sytuacją opisaną w ust. 1, a powołaniem zastępcy, opisanym w ust. 2, Przewodniczący 

może, za zgodą Rady Przewodniczących, powołać osobę pełniącą obowiązki zastępcy. 
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DZIAŁ IX  

Wybory uzupełniające do organów kolegialnych Samorządu i przedstawicieli 

Samorządu w organach Uczelni 
 

Art. 51   

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego Samorządu lub przedstawiciela 

Samorządu w organach Uczelni można zarządzić wybory uzupełniające. 

2. Wybory uzupełniające zarządza Przewodniczący organu kolegialnego, w którym powstały wakaty 

lub organu kolegialnego dokonującego wyboru przedstawiciela, a jeśli nie uczyni tego w ciągu 14 

dni, wybory może zarządzić Przewodniczący Samorządu. 

Art. 52   

Wybory uzupełniające przeprowadza się na takich samych zasadach i w takim samym trybie jak wybory 

na nową kadencję. 

 

Art. 53  

Mandaty organu kolegialnego obsadzone w wyborach uzupełniających wygasają z upływem kadencji 

tego organu. 

 

DZIAŁ X  

Tryb wyboru Uczelnianych Elektorów Studenckich 
 

Art. 54    
Uczelniany Elektor Studencki jest reprezentantem studentów w uczelnianym kolegium elektorów, w 

rozumieniu Statutu Politechniki Gdańskiej. 

 

Art. 55  

Liczbę mandatów Uczelnianych Elektorów Studenckich określa Uczelniana Komisja Wyborcza. 

 

Art. 56   

1. Przewodniczący Samorządu staje się Uczelnianym Elektorem Studenckim z momentem wyboru na 

stanowisko Przewodniczącego. 

2. Wyboru Uczelnianych Elektorów Studenckich dokonuje Parlament spośród delegatów wydziałów 

bezwzględną większością głosów z zachowaniem następujących zasad: 

1) liczba Elektorów z danego wydziału jest proporcjonalna do liczby studentów na tym wydziale 

według danych z ostatnich wyborów do Samorządu, ale nie mniejsza niż 1; 

2) Przewodniczący Samorządu nie jest wliczany do wymogu z pkt 1. 

 

Art. 57   

Mandat Uczelnianego Elektora Studenckiego wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu członka 

Parlamentu. 


