
Ordynacja wyborcza 

 

Samorządu Studenckiego 

 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

z dnia 31 marca 2021r.  

 

 

 

I. Postanowienia Ogólne 

 

 §1. 

 

Ordynacja określa szczegółowe zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz 

warunki ważności wyborów do Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie. 

 

§2. 

 

Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu jest mowa o: 

 

1) Ordynacji – należy przez to rozumieć Ordynację Wyborczą Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

 

2) Organach Samorządu – należy przez to rozumieć organy Samorządu wymienione w 

§11 Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

 

3) Parlamencie – należy przez to rozumieć Parlament Studencki Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie; 

 

4) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Parlamentu 

Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

 

5) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

 

6) RI – należy przez to rozumieć Radę Instytutu; 

 

7) Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Studencki Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie; 

 

8) Senacie – należy przez to rozumieć Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

 



9) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

 

10) SRI – należy przez to rozumieć Studencką Radę Instytutu; 

 

11) Uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytetu Ekonomiczny w Krakowie; 

 

12) KE – należy przez to rozumieć Kolegium Elektorów; 

 

13) UKW – należy przez to rozumieć Uczelnianą Komisję Wyborczą; 

 

14) USKW – należy przez to rozumieć Uczelnianego Studenckiego Komisarza 

Wyborczego; 

 

15) SKW – należy przez to rozumieć Studencką Komisję Wyborczą; 

 

16) Zarząd – należy przez to rozumieć Zarząd Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie; 

 

17) USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów; 

 

18) USOSweb – Uniwersytecki System Obsługi Studiów dostępny pod adresem 

https://usosweb.uek.krakow.pl/. 

 

 

 

 §3. 

 

1. Wybory do Parlamentu są przeprowadzane w II kwartale roku wyborów. 

2. USKW, po uzgodnieniu z Zarządem, może zarządzić wybory w terminie innym niż 

przewidziany w Ordynacji. 

 

 

 

II. Prawa wyborcze 
 

§4. 

 

1. Wybory przedstawicieli studentów do Parlamentu są powszechne, równe, bezpośrednie i 

tajne. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają studenci, o których mowa w §1 Regulaminu. 

 

 

 

 

 



 §5. 
 

Liczba możliwych do oddania głosów w wyborach bezpośrednich do Parlamentu jest równa 

liczbie mandatów do objęcia z listy danego Instytutu. 

 

 

 

III. Organy wyborcze 
 

§6. 
 

Wybory przeprowadzają: 

 

1) Uczelniany Studencki Komisarz Wyborczy; 

2) Studencka Komisja Wyborcza. 

 

 §7. 
 

USKW jest najwyższym organem wyborczym w Samorządzie. 

 

 

§8. 
 

1. Kadencja USKW jest jednoroczna, jednak trwa nie dłużej niż do chwili wyboru następnego 

USKW. 

2. Kandydata na USKW wskazuje Przewodniczący. 

3. Parlament zatwierdza wskazaną kandydaturę nie później niż do 31 stycznia roku wyborów. 

4. USKW nie może zostać student ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji 

dyscyplinarnej. 

5. USKW nie może startować w wyborach na Przewodniczącego, członka Zarządu oraz do 

Parlamentu. 

 

 

§9. 
 

1. Mandat USKW wygasa z chwilą: 

1) utraty statusu studenta; 

2) odwołania przez Parlament; 

3) ukarania prawomocnym orzeczeniem przez komisję dyscyplinarną właściwą do 

spraw studentów; 

4) rezygnacji. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu USKW Parlament wybiera USKW na najbliższym 

posiedzeniu. 

 



3. W przypadku, gdy USKW zrezygnuje z pełnienia swojej funkcji, a najbliższym 

posiedzeniem Parlamentu jest posiedzenie wyborcze, Przewodniczący wskazuje członka 

SKW, który do czasu zakończenia posiedzenia wyborczego będzie pełnił funkcję USKW. 

 

4. USKW wybrany w trybie przewidzianym w ust. 2 pełni swoją funkcję do końca kadencji, na 

którą wybrany był jego poprzednik. 

 

§10. 

Do obowiązków USKW w czasie wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych 

Samorządu oraz studenckich przedstawicieli w ciałach kolegialnych Instytutu, Kolegium i 

Uczelni należy: 

1) nadzór nad przebiegiem wyborów; 

2) przygotowanie harmonogramu oraz formy wyborów i przedstawianie do akceptacji 

Zarządu; 

3) dostarczenie wyników wyborów, o których mowa w §36, do odpowiednich organów 

Uczelni do 30 września roku wyborów; 

4) przeprowadzenie lub wskazanie osoby odpowiedzialnej za zwołanie i przeprowadzenie 

pierwszego posiedzenia SRI; 

5) rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w §20 ust. 4. 

 

§11. 

Harmonogram wyborów, o którym mowa w §10 pkt 2, powinien zawierać w szczególności - 

datę, miejsce, organ organizujący oraz dzień akcji wyborczej przypadający na: 

 

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów; 

2) ogłoszenie listy kandydatów i terminu wyborów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) ogłoszenie wyników wyborów i ewentualnych list rezerwowych, o których mowa w §47; 

5) przyjmowanie protestów wyborczych; 

6) rozpatrzenie ewentualnych protestów wyborczych; 

7) stwierdzenie ważności wyborów. 

 

§12. 
 

1. SKW jest kolegialnym organem wyborczym Samorządu. 

2. SKW odpowiada przed Parlamentem z pełnionych obowiązków. 

3. Kadencja SKW jest jednoroczna, jednak trwa nie dłużej niż do chwili wyboru następnego 

SKW. 

4. W skład SKW może wchodzić maksymalnie nie więcej osób niż liczba Instytutów 

działających na Uczelni na dzień powoływania SKW. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 4, wybierane są przez Parlament na wniosek USKW. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, USKW składa do Przewodniczącego nie później niż do 

końca lutego roku wyborów. 



7. Parlament wybiera członków SKW, o których mowa w ust. 4, nie później niż do 31 marca 

roku wyborów. 

8. Skład SKW powinien zapewniać możliwie jak największą reprezentację Instytutów. 

9. Członek SKW nie może startować w wyborach do Parlamentu. 

 

§13. 
 

1. Do obowiązków SKW należy: 

1) rejestracja kandydatów; 

2) przygotowanie kart do głosowania; 

3) przygotowanie protokołów końcowych; 

4) kontaktowanie się  z właściwą jednostką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 

celu uzyskania numerów indeksu uprawnionych studentów; 

5) przygotowanie i opieczętowanie urn wyborczych; 

6) przeprowadzenie wyborów w terminach określonych harmonogramem wyborów; 

7) dostarczenie wyników wyborów do UKW; 

8) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji, o których mowa w §20 ust. 2; 

9) rozpatrywanie protestów wyborczych, o których mowa w §38; 

10) stwierdzanie ważności wyborów, o których mowa w §37; 

2. W przypadku przeprowadzania wyborów za pomocą systemu USOS obowiązki SKW 

ograniczają się do wymienionych w ust. 1 pkt 1,3 oraz 6-10. 

 

 

 

IV. Ustalanie liczby mandatów członka Parlamentu 

Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

 
 

§14. 
 

1. Liczbę mandatów na kolejną kadencję Parlamentu zatwierdza Parlament na wniosek USKW 

nie później niż do 30 kwietnia roku wyborów. 

 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1. musi zawierać liczbę mandatów do objęcia oraz 

kontynuowanych z list poszczególnych Instytutów, z zachowaniem zasady, o której mowa      

w ust. 3. 

 

3. Liczbę mandatów przypadających na dany Instytut ustala się na podstawie liczby studentów 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 

 

 

 

 



Liczba studentów 

  

Liczba 

mandatów 

  

od 0 do 250 4 

  

od 251 do 500 5 

  

od 501 do 1000 6 

  

od 1001 do 1500 7 

  

od 1501 do 2500 8 

  

od 2501 do 3500 9 

  

od 3501 do 5500 10 

  

od 5501 11 

  

 

 

 

4. Liczbę studentów na danym Instytucie USKW ustala na podstawie danych przekazanych 

przez Uczelnię. Dane są uzyskiwane przez USKW nie wcześniej niż początek marca roku 

wyborów. 

 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba mandatów przypadających na dany 

Instytut może zostać zatwierdzona w liczbie większej niż maksymalna po pozytywnym 

zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd. Zarząd opiniuje wniosek w ciągu 7 dni od jego 

doręczenia. 

 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa USKW na podstawie uchwały SRI Instytutu, dla 

którego ma zostać zatwierdzona liczba mandatów większa niż dopuszczalna.      

      

7. W przypadku, gdy w wyborach nie będzie możliwości ustalenia mandatów do objęcia z 

danego Instytutu z powodu limitów określonych w §14 ust. 3 albo liczba mandatów do 

objęcia będzie mniejsza niż dwa, wówczas limity te ulegają zwiększeniu, tak aby USKW 

mógł zarządzić wybory, w których z Instytutów, których dotyczy powyższa sytuacja liczba 

mandatów do objęcia wynosić będzie 2. 

 

 

 

 

 



V. Zgłoszenie kandydatur 

 

§15. 
 

1. Przez zgłoszenie kandydata należy rozumieć zgłoszenie studenta, o którym mowa w §4 

ust. 2, do SKW. 

 

2. Kandydat zgłasza swoją kandydaturę poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy 

udostępniony przez USKW na stronie internetowej Parlamentu. 

 

3. Zgłoszenie poprzez formularz musi zawierać imię, nazwisko, Instytut, rok studiów, numer 

albumu, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. 

 

4. Zgłoszenie pisemne musi zawierać wydrukowany formularz elektroniczny wraz z pisemną 

zgodą zainteresowanego kandydowaniem w wyborach i przetwarzaniem jego danych 

osobowych, zaświadczenie potwierdzające status studenta wydane przez właściwy 

dziekanat oraz pisemne oświadczenie o znajomości Regulaminu i Ordynacji. 

 

5. Termin zgłaszania kandydatów poprzez formularz elektroniczny oraz termin składania 

dokumentów w formie pisemnej ustala USKW. 

 

6. W sytuacjach wyjątkowych, w których niemożliwym lub znacznie utrudnionym jest 

przyjmowanie zgłoszeń kandydatów w sposób określony w niniejszej ordynacji, USKW, w 

porozumieniu z Zarządem, może zarządzić inne zasady i tryb przyjmowania zgłoszeń 

kandydatów. 

 

§16. 
 

1. Rejestracji kandydatów dokonuje SKW na podstawie zgłoszeń po uprzednim sprawdzeniu 

poprawności danych w nich zawartych. 

2. Poprzez zarejestrowanie kandydata rozumie się dopełnienie formalności zawartych w §15 

ust. 2-4. 

3. Złożenie dokumentów, o których mowa w §15, błędnie uzupełnionych lub złożonych po 

terminie skutkuje niezarejestrowaniem kandydatury. 

4. SKW nie ma obowiązku wzywania do uzupełnienia braków w zgłoszeniu. 

 

§17. 
 

1. Kandydaci mogą zrzeszać się w koalicje. 

2. Liczba członków koalicji wynosi co najmniej dwie osoby, jednak nie więcej niż 1/3 łącznej 

liczby wolnych mandatów z danego Instytutu. 

3. W przypadku głosowania w systemie USOSweb przynależność do koalicji nie jest 

odnotowywana w procedurze głosowania. 

 

 



VI. Kampania wyborcza 

 

§18. 
 

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez USKW, zaakceptowanego  

przez Zarząd, terminarza wyborczego i kończy się na 24 godziny przed dniem rozpoczęcia 

głosowania. 

 

 

 §19. 
 

1. Dopuszczalne są w szczególności następujące sposoby prowadzenia kampanii wyborczej: 

1) ulotki; 

2) plakaty; 

3) informacje na stronach internetowych; 

4) spotkania z wyborcami; 

5) korzystanie z wszelkich innych kanałów informacyjnych nie naruszających zasad 

Ordynacji. 

2.   USKW oraz członkowie SKW nie mogą uczestniczyć w kampanii wyborczej. 

 

 

 

§20. 
 

1. Rozpowszechniane materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i 

wypowiedzi oraz inne formy prowadzonej w okresie kampanii agitacji, nie mogą zawierać 

informacji nieprawdziwych oraz naruszających dobra osobiste. 

 

2. W sprawie materiałów, o których mowa w ust. 1, osoba zainteresowana ma prawo wnieść 

wniosek do SKW o wydanie decyzji: 

 

1) zakazu rozpowszechniania takich informacji; 

2) o przepadku na rzecz SKW; 

3) nakazu publicznego sprostowania takich informacji; 

4) nakazu publicznego przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone. 

 

4. Od decyzji o której mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie do USKW, które można złożyć w 

ciągu 24 godzin od wydania decyzji. Powyższe odwołanie USKW rozpatruje przed 

zakończeniem wyborów. 

 

5. Materiały wyborcze muszą być: 

1) umieszczane w taki sposób, aby można było usunąć je po wyborach bez 

powodowania szkód; 

 

2) usunięte przez komitety wyborcze, które je rozwiesiły w terminie do 7 dni od 

zakończenia wyborów; 



3) niewidoczne z miejsca, w którym znajdować się będzie urna wyborcza; 

4) zgodne z wymogami Uczelni w zakresie publikacji materiałów promocyjnych na 

terenie kampusu Uczelni. 

 

6. Materiały pozostawione po upływie terminu określonego w ust. 5 pkt 2 zostaną usunięte 

na koszt właścicieli. 

 

7.  Materiały wyborcze umieszczone zgodnie z niniejszą Ordynacją podlegają ochronie. 

Zabronione jest usuwanie, przemieszczanie oraz niszczenie materiałów za wyjątkiem: 

 

1) konieczności spełnienia przez wymogów wyrażonych w ust. 5 pkt 3; 

2) konieczności utrzymania porządku przez odpowiednie służby jednostki; 

3) usunięcia materiałów przez właściciela; 

4) nakazu usunięcia materiałów wydanego przez SKW. 

 

§21. 
 

1. Cisza wyborcza trwa od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania. 

 

2. W czasie ciszy wyborczej zabronione jest: 

 

1) organizowanie spotkań wyborczych, rozdawanie i umieszczanie ulotek, plakatów oraz 

wszelkiego typu materiałów informacyjnych promujących kandydatów, koalicje bądź 

organizacje startujące w wyborach; 

2) prowadzenie innych form agitacji wyborczej, w tym agitacji prowadzonej za pomocą 

sieci Internet. 

 

 

 

VII. Ogólne zasady głosowania 

 

§22. 

1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania (głosowanie tradycyjne) lub za pomocą 

systemu uczelnianego USOSweb. USKW wskazuje w harmonogramie wyborów, w jakiej 

formie zostanie przeprowadzone głosowanie. 

 

2. Wyborca oddaje głos na kandydata według instrukcji głosowania ustalonej przez USKW. 

 

3. W przypadku głosowania tradycyjnego, przed przystąpieniem do głosowania wyborca 

okazuje SKW legitymację studencką potwierdzającą status studenta lub inny dokument 

uwierzytelniający czynne prawo wyborcze. 

 

4. Po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 3 student otrzymuje od SKW kartę do 

głosowania. 

 



5. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym, czytelnym podpisem 

na liście osób głosujących. 

 

6. Student może oddać głos jedynie za pomocą jednej z form głosowania. 

 

7. USKW na co najmniej 3 dni przed dniem głosowania publikuje instrukcję głosowania na 

stronie internetowej psuek.pl.  

 

 

 

VIII. Głosowanie za pomocą systemu USOSweb 

 

§23. 
 

 

1. Głosowanie za pomocą systemu USOSweb odbywa się po zalogowaniu do systemu 

USOSweb. 

 

2. System USOSweb musi zapewnić gwarancję tajności głosowania. Głos oddany przez 

system USOSweb nie może być powiązany z indywidualnym kontem studenta. 

 

3. Dzień przed rozpoczęciem głosowania Studencka Komisja Wyborcza sprawdza 

przygotowanie systemu USOSweb do przeprowadzenia głosowania. 

 

4. Przez głos ważnie oddany rozumie się czynność zgodną z instrukcją głosowania, o której 

mowa w §22 ust. 7. 

 

 

IX. Głosowanie tradycyjne 

 

§24. 
 

 

1. W wyborach do Parlamentu przez głos ważny rozumie się kartę do głosowania, wypełnioną 

według instrukcji głosowania, o której mowa w §22 ust. 7. 

 

2. Karta do głosowania jest nieważna, jeżeli: 

 

1) została przedarta całkowicie na dwie lub więcej części; 

2) nie jest zgodna z właściwym wzorem karty do głosowania; 

3) liczba zaznaczonych nazwisk przekracza liczbę mandatów do obsadzenia we 

właściwym organie; 

 

4) została wypełniona niezgodnie z instrukcją głosowania. 

 



 §25. 
 

1. Przez cały czas przy urnie wyborczej muszą być obecne minimum 2 osoby będące 

członkami Parlamentu, w tym przynajmniej jedna osoba będąca członkiem SKW, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

 

2. Członek Parlamentu obecny przy urnie wyborczej nie może jednocześnie być kandydatem 

w trwających wyborach. 

 

 

§26. 
 

1. Głosowania nie wolno przerywać, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie zostało przerwane, SKW 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie USKW. 

3. W sytuacji wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2 decyzję o przedłużeniu 

wyborów podejmuje USKW. 

§27. 
 

USKW ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do 

głosowania oraz liczbę studentów, którym wydano karty do głosowania. 

 

 

 

X. Zasady przyznawania mandatów 
 

§28. 
 

1. Mandat członka Parlamentu otrzymują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

2. W przypadku głosowania za pomocą systemu USOSweb, mandat członka Parlamentu 

otrzymują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”. 

 

 

§29. 
 

1. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów do Parlamentu otrzyma taką samą, 

najmniejszą liczbę głosów, która uprawnia do otrzymania mandatu, USKW zarządza 

losowanie. 

2. Losowanie powinno zostać przeprowadzone w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników. 

3. Losowanie jest dostępne dla ogółu studentów. 

4. O terminie losowania, USKW informuje kandydatów, o których mowa w ust. 1 w momencie 

opublikowania zarządzenia.  

 

 



XI. Szczegółowe zasady głosowania 
 

 

§30. 
 

1. Głosowanie za pomocą systemu USOSweb rozpoczyna się o godzinie 00:00 pierwszego 

dnia określonego w terminarzu wyborczym jako pierwszy dzień wyborów. 

 

2. Głosowanie stacjonarne rozpoczyna się o godzinie wskazanej w terminarzu wyborczym jako 

pierwszy dzień wyborów.  

      

3. SKW przedstawia do wiadomości studentów posiadających czynne prawo wyborcze w 

szczególności: 

1) zasady i tryb pracy SKW; 

2) jednoznaczne wskazanie momentu rozpoczęcia i zakończenia głosowania; 

3) liczbę mandatów do obsadzenia w Parlamencie; 

4) w przypadku głosowania stacjonarnego miejsce i czas wystawienia urny wyborczej; 

5) w przypadku głosowania stacjonarnego miejsce i termin liczenia głosów. 

      

§31. 
 

1. Głosowanie w wyborach do Parlamentu odbywa się w dniach, w których odbywają się 

zajęcia dydaktyczne. 

 

2. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej, a na danym 

Instytucie prowadzone są studia niestacjonarne, głosowanie odbywa się także w 

najbliższym możliwym terminie umożliwiającym oddanie głosu studentom danego Instytutu. 

 

 

 

XII. Szczegółowe zasady głosowania w formie stacjonarnej 

§32. 
 

1. Urna wyborcza w trakcie wyborów musi być: 

1) wystawiona w miejscu ogólnodostępnym dla studentów; 

2) dostępna co najmniej od godziny 10 do godziny 14; 

3) poza godzinami głosowania przechowywana zapieczętowana wraz z kartami do 

głosowania oraz pieczęcią komisji w zamkniętym i niedostępnym ogólnie 

pomieszczeniu. 

 

2. Miejsce przechowywania urny ustala USKW. 

 

 

 



§33. 
 

1. Po zakończeniu głosowania USKW w obecności męża zaufania oraz co najmniej połowy 

składu SKW otwiera urnę wyborczą. 

 

2. W przypadku nieobecności USKW urna wyborcza zostaje otwarta w obecności męża 

zaufania, co najmniej połowy składu SKW oraz osoby wyznaczonej przez USKW w miejscu 

wyznaczonym przez USKW. 

 

3. Po otwarciu urny Komisja, w której skład wchodzą osoby wymienione w ust. 1, liczy karty do 

głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

§34. 
 

Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny różni się od liczby kart wydanych, SKW podaje 

w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. 

 

 

 

XIII. Protokół i ogłaszanie wyników z głosowania 

 

§35. 
 

1. SKW sporządza protokół z głosowania w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

2. Protokół ten powinien zawierać: 

 

1) datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania; 

2) liczbę osób uprawnionych do głosowania; 

3) liczbę studentów, którym wydano karty do głosowania; 

4) liczbę kart nieważnych; 

5) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów; 

6) listę osób, które otrzymały mandat w wyborach; 

7) ewentualne uwagi. 

 

3. Punkty 3-4 z ust. 2 mają zastosowanie jedynie w przypadku głosowania w formie 

stacjonarnej. 

 

§36. 
 

Wyniki wyborów do Parlamentu ogłasza USKW nie później niż 24 godziny po zakończeniu 

głosowania, w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich studentów Uczelni lub na stronie 

internetowej Parlamentu. 

 

 



XIV. Ważność wyborów 

 

§37. 

1. Ważność wyborów do Parlamentu stwierdza SKW w formie uchwały. 

2. Na uchwałę SKW przysługuje odwołanie w ciągu 24 godzin do USKW. 

3. W przypadku wpłynięcia odwołania USKW jest organem właściwym do wydania decyzji w 

kwestii stwierdzenia ważności wyborów. 

4. Decyzja USKW jest ostateczna.  

 

§38. 
 

1. Każdy student, o którym mowa w §4 ust. 2 ma prawo wnieść protest przeciwko ważności 

wyborów, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszono przepisy: 

1) Regulaminu; 

2) Ordynacji. 

 

2. Protest wnosi się na piśmie lub drogą elektroniczną do SKW nie później niż 24 godziny po 

zakończeniu głosowania. 

 

3. Protest powinien formułować zarzuty oraz przedstawić dowody, na których te zarzuty zostały 

oparte. 

 

4. Protest powinien zawierać: imię, nazwisko, Instytut, rok studiów, numer albumu, numer 

telefonu i adres e-mail osoby wnoszącej protest. 

 

 

§39. 

 

1. SKW wydaje w terminie do 24 godzin od dnia zakończenia składania protestów uchwałę w 

sprawie zasadności protestu. 

 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1  powinna zawierać potwierdzenie lub zaprzeczenie 

postawionym zarzutom, a w razie potwierdzenia postawionych zarzutów ocenę, czy i w jaki 

sposób wskazane w proteście nieprawidłowości miały wpływ na wynik wyborów. 

 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest kierowana do USKW wraz z opinią dotyczącą 

stwierdzenia ważności wyborów. 

 

§40. 
 

1. Każdy student, o którym mowa w §4 ust. 2, ma prawo złożyć wniosek o stwierdzenie 

nienabycia mandatu przez osoby, które w okresie wyborów dopuściły się rażącego 

naruszenia przepisów, o których mowa w §38 ust. 1. 



2. Wniosek wnosi się na piśmie lub drogą elektroniczną do SKW nie później niż 24 godziny po 

zakończeniu głosowania. 

 

3. Wniosek powinien zawierać zarzuty oraz dowody, na których te zarzuty zostały oparte. 

 

4. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, Instytut, rok studiów, numer albumu, numer 

telefonu i adres e-mail osoby wnioskującej. 

 

5. SKW rozstrzyga w formie uchwały nabycie bądź nienabycie mandatu przez osobę lub osoby, 

przeciwko której został złożony wniosek nie później niż drugiego dnia od wpłynięcia 

wniosku. 

 

§41. 
 

1. Każdy student, o którym mowa w §4 ust. 2 ma prawo złożyć odwołanie do USKW od uchwał 

SKW, o których mowa w §39 ust. 1 i §40 ust. 5, w ciągu 24 godzin od dnia ich wydania. 

 

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie lub drogą elektroniczną. 

 

3. Odwołanie powinno zawierać zarzuty oraz dowody, na których te zarzuty zostały oparte. 

 

4. USKW wraz z członkiem SKW, z zastrzeżeniem ust. 7, rozpatruje odwołanie w ciągu 24 

godzin. 

 

5. Odwołanie, na pisemny wniosek odwołującego się, może zostać rozpatrzone w obecności 

wnoszącego protest oraz członka SKW. 

 

6. Decyzja USKW powinna zawierać potwierdzenie lub zaprzeczenie postawionych zarzutów,  

a w razie ich potwierdzenia - stwierdzenie nienabycia mandatu przez osoby wskazane we 

wniosku. 

 

7. Członek SKW rozpatrujący odwołanie nie może brać wcześniej udziału w wydawaniu 

uchwał, o których mowa w §39 ust. 1 i §40 ust. 5. 

 

§42. 
 

Nie rozpatruje się wniosku, protestu i odwołania, o których mowa w §38, §40 i §41, wniesionych 

przez osobę do tego nieuprawnioną lub złożonych po terminie. 

 

§43. 

 

USKW stwierdza ważność lub nieważność wyborów w terminie 2 dni od zakończenia składania 

odwołania od uchwały  SKW do USKW, o których mowa §41 ust. 1, na podstawie: 

1) uchwał SKW, o których mowa w §39 ust. 1 oraz §40 ust. 5; 

2) decyzji USKW, o których mowa w §41 ust. 6. 



§44. 
 

1. Decyzja USKW, o której mowa w §43, może rozstrzygać o ważności wyborów na 

wszystkich bądź na wybranych listach Instytutów. 

 

2. USKW rozstrzygając o nieważności wyborów, stwierdza wygaśnięcie mandatów w 

zakresie unieważnienia oraz postanawia o przeprowadzeniu ponownych wyborów i ich 

zakresie wskazując czynność, od której należy rozpocząć postępowanie wyborcze. 

 

§45. 
 

W razie podjęcia przez USKW decyzji, o której mowa §44 ust. 2, ponowne wybory 

przeprowadza się nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od dnia jej podjęcia, zgodnie 

z niniejszą Ordynacją. 

 

§46. 
 

Terminarz ponownych wyborów przedstawiany przez USKW jest zatwierdzany przez Zarząd i 

ogłaszany w ciągu 48 godzin od dnia podjęcia decyzji przez USKW, o której mowa w §44 ust. 

2. 

§47. 
 

Po stwierdzeniu ważności wyborów przez właściwy organ, USKW tworzy listy rezerwowe dla 

poszczególnych Instytutów, na których umieszcza nazwiska osób, które nie otrzymały 

mandatu członka Parlamentu z powodu otrzymania niewystarczającej ilości głosów, w 

kolejności malejącej uzyskanych głosów. 

 

 

 

XV. Postanowienia końcowe i przepisy przejściowe 

 

§48. 
 

Do terminów, o których mowa w rozdziale XIV niniejszej Ordynacji stosuje się odpowiednio art. 

115 Kodeksu Cywilnego. 

 §49. 

W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów do objęcia w danych wyborach, USKW ma 

prawo ogłosić wybory uzupełniające dla Instytutów, na których taka sytuacja wystąpiła. Wybory 

uzupełniające przeprowadza się zgodnie z terminarzem ustalonym dla wyborów 

powtórzonych. 

 

 

 



§50. 
 

Osoby, które na mocy uchwał USKW lub SKW, o których mowa w §39 ust. 1 oraz §40 ust. 5, 

nie nabyły mandatu, nie mogą kandydować w wyborach powtórzonych. 

 

 §51. 
 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu, Przewodniczący właściwego SRI 

składa wniosek do USKW, na podstawie właściwej decyzji podjętej przez SRI o: 

 

1) ogłoszenie wyborów uzupełniających; 

2) powołanie następnego kandydata z właściwej listy, o której mowa w §47; 

3) złożenie wniosku do Parlamentu o zmniejszenie ilości mandatów. 

 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może zawierać propozycję kandydata, który może 

zostać powołany z listy, o której mowa w §47. 

 

3. W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu powoduje brak zdolności podejmowania uchwał 

przez SRI, USKW podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających oraz 

powołuje SKW w terminie do 14 dni od stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną, zgodnie z 

Regulaminem, wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu. 

 

§52. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ordynacją lub Regulaminem, a pozostających w 

kompetencjach USKW, rozstrzyga USKW w porozumieniu z Zarządem. 

 

§53. 
 

Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszej Ordynacji stanowi wykroczenie 

przeciwko obowiązkom studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i może być 

podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobom naruszającym te 

przepisy na ogólnych zasadach przewidzianych Ustawą, Statutem oraz Regulaminem. 


