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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA 

Wydruk wypełnionego formularza elektronicznego wraz z pisemną zgodą zainteresowanego 

kandydowaniem w wyborach, oświadczeniem o znajomości Regulaminu i Ordynacji 

Wyborczej PSUEK oraz oświadczeniem potwierdzającym status studenta (do uzyskania we 

właściwym dziekanacie) należy dostarczyć do Biura Parlamentu (pok. 226, II piętro, pawilon 

S) jednemu z członków Wydziałowej Studenckiej Komisji Wyborczej do 25 marca. Po 

stwierdzeniu przez członka Wydziałowej Studenckiej Komisji Wyborczej poprawności 

wypełnionego formularza, kandydat otrzymuje potwierdzenie przyjęcia kandydatury. 

Kandydatami mogą zostać zarówno studenci dzienni jak i zaoczni. 

Link do formularza 

Oświadczenie o chęci kandydowania i znajomości aktów prawnych 

KOALICJE 

Kandydaci startujący do tej samej Studenckiej Rady Wydziału mogą zawiązywać koalicje 

wyborcze, których ilość członków nie przekracza połowy miejsc do obsadzenia na danym 

Wydziale (w przypadku Wydziału Finansów i Prawa – 10, Wydziału Ekonomii i Stosunków 

Międzynarodowych - 9, Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej - 12, Wydziału 

Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem - 8 oraz Wydziału Zarządzania - 14).  

W tym celu należy dostarczyć Wydziałowej Komisji Wyborczej (Biuro Parlamentu) 

specjalne oświadczenia zawierające nazwiska wszystkich koalicjantów oraz ich podpisy. 

Koalicje można zgłaszać do 28 marca, czyli ostatniego dnia zgłaszania kandydatur. Koalicje 

są umieszczane na kartach do głosowania według kolejności ich zgłoszenia. 

GŁOSOWANIE 

Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi (dziennemu i zaocznemu) 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie posiadającemu ważną legitymację studencką.  

UWAGA: okazanie legitymacji jest warunkiem otrzymania karty do głosowania. Każdy 

student może oddać maksymalnie liczbę głosów odpowiadającą liczbie mandatów do 

obsadzenia na danej Studenckiej Radzie Wydziału.  

Stosowna informacja zostanie umieszczona na kartach do głosowania. 

WYGRAŁEM WYBORY – CO DALEJ? 

Na początku nowo wybrani członkowie Parlamentu wyjeżdżają na wyjazd szkoleniowo-

integracyjny, gdzie przekazana zostanie im wiedza dotycząca obowiązków 

Parlamentarzystów. Po obozie odbywa się pierwsze posiedzenie Parlamentu, podczas którego 

zostaną wybrane nowe władze i struktury Samorządu. Potem nowo wybranych czeka 

dwuletnia, aktywna działalność samorządowa.  

http://psuek.pl/wybory
http://psuek.pl/wp-content/uploads/2018/03/Harmonogram-ostateczny-2018.pdf
http://psuek.pl/wp-content/uploads/2018/03/wybory_formularz.pdf
http://psuek.pl/images/wybory15/oswiadczenie1.pdf


 

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania 

KANDYDOWANIE 

Razem ze znajomymi, którzy też kandydują, chcemy zawiązać koalicję. Czy to 

dozwolone? 

Dopuszczamy taką możliwość, jednak liczba członków koalicji nie może przekroczyć połowy 

miejsc do obsadzenia na danym Wydziale. Musicie dostarczyć do biura dodatkowe 

Oświadczenie. Powinno zawierać nazwiska wszystkich koalicjantów oraz ich podpisy. Macie 

na to czas do końca okresu zgłaszania kandydatów (25 kwietnia). Pamiętajcie, że liczy się 

szybkość. Koalicje są umieszczane na kartach do głosowania według kolejności zgłoszenia. 

Jestem studentem zaocznym. Czy też mogę kandydować w wyborach? 

Oczywiście! Każdy student ma bierne prawo wyborcze o ile nie jest zawieszony w prawach 

studenta. 

Jak skutecznie przeprowadzić kampanię wyborczą? 

Gotowego przepisu nie ma, ale możemy podsunąć parę pomysłów. W poprzednich latach 

pojawiały się plakaty, ulotki rozdawane na Kampusie, filmy na YouTubie czy strony 

kandydatów na portalach społecznościowych. Liczymy na Waszą pomysłowość. Pamiętajcie, 

że plakaty przed powieszeniem na terenie Uczelni muszą zostać zaakceptowane przez Sekcję 

Promocji UEK (mieści się w Księżówce) i opatrzone odpowiednią pieczątką. W przeciwnym 

razie zostaną zerwane. 

Ile trwa cisza wyborcza? Co grozi za jej złamanie? 

Cisza wyborcza trwa od dnia poprzedzającego wybory aż do końca ostatniego dnia 

głosowania. Oznacza to, że cisza trwa od 14 kwietnia do 19 kwietnia. Za jej złamanie grozi 

pozbawienie zarówno biernego (skreślenie z listy kandydatów) jak i czynnego (skreślenie z 

listy wyborców) prawa wyborczego. 

Czy w tym roku kandydat musi przedstawić listę poparcia? 

W odróżnieniu od ubiegłych lat, lista poparcia nie jest wymagana. 

Zauważyłem złamanie ciszy wyborczej – do kogo zgłosić ten fakt? 

Przypadki złamania ciszy wyborczej (rozwieszanie plakatów, agitacja na 

portalach społecznościowych, etc.) należy zgłaszać do Uczelnianego Studenckiego Komisarza 

Wyborczego (bartosz.wlodarczyk@psuek.pl) 

Moim zdaniem w czasie głosowania doszło do złamania Ordynacji Wyborczej. 

Chcę zaprotestować. 

mailto:bartosz.wlodarczyk@psuek.pl


Każdy student ma prawo do zgłoszenia protestu wyborczego najpóźniej następnego dnia 

po ogłoszeniu wyników. Protesty należy kierować do Uczelnianego Studenckiego Komisarza 

Wyborczego (bartosz.wlodarczyk@psuek.pl) 

GŁOSOWANIE 

Mam nieaktualną legitymację studencką. Czy mogę głosować? 

W takim razie, aby wziąć udział w wyborach musisz jak najszybciej udać się do dziekanatu. 

Aktualna legitymacja studencka to jeden z warunków wydania karty do głosowania. 

Ile głosów mogę oddać? Jestem studentem Wydziału Finansów. 

Masz prawo oddać tyle głosów, ile jest mandatów do obsadzenia na Twoim wydziale. Czyli 

jeśli w Studenckiej Radzie Wydziału Towaroznawstwa jest do obsadzenia 9 mandatów to 

możesz oddać maksymalnie 9 głosów. Możesz oczywiście zagłosować na mniejszą liczbę 

kandydatów, np. czterech albo jednego. Na wszelki wypadek umieściliśmy stosowną 

informację na kartach do głosowania. 

 

mailto:bartosz.wlodarczyk@psuek.pl

