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REGULAMIN WYBORÓW  
STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 
DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Regulamin wyborów, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb wyboru studentów i 

doktorantów  do uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów, Senatu UP-H i Rad 
Wydziałów oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w tych 
organach. 

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UP-H oraz Ordynacji Wyborczej  
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.  

§ 2 
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.); 

2) statucie – należy przez to rozumieć statut Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego;  

3) UP-H – należy przez to rozumieć Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
4) regulaminie wyborów – należy przez to rozumieć regulamin wyborów studentów i 

doktorantów do organów kolegialnych UP-H na kadencję 2016 - 2020; 
5) regulaminie wyborów UP-H – należy przez to rozumieć ordynację wyborczą 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego uchwaloną przez Senat UP-H w 
dniu 27 maja 2015 r. (Uchwała Nr 32/2015);   

6)  komisjach wyborczych – należy przez to rozumieć Uczelnianą Komisję Wyborczą i 
Wydziałową Komisję Wyborczą; 

7) kolegiach elektorów – należy przez to rozumieć zarówno Uczelniane Kolegium 
Elektorów, jak i Wydziałowe Kolegia Elektorów.  

 
§ 3 

 
1. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) i bierne prawo wyborcze (prawo 

wybieralności) przysługuje każdemu studentowi i doktorantowi Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu studentowi i doktorantowi 
posiadającemu czynne prawo wyborcze. 

§ 4 
1. Podział mandatów elektorskich do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu w ramach 

puli miejsc należnych wydziałowi oraz do Wydziałowego Kolegium Elektorów i Rad 
Wydziałów jest proporcjonalny do liczby studentów w  poszczególnych instytutach 
wydziału lub kierunków  studiów na wydziale. 

2. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym. 
3. Głosować można tylko osobiście. 
4. Informacje o czasie i miejscu przeprowadzenia wyborów wydziałowy samorząd 

studentów lub doktorantów podaje do wiadomości studentów lub doktorantów na 
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wydziałach co najmniej na 7 dni wcześniej w sposób umożliwiający każdemu wyborcy 
powzięcie wiadomości o tym czasie i miejscu. 

§ 5 
1. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów  do organów kolegialnych dokonywane 

są na wydziałowych zebraniach wyborczych, zorganizowanych odrębnie dla studentów i 
doktorantów. 

2. Zebrania wyborcze są prawomocne bez względu na liczbę obecnych wyborców. 
3. Wybory organizują i przeprowadzają wydziałowe organy samorządu studentów i 

doktorantów. Do zorganizowania i przeprowadzenia wyborów wydziałowe organy 
samorządu studentów albo doktorantów mogą wyłonić odpowiednie komisje wyborcze. 

4. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim uczestnikom zebrania wyborczego, 
posiadającym czynne prawo wyborcze. O zamknięciu listy kandydatów decyduje 
zebranie wyborcze w formie uchwały. 

5. Każdy uczestnik zebrania wyborczego może zgłosić jednego kandydata za jego zgodą. 
6. Wybrane zostają te osoby, które uzyskały więcej niż połowę ważnych głosów, licząc 

kolejno od najwyższej liczby, aż do wyczerpania liczby mandatów. 
7. W przypadku gdy pierwsze głosowanie nie wyłoni wszystkich przedstawicieli do organów 

kolegialnych przeprowadza się drugą i ewentualnie następne tury głosowania, aż do 
wyłonienia wszystkich przedstawicieli. W drugiej i następnych turach głosowanie odbywa 
się na kandydatów, którzy uzyskali, kolejno największą liczbę ważnych głosów - 
pozostawiając na liście kandydatów o jedną osobę więcej, niż liczba nie obsadzonych 
mandatów. 

8. Z wyborów sporządza się protokół w trzech egzemplarzach. Protokół podpisują wszyscy 
członkowie wydziałowego organu samorządu albo komisji wyborczej. 

9. Protokoły są niezwłocznie przekazywane, po jednym egzemplarzu, do Uczelnianej 
Komisji Wyborczej oraz Wydziałowej Komisji Wyborczej. 

§ 6 
1. Formę i treść kart wyborczych określa wydziałowy organ samorządu studentów lub 

doktorantów albo komisja wyborcza. Karta do głosowania winna zawierać w 
szczególności: 
1) nazwiska i imiona kandydatów, umieszczone w porządku alfabetycznym,  
2) wskazanie liczby kandydatów wybieranych w danym głosowaniu; 
3) pouczenie dotyczące zasad uznawania głosu za nieważny. 

2. Wszystkie karty winny być opieczętowane przez wydziałowy organ samorząd studentów 
lub doktorantów albo przez komisję wyborczą. 

§ 7 
1. Głos uważa się za nieważny, jeżeli: 

1) oddany został na nieważnej (w szczególności nie opieczętowanej) karcie do 
głosowania; 

2) oddany został w sposób uniemożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, jakiego 
wyboru dokonał wyborca; 

3) na karcie do głosowania wskazano większą liczbę kandydatów niż liczba mandatów 
do obsadzenia;  

4) karta do głosowania została całkowicie przedarta. 
2. Głosów nieważnych nie uwzględnia się przy obliczaniu wymaganej większości głosów. 
3. Wybór uważa się za dokonany jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie 

oddanych głosów, przy czym przez ważnie oddane głosy rozumie się głosy ważne 
oddane za i przeciw.   W przypadku gdy warunek ten spełni więcej osób niż jest miejsc 
mandatowych, wybrane zostają te osoby, które uzyskały kolejno najwięcej głosów. 
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OBOWIĄZKI I ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW I DOKTORANTÓW   
§ 8 

1. Uczelniane organy samorządu studentów i doktorantów sprawują nadzór w zakresie 
przestrzegania zasad i trybu wyborów przedstawicieli studentów albo doktorantów do 
organów kolegialnych UP-H, w tym także wyborów uzupełniających i wyborów 
ponownych. 

2. Uczelniane organy samorządu studentów i doktorantów podejmują decyzje w sprawie 
stwierdzenia ważności lub unieważnienia wyborów w przypadku stwierdzenia 
niezgodnego z prawem ich przebiegu na wydziałach, a w szczególności: 
1) rozstrzygają  wszelkie wątpliwości związane z wyborami; 
2) sprawują nadzór nad wyborami; 
3) unieważniają wybory w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu. 
 

§ 9 
 

Do zadań wydziałowego organu samorządu studenckiego i wydziałowego organu samorządu 
doktorantów w szczególności należy: 

1) przeprowadzanie wyborów przedstawicieli wydziału do Uczelnianego Kolegium 
Elektorów i Senatu UP-H; 

2) przeprowadzanie wyborów do Wydziałowego Kolegium Elektorów i Rady Wydziału; 
3) przekazywanie protokołów z wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej i 

Wydziałowej Komisji Wyborczej. 
§ 10 

Wszelkie decyzje w sprawie wyborów wydziałowe organy samorządu studentów i 
doktorantów podejmują w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy statutowego składu organu. 
 

CZAS TRWANIA KADENCJI PRZEDSTAWICIELI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 
W ORGANACH KOLEGIALNYCH UP-H 

§ 11 
1. Przedstawiciele studentów i doktorantów wybierani są na okres kadencji organów 

kolegialnych UP-H określony w statucie i regulaminie wyborów UP-H, z zastrzeżeniem 
ust. 2.  

2. Mandat przedstawiciela studentów i doktorantów w organie kolegialnym wygasa w 
przypadku: 
1) ustania przynależności do danej grupy społeczności studenckiej;  
2) nastąpi przerwa w toku studiów, bez względu na przyczynę; 
3) uprawomocnienia się orzeczenia o pozbawieniu praw publicznych, praw wyborczych 

lub bezwzględnego pozbawienia wolności;  
4) zrzeczenia się;  

3. Mandat członka organu kolegialnego wygasa także w przypadku nieobecności 
nieusprawiedliwionej na trzech kolejnych posiedzeniach danego organu kolegialnego. 
 

 
UNIEWAŻNIENIE WYBORÓW 

§ 12 
1. Wnioski w sprawie unieważnienia wyborów składa się do uczelnianego organu 

samorządu studentów albo doktorantów w formie pisemnej wraz z merytorycznym 
uzasadnieniem.  

2. Wniosek w sprawie unieważnienia wyborów na wydziale może zgłosić 1/3 wyborców 
uprawnionych do głosowania, nie mniej jednak niż trzy osoby, którego wynik jest 
kwestionowany - w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów. 
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3. Wniosek o unieważnienie wyborów rozstrzyga uczelniany organ samorządu studentów, 
najpóźniej w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania. 

4. Uczelniany organ samorządu studentów albo doktorantów unieważnia wybory w całości 
lub w części jeżeli dopuszczono się naruszenia zasad i przepisów ustawy, statutu lub 
niniejszego regulaminu UP-H i niniejszego regulaminu, w sposób mający istotny wpływ 
na wyniki głosowania lub ustalenie wyników głosowania. 

5. W przypadku unieważnienia wyborów przez uczelniany organ samorządu studentów albo 
doktorantów, w stosownej uchwale określa się zakres i sposób przeprowadzenia 
czynności związanych z nowymi wyborami oraz kalendarz tych czynności. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 13 
1. W sprawach dotyczących wyborów, a nie uregulowanych przepisami ustawy, statutu, 

regulaminu wyborów UP-H i niniejszego regulaminu rozstrzyga uczelniany organ 
samorządu studentów albo doktorantów.  

2. Ostateczne rozstrzygnięcie spraw związanych z przebiegiem wyborów należy do 
Senatu, który sprawuje nadzór nad zgodnością wyborów z obowiązującymi przepisami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


