ORDYNACJA WYBORCZA
do organów Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki
Warszawskiej w dniu 26 kwietnia 2016 roku ze zmianami w
dniu 6 kwietnia 2017 roku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów,
przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów:
a) do Wydziałowych Rad Samorządu;
b) do Rad Mieszkańców;
c) do Parlamentu Studentów z List Ogólnouczelnianych;
d) Elektorów Dziekańskich;
2. Wybory są przeprowadzane w ramach akcji wyborczej dla jednostki lub jednostek
oraz ED, o których mowa w ust 1.

§ 2.
W wyborach można głosować tylko osobiście, na kartach do głosowania lub w
formie elektronicznej.

§ 3.
W tych samych wyborach można głosować tylko jeden raz.

§ 4.
1. Ilekroć w Ordynacji jest mowa o:
a) akcji wyborczej - należy przez to rozumieć wszystkie akcje wyborcze o
których mowa w § 5.;
b) DS – Dom Studencki;
c) Elektorach Dziekańskich, ED – przedstawiciele studentów w
kolegiach elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów;
d) materiałach wyborczych - każdy pochodzący od kandydata, ich grupy lub
LO upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z
zarządzonymi wyborami, zawierający wyraźne oznaczenie kandydata, ich
grupy lub LO, od którego pochodzą, w tym: plakaty, ulotki promujące
kandydatów, przygotowane przez kandydatów i oznaczone w sposób
niepozostawiający wątpliwości, co do właściciela materiałów;
e) obwieszczeniach wyborczych – ogłoszenia, informacje o kandydatach,
sposobie głosowania oraz inne materiały niebędące elementami kampanii
wyborczej, dostarczane przez UKW;
f) Ordynacji Jednostki, OJ – odpowiednio WOW lub OWDS;
g) Ordynacji Wyborczej Domu Studenckiego, OWDS - ordynacja określająca
szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów w DS;
g’) Systemie Centralnego Zarządzania Rolami MainFrame SSPW,
MainFrame – system zarządzania rolami dostępny pod adresem
https://mainframe.sspw.pl/;
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h) Systemie Obsługi Wyborów Akademickich SSPW (SOWA), Systemie
wyborczym – system elektronicznego wsparcia wyborów dostępny pod
adresem https://wybory.sspw.pl;
i) Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Warszawskiej, UKW PW komisja wyborcza, o której mowa w Statucie PW;
j) właściwej komisji wyborczej – odpowiednio Wydziałowa Komisja Wyborcza WKW lub Komisja Wyborcza Domu Studenckiego - KWDS;
k) wniosku o nienabycie mandatu – należy przez to rozumieć wniosek, którego
tryb składania, postępowania oraz rozpatrywania określają § 51. oraz § 52.
niniejszej Ordynacji;
l) wyborach - należy przez to rozumieć odpowiednio wybory do WRS, RM,
Parlamentu z LO oraz wybory ED, odbywające się w ramach danej akcji
wyborczej, regulowane postanowieniami niniejszej Ordynacji;
m) Wyborczym Systemie Informatycznym, WSI – system elektronicznego
oddawania głosów w Wyborach dostępny pod adresem
https://glosuj.sspw.pl;
n) Wydziałowej Ordynacji Wyborczej, WOW - ordynacja określająca
szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów na wydziale;
o) wynikach głosowania – liczby głosów oddanych na poszczególnych
kandydatów lub poszczególne LO, we właściwych wyborach, wynikające z
przeliczenia głosów przez właściwe KW;
p) wynikach wyborów - listy studentów, bądź LO, którzy kandydowali we
właściwych wyborach, uszeregowane zgodnie z malejącą liczbą uzyskanych
głosów, z wyróżnieniem studentów, bądź LO, którzy uzyskali mandat w
wyniku właściwych wyborów oraz osób, bądź LO, które nie nabyły mandatu
na podstawie uchwał KR, o których mowa w § 52. oraz § 54. niniejszej
Ordynacji.

2. W treści niniejszej Ordynacji stosuje się określenia i skróty opisane w Regulaminie
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, zwanym dalej Regulaminem.

§ 5.
1. Akcja wyborcza zawiera wszystkie czynności związane z przygotowaniem
oraz przeprowadzaniem wyborów, o których mowa w § 4. ust. 1 lit. l).
2. Terminy czynności, o których mowa w ust. 1 zawarte są w terminarzu wyborczym.
3. Rozróżnia się następujące akcje wyborcze:
a) podstawową - przewidzianą dla każdej jednostki oraz ED, o których mowa w
§ 1., przed rozpoczęciem kadencji, na którą wybory są przeprowadzane,
zgodnie z terminarzem, o którym mowa w § 60. Regulaminu SSPW;
b) powtórzoną - przeprowadzaną w przypadku uznania nieważności akcji
wyborczej podstawowej lub powtórzonej przeprowadzonej na podstawie
postanowienia KR zawartego w uchwale o nieważności poprzednich
wyborów, zgodnie z terminarzem akcji wyborczej powtórzonej;

c) uzupełniającą - przeprowadzaną w przypadku zmniejszenia liczby członków
jednostek o których mowa w § 1. ust. 1 lit. a), b), c), poniżej liczby
określonej w OJ lub, w przypadku wyborów ED, na podstawie decyzji UKW
podjętej w porozumieniu z UKW PW.

§ 6.
1. Uchwały, decyzje i protokoły z wyborów są przechowywane i archiwizowane w
formie papierowej i elektronicznej.
2. Elektroniczna archiwizacja odbywa się w systemie wyborczym.
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Rozdział II
Prawa Wyborcze
§ 7.
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma:
a) w wyborach do WRS – student Uczelni, na wszystkich wydziałach na
których studiuje;
b) w wyborach do RM – student Uczelni, we wszystkich DS, w których jest
zakwaterowany;
c) w wyborach do Parlamentu z LO - student Uczelni, na jednym, wybranym
przez siebie wydziale, poprzez głosowanie na LO;
d) w wyborach ED - student Uczelni, na wszystkich wydziałach na
których studiuje;
2. Liczba możliwych do oddania głosów nie zależy od liczby kierunków studiowanych
w ramach danego wydziału.
3. Nie ma prawa wybierania osoba niebędąca studentem Politechniki Warszawskiej.

§ 8.
1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma:
a) w wyborach do WRS – student Uczelni, na jednym wybranym przez siebie
wydziale, w którym studiuje;
b) w wyborach do RM – student Uczelni, we wszystkich DS, w których jest
zakwaterowany;
c) w wyborach do Parlamentu z LO - student Uczelni, członek Koła
Naukowego, Organizacji, Stowarzyszenia lub grup tych jednostek,
zgłaszających LO, na jednej, wybranej przez siebie LO;
d) w wyborach Elektorów Dziekańskich - student Uczelni, na
jednym, wybranym przez siebie wydziale, na którym studiuje;
2. Nie ma prawa wybieralności w wyborach:
a) osoba niebędąca studentem Uczelni;
b) student ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej
właściwej do spraw studentów, zawieszającym go w prawach studenta;

c)
d)
e)
f)

Członek KW;
Uczelniany Komisarz Wyborczy;
Zastępcy Uczelnianego Komisarza Wyborczego;
Członkowie Komisji Regulaminowej.

Rozdział III
Organy Wyborcze
§ 9.
1. Stałymi organami wyborczymi są UKW oraz jego zastępcy.
2. Organami wyborczymi powoływanymi w związku z zarządzonymi wyborami są
komisje wyborcze, zwane dalej KW, odpowiednio:
a) wydziałowe komisje wyborcze, zwane dalej WKW oraz
b) komisje wyborcze domu studenckiego, zwane dalej KWDS.
3. UKW może powoływać tymczasowych pełnomocników do pełnienia obowiązków
w zakresie określonym niniejszą Ordynacją.
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§ 10.
Wygaśnięcie mandatu UKW następuje w przypadku:
1. Zrzeczenia się mandatu;
2. Ukarania prawomocnym orzeczeniem przez Komisję Dyscyplinarną właściwą
do spraw studentów lub przez Sąd Koleżeński;
3. Zakończenia kadencji;
4. Zakończenia studiów na wszystkich wydziałach;
5. Odwołania przez Parlament;

§ 11.

1. Do zadań UKW należy:
a) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem akcji wyborczych;
b) sprawowanie nadzoru nad składem osobowym WRS, RM, Sądu
Koleżeńskiego, Parlamentu oraz ED i Elektorów Rektorskich w czasie
trwania ich kadencji;
c) zorganizowanie wyborów we współdziałaniu z jednostkami SSPW, a
w szczególności z KR, WRS, RM oraz Kolegium;
d) rejestrowanie LO;
e) zarządzanie drukowaniem i przygotowywaniem kart do głosowania w
wyborach do WRS, RM, ED i Parlamentu z LO oraz zapewnienie ich wydania
właściwym KW;
f) powoływanie KW oraz rozwiązywanie KW;
g) rozpatrywanie skarg na działalność KW;
h) ustalanie wzorów druków i obwieszczeń wyborczych, a także wzorów
pieczęci KW;
i) ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania, o których mowa w § 110.
oraz wyników wyborów, o których mowa w § 13., w zakresie określonym
przepisami szczególnymi Ordynacji;
j) wspieranie działań informacyjnych zwiększających wiedzę studentów na
temat prawa wyborczego, w szczególności zasad głosowania;
k) wykonywanie innych zadań określonych w innych aktach prawnych SSPW;
l) wypisywanie zaświadczeń o działalności w SSPW.
2. Działania, o których mowa w ust. 1 , UKW realizuje w szczególności po przez:
a) prowadzenie systemu wyborczego oraz WSI;
b) przygotowywanie publikacji o charakterze informacyjnym;
c) przygotowywanie obwieszczeń wyborczych.
3. UKW ustala zasady i tryb pracy, sposób wykonywania zadań oraz sposób
sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem akcji wyborczych, KW
oraz zastępców UKW.

§ 12.
UKW określa:
1. Warunki i sposób wykorzystania techniki elektronicznej przy:
a) ustalaniu sposobu głosowania;
b) zliczaniu wyników głosowania;
c) sporządzaniu protokołów przez KW;
d) ustalaniu wyników wyborów;
e) zgłaszaniu protestów do UKW.
2. Tryb przekazywania danych z protokołów, o których mowa w ust. 1, za
pośrednictwem SOWA oraz w przypadku wyborów elektronicznych, również
za pośrednictwem WSI;
3. Tryb przekazywania przez KW w trakcie głosowania danych o liczbie osób
uprawnionych do głosowania i liczbie wyborców, którym wydano karty do
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głosowania, oraz sposób ewentualnego podawania tych danych do publicznej
wiadomości, uwzględniając konieczność zapewnienia warunków bezpieczeństwa
wprowadzania i przetwarzania danych oraz ich przekazywania i odbioru.

§ 13.
1. UKW, na podstawie protokołów z wyborów sporządzonych przez właściwe KW,
podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, wyniki wyborów do

WRS, RM i na ED oraz do Parlamentu z LO.
2. UKW określa formę i wzór obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 14.
1. Parlament wybiera zastępców UKW po zasięgnięciu opinii UKW, w
semestrze letnim, jednak nie później niż do 20 czerwca.
2. UKW, przed posiedzeniem Parlamentu, na którym są wybierani zastępcy UKW,
drogą decyzji, określa liczbę zastępców oraz zakres ich zadań.
3. Liczba zastępców nie może być większa niż 5 oraz musi być wybrany co najmniej
jeden zastępca do organizacji wyborów w każdej filii PW oraz w Warszawie.

4. Kadencja zastępców UKW jest jednoroczna, jednak trwa nie dłużej niż do
chwili wyboru następnego UKW.
5. Na zastępcę UKW nie może być wybrany student ukarany prawomocnym
orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego lub Komisji Dyscyplinarnej właściwej do
spraw studentów.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu zastępcy UKW, UKW może wydać decyzję,
określającą zakres zadań nowego zastępcy. W przypadku wydania decyzji,
Parlament wybiera na najbliższym posiedzeniu nowego zastępcę. Zastępca UKW
wybrany w tym trybie pełni swoją funkcję do końca kadencji, na którą wybrany
był jego poprzednik.

§ 15.
Wygaśnięcie mandatu zastępcy UKW następuje w przypadku:
1. Zrzeczenia się mandatu;
2. Ukarania prawomocnym orzeczeniem przez Sąd Koleżeński lub
Komisję Dyscyplinarną właściwą do spraw studentów;
3. Zakończenia kadencji;
4. Zakończenia studiów na wszystkich wydziałach;
5. Odwołania przez Parlament;
6. Zgłoszenia kandydowania w wyborach.

§ 16.
1. W skład KW wchodzi od 3 do 6 osób.
2. W przypadku przeprowadzania wyborów elektronicznych w skład danej KW na
właściwym Wydziale lub we właściwym DS wchodzi od 1 do 3 osób.
3. Proponowaną liczbę członków KW określa ustępująca WRS lub RM w
uchwale podjętej i dostarczonej, nie później niż 20 czerwca, do UKW.
4. Dokładną liczbę członków KW określa w drodze decyzji UKW.
5. Zgłoszenie kandydata na członka KW następuje poprzez rejestrację w systemie
wyborczym.
6. Termin zgłoszeń, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się nie później niż 10
października, a kończy nie później niż w 14 dniu przed rozpoczęciem wyborów.
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§ 17.
1. Propozycję przewodniczącego KW przedstawia ustępująca WRS lub RM w
uchwale podjętej i dostarczonej do UKW nie później niż w 25 dniu przed
rozpoczęciem wyborów.
2. UKW zatwierdza przewodniczących KW w drodze decyzji.
3. Zatwierdzony przez UKW przewodniczący KW przekazuje do UKW propozycję
składu właściwej KW, najpóźniej w 14 dniu przed rozpoczęciem wyborów.
4. W przypadku zgłoszenia do składu KW liczby kandydatów przekraczającej
dopuszczalny skład KW, o składzie KW decyduje UKW uwzględniając w pierwszej
kolejności propozycję składu, o której mowa w ust. 3.

5. UKW ustala i powołuje KW najpóźniej w 8 dniu przed dniem rozpoczęcia wyborów.
6. W skład każdej KW wchodzi co najmniej 1 członek nie będący odpowiednio
studentem danego wydziału bądź mieszkańcem danego DS.
7. W uzasadnionych przypadkach UKW może zmniejszyć liczbę członków KW. UKW
jest zobowiązany podać do wiadomości członków Parlamentu podjętą decyzję w
formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w ciągu 24 godzin od dnia podjęcia decyzji.
Członkom Parlamentu przysługuje odwołanie do KR w ciągu 48 godzin od dnia
podania do wiadomości Parlamentu decyzji UKW.
8. KR rozpatruje odwołanie od decyzji UKW, o której mowa w ust. 7, w ciągu
48 godzin od dnia złożenia i podaje do wiadomości Parlamentu.

§ 18.
1. Można być członkiem tylko jednej KW. Nie mogą być członkami KW kandydaci w
wyborach, osoby nie będące studentami PW oraz mężowie zaufania.
2. W uzasadnionych przypadkach UKW może zezwolić studentowi na członkostwo
w dwóch KW.
3. Członkowie KW nie mogą prowadzić agitacji wyborczej.

§ 19.
Obsługę i techniczno-materialne warunki pracy KW, w tym możliwość
wykorzystania techniki elektronicznej oraz wykonanie zadań związanych z
organizacją i przeprowadzeniem wyborów na wydziale lub w DS zapewnia
odpowiednio przewodniczący WRS lub przewodniczący RM.

§ 20.
1. Wygaśnięcie członkostwa w KW następuje w przypadku:
a) zrzeczenia się członkostwa;
b) przerwania studiów na wszystkich wydziałach;
c) zgłoszenia się do kandydowania w wyborach;
d) odwołania przez UKW na uzasadniony wniosek.
2. Uzupełnienie składu KW następuje w drodze decyzji UKW.
3. UKW odwołuje członka KW w przypadku niewykonywania lub nienależytego
wykonywania obowiązków członka KW.
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§ 21.
Do zadań KW należy:
1. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem akcji wyborczych
odpowiednio na swoim Wydziale lub w DS;
2. czuwanie nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania;
3. sprawowanie nadzoru nad aktualizowaniem spisu wyborców;
4. zliczanie i przedstawianie wyników głosowania;
5. przedstawianie po każdej akcji wyborczej UKW informacji o realizacji przepisów
Ordynacji i ewentualnych propozycji ich zmian;
6. wspieranie działań informacyjnych zwiększających wiedzę studentów na
temat prawa wyborczego, w szczególności zasad głosowania;
7. wykonywanie innych zadań przewidzianych w Ordynacji lub zleconych przez UKW.
Rozdział IV
Spis wyborców

§ 22.
1. Spis wyborców służy do przeprowadzania głosowania w wyborach do WRS, RM,
Parlamentu z LO oraz ED.
2. W spisie wyborców wymienia się przynajmniej następujące dane studenta:
a) w przypadku wyborów do WRS, Parlamentu z LO oraz ED:
- imię i nazwisko
- numer indeksu
- rodzaj studiów
- rok studiów
b) w przypadku wyborów do RM:
- imię i nazwisko
- numer indeksu
3. Spis wyborców, jest sporządzany przez dziekanat właściwego wydziału lub
administrację właściwego DS, na prośbę przewodniczącego właściwej KW lub
UKW.
4. Spis wyborców może być również sporządzony przez UKW na prośbę
przewodniczącego właściwej KW.
5. Spis wyborców sporządzany jest w jednym egzemplarzu, oddzielnie dla każdego
wydziału bądź DS, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem właściwych wyborów.

§ 23.
Wyborca jest dopisywany do właściwego spisu wyborców po przedstawieniu
przewodniczącemu właściwej KW dokumentu, bądź dokumentów, o których mowa w §

35. potwierdzających:
1. Posiadany status studenta właściwego wydziału – w przypadku spisu wyborców
na wydziale;
2. Posiadany status studenta oraz zakwaterowania we właściwym DS – w przypadku
spisu wyborców w DS.
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Rozdział V
Przepisy wspólne dla głosowania

§ 24.
1. Kandydat do WRS, RM lub na ED ma prawo zgłosić jednego męża zaufania do
właściwej KW.
2. Zgłaszający LO mają prawo zgłosić po jednym mężu zaufania do każdej WKW.
3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2 należy dokonywać jedynie w
formie pisemnej do przewodniczącego właściwej KW.
4. Mąż zaufania ma prawo do obserwowania wszystkich prac KW oraz zamieszczenia
swoich zastrzeżeń w protokole z głosowania i bieżącego informowania o nich UKW
lub jego zastępców.
5. Przewodniczący KW ma obowiązek informowania mężów zaufania o wszystkich
terminach prac KW.

§ 25.
1. Głosowanie w wyborach do WRS, ED bądź do Parlamentu LO odbywa się
na właściwym wydziale.
2. Głosowanie w wyborach do RM odbywa się we właściwym DS.

§ 26.
1. Na wniosek właściwej KW, UKW, w drodze decyzji, może zarządzić wcześniejsze
zakończenie głosowania, jeżeli wszyscy wyborcy wpisani do spisu wyborców
oddali swe głosy.
2. Zarządzenie wcześniejszego zakończenia głosowania może nastąpić dopiero po
skończeniu dziennego czasu pracy właściwej KW w dniu, w którym
stwierdzono oddanie wszystkich głosów.
3. O zarządzeniu zakończenia głosowania UKW niezwłocznie zawiadamia KR.

§ 27.
1. Jeżeli głosowanie nie odbywa się w formie elektronicznej, to odbywa się ono
przy pomocy kart do głosowania.
2. Na karcie do głosowania zamieszcza się informację o sposobie głosowania.
3. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Wielkość i
rodzaj czcionek powinny być jednakowe dla oznaczeń wszystkich LO i nazwisk
kandydatów.
4. Wzór kart do głosowania ustala UKW.

§ 28.
Poczynienie dodatkowych dopisków na karcie do głosowania nie wpływa na
ważność oddanego na niej głosu.

§ 29.
1. Przed rozpoczęciem głosowania KW sprawdza, czy urna jest pus ta, po czym zamyka
urnę wyborczą i opieczętowuje ją pieczęcią oraz sprawdza, czy na miejscu znajduje
się spis wyborców i potrzebna liczba kart do głosowania właściwych dla
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2.
3.
4.
5.
6.

przeprowadzanych wyborów, jak również czy w pobliżu urny nie znajdują
się zabronione materiały wyborcze.
Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny wyborczej nie wolno otwierać.
Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia, każdego dnia, przy
urnie wyborczej muszą być równocześnie obecne co najmniej 2 osoby
wchodzące w skład właściwej KW.
Za spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 3. odpowiedzialny jest
przewodniczący właściwej KW.
Niespełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 3, traktowane jest jako przerwanie
głosowania i zostaje odnotowane, wraz z nazwiskami członków KW, którzy nie
dopełnili obowiązków, w protokole z głosowania.
Przewodniczący właściwej KW niezwłocznie zgłasza do UKW lub jego zastępcy
informację, o której mowa w ust. 5.

§ 30.
1. Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu co najmniej 2 dni, z przerwą w
głosowaniu, właściwa KW po zakończeniu głosowania, oprócz ostatniego dnia, w
każdym dniu głosowania:
a) zapieczętowuje otwór urny;
b) oprócz ostatniego dnia, zlicza:
- liczbę niewykorzystanych kart do głosowania,
- liczbę kart wydanych – na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.
2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, właściwa KW umieszcza w
opieczętowanych pakietach odrębnie karty niewykorzystane i spis wyborców, które
wraz z urną pozostają w miejscu wyznaczonym w OJ.
3. Po zakończeniu głosowania w każdym dniu, oprócz ostatniego dnia głosowania, i
wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, właściwa KW zamyka urnę w
miejscu wyznaczonym w OJ, do którego dostęp mogą mieć jedynie członkowie
KW.
4. Przed rozpoczęciem głosowania w kolejnym dniu właściwa KW stwierdza, czy
plomba na urnie oraz pakiety z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców
są nienaruszone.

§ 31.
1. UKW na wniosek właściwej KW, może zarządzić stosowanie w głosowaniu
drugiej urny wyborczej.
2. Do postępowania z drugą urną wyborczą i głosowania przy jej użyciu mają
zastosowanie przepisy niniejszej Ordynacji dotyczące urny wyborczej.

3. Zastosowanie drugiej urny odnotowuje się w protokole z głosowania.

§ 32.
1. Głosowania nie wolno przerywać. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń
głosowanie było przejściowo uniemożliwione, UKW, z własnej inicjatywy lub na
prośbę właściwej KW, może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo
odroczenie do dnia następnego. UKW podejmuje niezwłocznie decyzję w sprawie
przedłużenia albo odroczenia głosowania. Decyzja w tej sprawie powinna być
natychmiast podana do publicznej wiadomości na wydziale lub w DS, którego
dotyczy oraz przekazana do wiadomości KR.
2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność opuszczenia
miejsca, w którym przeprowadzone są wybory, podczas trwania
głosowania, właściwa KW:
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a) zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z
zapieczętowanym spisem wyborców na przechowanie przewodniczącemu
właściwej KW;
b) zlicza:
- liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w
opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je na przechowanie
przewodniczącemu KW,
- liczbę kart wydanych – na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

§ 33.
1. W miejscu głosowania oraz w miejscach, z których widoczna jest urna
wyborcza zabronione jest umieszczanie materiałów wyborczych.
2. Dozwolone jest prezentowanie pełnej listy kandydatów w porządku
alfabetycznym, w miejscach, o których mowa w ust. 1.

§ 34.
Przewodniczący właściwej KW czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad
utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania odpowiednio na swoim
wydziale lub w swoim DS.

§ 35.
1. Głosować może tylko wyborca wpisany do spisu wyborców oraz wyborca
dopisany do spisu zgodnie z poniższymi przepisami.
2. Właściwa KW dopisuje w dniu głosowania do spisu wyborców osobę
przedkładającą zaświadczenie o studiowaniu wydane przez właściwy dziekanat
oraz w przypadku głosowania w DS, także zaświadczenie o zakwaterowaniu we
właściwym DS, załączając odpowiednio zaświadczenie, bądź zaświadczenia do
spisu wyborców.

§ 36.
1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje właściwej KW ważną
legitymację studencką PW lub indeks PW z aktualną rejestracją na dany
etap studiowania.
2. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, wyborca otrzymuje od KW kartę
do głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów, opatrzoną pieczęcią KW.
Wyborca potwierdza otrzymanie karty bądź kart do głosowania własnym podpisem
w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.
3. KW stempluje każdą kartę do głosowania w momencie jej wydawania.
4. Po otrzymaniu karty, bądź kart do głosowania, wyborca niezwłocznie oddaje głos
w miejscu, w którym jest widoczny dla właściwej KW, zachowując przy tym
tajność oddawanego przez siebie głosu.

§ 37.
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać inna osoba,
z wyłączeniem członków KW, mężów zaufania i kandydatów.
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Rozdział VI
Głosowanie elektroniczne

§ 38.
1. Wyborca może głosować elektronicznie na kandydatów do WRS, RM oraz na ED i
LO.
2. UKW podejmuje decyzję o głosowaniu elektronicznym, o którym mowa w ust. 1, w
porozumieniu z KR.
Rozdział VII
Ustalanie wyników głosowania

§ 39.
1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania, w ostatnim dniu wyborów, właściwa
KW oblicza wyniki głosowania w DS lub na wydziale, odpowiednio do
przeprowadzonych wyborów.
2. KW oblicza wyniki głosowania w miejscu i terminie określonym we właściwej OJ.
3. Warunki ważności głosu określają przepisy szczególne niniejszej Ordynacji.

§ 40.
1. Skreślony.
2. Właściwa KW ustala, na podstawie spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych
do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
3. KW zlicza niewykorzystane karty do głosowania, a następnie karty te umieszcza
w zapieczętowanym pakiecie.

§ 41.
1. Po wykonaniu przez właściwą KW czynności, o których mowa w § 40., przewodniczący
KW w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym KW zlicza wyjęte z niej
karty do głosowania z podziałem na karty ważne i nieważne.

2. W przypadku nieobecności któregokolwiek z członków KW, urna wyborcza zostaje
otwarta w obecności UKW lub jego zastępcy oraz pozostałych członków właściwej
KW.
3. Podczas otwarcia urny wyborczej musi być obecnych co najmniej dwóch
członków właściwej KW.
4. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od
liczby kart wydanych, KW podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej
niezgodności.

§ 42.
Karty do głosowania niezgodne ze wzorem kart ustalonym przez UKW, nieopatrzone
pieczęcią właściwej KW lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie
są nieważne.
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§ 43.
1. Właściwa KW sporządza protokół głosowania właściwy dla
przeprowadzanych wyborów.
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, wymienia się odpowiednio dane, o których
mowa w § 29 ust. 6 oraz § 40. ust. 2 i 3, oraz, odpowiednio do
przeprowadzanych wyborów, liczbę głosów nieważnych, liczbę głosów ważnych
oddanych na poszczególnych kandydatów albo na poszczególne LO.
3. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania każdego dnia
oraz omawia zarządzenia i inne podjęte decyzje, jak również inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
4. Protokół podpisują wszystkie osoby obecne przy jego sporządzaniu.
Protokół opatruje się pieczątką właściwej KW.
5. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do członków właściwej KW z tym, że
nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania.
7. Wzory protokołów, o których mowa w ust. 1, ustala UKW.

§ 44.
Przewodniczący KW przekazuje do UKW lub jego zastępcy protokół z głosowania nie
później niż 24 godziny po zakończeniu głosowania ostatniego dnia właściwych wyborów.

§ 45.
Właściwa KW podaje, nie później niż 24 godziny po zakończeniu głosowania ostatniego
dnia właściwych wyborów, do publicznej wiadomości wyniki głosowania do RM, WRS i na
ED za pośrednictwem systemu wyborczego.

§ 46.
1. Nie później niż 24 godziny po zakończeniu głosowania ostatniego dnia właściwych
wyborów, przewodniczący właściwej KW niezwłocznie, przekazuje w depozyt UKW lub
jego zastępcy urnę wyborczą, karty do głosowania, spis wyborców oraz pieczęć

KW.
2. Karty, o których mowa w ust. 1, właściwa KW przekazuje w opieczętowanych
pakietach.

§ 47.
1. Karty do głosowania, o których mowa w § 46., UKW przechowuje w bezpieczny
sposób.
2. Przechowywane karty mogą być udostępniane jedynie Komisji Regulaminowej
w postępowaniach związanych z wnioskami o nienabycie mandatu oraz
protestami wyborczymi.
3. UKW niszczy karty do głosowania po wydaniu przez KR uchwały, o której mowa w
§ 57.
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Rozdział VIII
Protesty wyborcze

§ 48.
1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest z powodu naruszenia
przepisów OJ, niniejszej Ordynacji, Regulaminu oraz aktów prawa wyższego.

2. Prawo wniesienia protestu przysługuje każdemu studentowi posiadającemu czynne
prawo wyborcze.

§ 49.
1. Protest wyborczy wnosi się do UKW na piśmie lub przez system wyborczy nie
później niż 2 dni po przedstawieniu wyników głosowania do Parlamentu z LO.

2. Protest musi formułować zarzuty oraz przedstawiać lub wskazywać dowody, na
których te zarzuty zostały oparte.
3. Protest powinien zawierać: imię, nazwisko, wydział, rok studiów, numer albumu
oraz numer telefonu i adres e-mail osoby wnoszącej protest.

§ 50.
1. UKW wydaje, najpóźniej w terminie 2 dni od dnia zakończenia
składania protestów, decyzje w sprawie protestu.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, musi zawierać potwierdzenie lub
zaprzeczenie postawionym zarzutom.
3. W razie potwierdzenia postawionych zarzutów decyzja, o której mowa w ust. 1,
musi zawierać ocenę, czy i w jaki sposób wskazane w proteście
nieprawidłowości miały wpływ na wynik wyborów.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 1 musi zawierać również sugestię UKW
dotyczącą stwierdzenia ważności wyborów.

§ 51.
1. Każdy student posiadający czynne prawo wyborcze, ma prawo złożyć wniosek o
stwierdzenie nienabycia mandatu przez osoby lub LO, które w okresie wyborów
dopuściły się naruszenia przepisów, o których mowa w § 48. ust. 1.
2. Wniosek składa się na piśmie lub przez system wyborczy do KR nie później niż
3 dni po przedstawieniu wyników głosowania do Parlamentu z LO.
3. Wniosek musi formułować zarzuty oraz przedstawiać lub wskazywać dowody,
na których te zarzuty zostały oparte.
4. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, wydział, rok studiów, numer
albumu oraz numer telefonu i adres e-mail osoby wnioskującej.

§ 52.
1. KR rozpatruje wniosek, o którym mowa w § 51. w obecności i po
zasięgnięciu opinii UKW.
2. KR rozstrzyga w formie uchwały nabycie bądź nienabycie mandatu przez oso bę lub
mandatów przez LO, przeciwko której został złożony wniosek, o którym mowa w §
51. najpóźniej drugiego dnia od dnia wpłynięcia wniosku.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 zawiera:
a) datę i miejsce wydania;
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b) imię i nazwisko osoby, bądź nazwę LO, wobec której wpłynął wniosek
lub wnioski, o których mowa w § 51.;
c) podstawę prawną;
d) krótki opis rozpatrywanej sprawy;
e) opinię UKW;
f) rozstrzygnięcie KR.

§ 53.
1. Każdy student, o którym mowa w § 48. ust. 2, ma prawo złożyć odwołanie do
KR od decyzji UKW, o której mowa w § 50., w ciągu 24 godzin od dnia wydania
odpowiednich decyzji.
2. Odwołanie składa się na piśmie lub przez system wyborczy.
3. Odwołanie musi formułować zarzuty oraz przedstawiać lub wskazać dowody, na
których te zarzuty zostały oparte.
4. KR rozpatruje odwołanie w ciągu dwóch dni.
5. W czasie czynności, o których mowa w ust. 4 może być obecny wnoszący protest.

§ 54.
1. Uchwała KR w sprawie odwołania, o którym mowa w § 53., musi
zawierać potwierdzenie lub zaprzeczenie postawionym zarzutom.
2. KR rozpatruje odwołanie, o którym mowa w § 53. w obecności i po
zasięgnięciu opinii UKW.
3. W razie potwierdzenia postawionych zarzutów, uchwała, o której mowa w ust. 1
musi zawierać stwierdzenie nienabycia mandatu przez osoby lub mandatów
przez LO wskazane we wniosku.
4. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, KR podejmuje bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej 4 członków, w ciągu 2 dni od zakończenia
składania odwołań od decyzji UKW.

§ 55.
Protesty i wnioski złożone po terminie lub wniesione przez osoby do
tego nieuprawnione są odrzucane ze względów formalnych.

§ 56.
1. W terminie 3 dni od dnia zakończenia składania odwołań od decyzji UKW do KR, o
których mowa w § 53. ust. 1, KR na wniosek UKW, w obecności co najmniej 4
członków oraz UKW, stwierdza, w drodze uchwały, ważność lub nieważność
wyborów.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest na podstawie decyzji, o
których mowa w § 50. oraz uchwał, o których mowa w § 52., § 53. oraz § 54.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 może rozstrzygać o ważności lub nieważności
wyborów we wszystkich, bądź w części DS lub/oraz wydziałach.

§ 57.
KR stwierdzając nieważność wyborów, postanawia o przeprowadzeniu wyborów
powtórzonych zgodnie z terminarzem wyborczym akcji wyborczej powtórzonej.
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Rozdział IX
Kampania wyborcza

§ 58.
1. Kampania wyborcza ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.
2. Od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania w
ostatnim dniu wyborów trwa cisza wyborcza.
3. W czasie trwania ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej
na terenach budynków należących do uczelni.

§ 59.
Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie, do głosowania
w określony sposób lub do głosowania na określonego kandydata lub listę.

§ 60.
1. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej za pomocą internetowych kanałów
informacyjnych SSPW.
2. Internetowymi kanałami informacyjnymi SSPW są:
a) wszystkie adresy mailowe i listy mailingowe w domenach
@samorzad.pw.edu.pl, @sspw.pl oraz odpowiadającym im subdomenach,
oraz inne adresy mailowe i listy mailingowe prowadzone oficjalnie przez
jednostki Samorządu;
b) strony internetowe jednostek Samorządu bez względu na serwer na którym
się znajdują;
c) profile, fanpage, konta, strony jednostek Samorządu na portalach
społecznościowych;
d) wszystkie systemy SSPW (eWniosek, SOWA, SEKS, Bluzy, Kalendarz
Akademicki i inne);
3. Zabrania się kandydatom oraz wyborcom prowadzącym agitację wyborczą na
rzecz kandydatów organizowania loterii fantowych, innego rodzaju gier losowych
oraz konkursów, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o
wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach
reklamowych lub promocyjnych.
4. Dozwolone jest prezentowanie pełnej listy kandydatów na danym wydziale lub
w DS w porządku alfabetycznym.
5. Dozwolone jest promowanie LO na stronie jednostki bądź jednostek je
tworzącą jeżeli strona ta nie należy do internetowych kanałów informacyjnych
SSPW w rozumieniu ust. 2.

§ 61.
1. Materiały wyborcze można umieszczać na terenie Uczelni wyłącznie po uzyskaniu
właściwej, co do miejsca umieszczenia, zgody.
2. Materiały wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było
usunąć bez powodowania szkód.
3. Właściwa KW jest obowiązana usuwać na koszt kandydata materiały
wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi
albo bezpieczeństwu mienia.
4. Materiały wyborcze muszą zostać usunięte, w terminie 7 dni po zakończeniu
wyborów, przez kandydatów lub LO, których dotyczą.
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5. UKW lub jego zastępca postanawia o usunięciu materiałów wyborczych
nieusuniętych przez zobowiązane do tego osoby w terminie, o którym mowa
w ust. 4. Koszty usunięcia ponoszą zobowiązani.
6. Materiały wyborcze, umieszczone zgodnie z niniejszą Ordynacją, podlegają ochronie.
Zabronione jest ich przemieszczanie, niszczenie oraz us uwanie, za wyjątkiem
spełnienia przez właściwą KW warunku, o którym mowa w § 33. ust. 1.

§ 62.
1. Jeżeli rozpowszechniane materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i
hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej,
zawierają informacje obraźliwe, naruszające dobra osobiste lub nieprawdziwe,
kandydat lub LO ma prawo wnieść do UKW wniosek o wydanie decyzji:
a) zakazu rozpowszechniania takich informacji;
b) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;
c) nakazania publicznego sprostowania takich informacji;
d) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra
osobiste;
e) nakazania publicznego przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały
naruszone;
2. UKW rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin. Decyzję
UKW niezwłocznie doręcza, drogą elektroniczną, UKW lub jego zastępca, wraz z
uzasadnieniem osobie zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, oraz
zobowiązanemu do wykonania decyzji UKW.
3. Na decyzję UKW przysługuje w ciągu 24 godzin, od jej wydania, zażalenie do
KR, który rozpoznaje je w formie uchwały w ciągu 24 godzin od momentu jego
wpłynięcia.
4. Od postanowienia KR nie przysługuje odwołanie i podlega ono natychmiastowemu
wykonaniu.
Rozdział X
Wybory Elektorów Dziekańskich, do Wydziałowych Rad Samorządu oraz Rad
Mieszkańców

§ 63.
Wybory ED, do WRS oraz RM są powszechne, równe, wolne, bezpośrednie
oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 64.
1. Wybory ED, do WRS oraz RM odbywają się w semestrze zimowym i
rozpoczynają się o godzinie 00:00 dnia określonego w terminarzu wyborczym,
jednak nie wcześniej niż 14 października.
2. Parlament uchwala terminarz wyborczy w semestrze letnim, jednak nie później
niż do 20 kwietnia.
3. Terminarz, o którym mowa w ust. 2, przygotowuje UKW i przedstawia
na posiedzeniu Parlamentu, na którym terminarz ma być uchwalany.
4. W terminarzu, o którym mowa w ust. 3, UKW określa terminy wykonania
czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji, w ramach poszczególnych
akcji wyborczych.
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§ 65.
1. W wyborach wybiera się ED w liczbie określonej przez właściwe akty prawne PW.
2. Obowiązkiem UKW jest konsultowanie zasad tych wyborów z właściwymi
Organami PW oraz powiadamianie o ich wynikach zgodnie ze Statutem PW.
3. W wyborach wybiera się członków WRS i RM w liczbie określonej w OJ.
4. Kandydat na ED może kandydować jednocześnie do innych organów SSPW.

§ 66.
1. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów na wydziale oraz w DS określa
odpowiednio WOW lub OWDS.
2. OJ, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
a) zasady i tryb pracy właściwej KW;
b) sposób głosowania;
c) jednoznaczne wskazanie momentu rozpoczęcia i zakończenia głosowania;
d) liczbę mandatów do obsadzenia w WRS lub RM;
e) maksymalną liczbę kandydatów, którą wyborca może wskazać na karcie do
głosowania, w przypadku oddawania głosu w wyborach ED;
f) miejsce, bądź miejsca oraz czas wystawienia urny wyborczej;
g) miejsce i termin liczenia głosów.
3. Urna wyborcza musi być wystawiona w miejscu często uczęszczanym przez
studentów.
4. W przypadku głosowania na wydziale urna wyborcza wystawiona jest w
pobliżu dziekanatu lub w miejscu, o którym mowa w ust. 3.
5. Dozwolona jest zmiana położenia urny wyborczej w kolejnych dniach wyborów,
jednak położenie to nie może być zmieniane w ciągu jednego dnia.
6. Głosowanie odbywa się przez 5 dni roboczych.
7. W przypadku gdy na danym wydziale prowadzone są studia niestacjonarne,
głosowanie odbywa się także w najbliższym terminie umożliwiającym oddanie
głosu studentom tego wydziału.
8. W przypadku głosowania na wydziale urna wyborcza musi być codziennie,
nieprzerywalnie dostępna, w czasie 4 godzin, w przedziale czasowym 8:00-16:00.

§ 67.
1. Nie później niż w 30 dniu przed rozpoczęciem wyborów, UKW opracowuje i przekazuje
odpowiednio przewodniczącym ustępujących WRS i RM ramowy projekt

WOW oraz OWDS.
2. OJ zgodne z projektem, o którym mowa w ust. 1, opracowuje i przedstawia
do zatwierdzenia UKW właściwa WRS lub RM nie później niż w 14 dniu przed
rozpoczęciem wyborów.
3. W przypadku nie dostarczenia OJ w terminie podanym w ust. 2, UKW, w
porozumieniu z KR, może opracować projekt OJ. Ponadto na wniosek UKW,
przewodniczący KFG przenosi 10% budżetu jednostki w bieżącym roku do puli
KFG.
4. Ustępująca WRS lub RM przygotowuje projekt OJ, o którym mowa w ust. 2
w obecności i po zasięgnięciu opinii przewodniczącego właściwej KW.
5. UKW zatwierdza OJ, o których mowa w ust. 2 oraz 4, nie później niż w
momencie powołania właściwej KW.
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§ 68.
1. Okres zgłaszania kandydatów rozpoczyna się z chwilą włączenia rejestracji
w systemie wyborczym i kończy w 11 dniu przed wyborami.
2. W przypadku podstawowej akcji wyborczej rejestracja w systemie wyborczym
rozpoczyna się nie później niż 10 października.
3. W uzasadnionych przypadkach, UKW może przedłużyć termin rejestracji
kandydatów do WRS, RM lub na ED, jednak nie więcej niż o 3 dni.

§ 69.
1. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez rejestrację w systemie wyborczym.
2. Wzór zgłoszenia określa UKW.

§ 70.
Osoby, które nie spełniają wymogów niniejszej Ordynacji, podały fałszywe dane
lub zgłosiły się po terminie, nie zostaną zarejestrowane jako kandydaci.

§ 71.
1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 68., UKW rejestruje kandydatów oraz
sporządza właściwe dla przeprowadzanych wyborów listy kandydatów, na której w
kolejności alfabetycznej nazwisk umieszcza nazwisko oraz imię (imiona).
2. Najpóźniej w 3 dniu przed dniem rozpoczęcia wyborów UKW podaje dane, o
których mowa w ust. 1, do publicznej wiadomości w systemie wyborczym.

§ 72.
UKW skreśla z listy kandydatów tych kandydatów, którzy złożyli do UKW pisemną
rezygnację z kandydowania lub utracili prawo wybieralności. Informację o
skreśleniu kandydata UKW niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości.

§ 73.
1. UKW, po sporządzeniu list kandydatów, o których mowa w § 71., zarządza
wydrukowanie potrzebnej liczby kart do głosowania i wspólnie ze swoimi
zastępcami zapewnia wydanie ich właściwym KW.
2. UKW lub jego zastępca wydaje przewodniczącemu właściwej KW za pisemnym
potwierdzeniem karty do głosowania, pieczęć właściwej KW oraz urnę wyborczą.
3. Obowiązkiem przewodniczącego KW jest sprawdzenie liczby otrzymanych kart
do głosowania.

§ 74.
Na kartach do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska i
imiona zarejestrowanych kandydatów odpowiednio na ED, do WRS oraz RM.

§ 75.
Jeżeli po wydrukowaniu kart do głosowania UKW skreśli z listy kandydatów nazwisko
kandydata z przyczyn, o których mowa w § 72., nazwisko tego kandydata
pozostawia się na wydrukowanych kartach do głosowania. Informację o skreśleniu
oraz o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na takiej karcie podaje
się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i zapewnia jego
rozplakatowanie w miejscu, w którym jest przeprowadzane głosowanie.
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§ 76.
Wyborca oddaje głos na kandydatów w liczbie nieprzekraczającej liczby mandatów
do obsadzenia we właściwym organie, lub w przypadku wyborów ED w liczbie nie
większej niż określonej w OJ, których nazwiska znajdują się na karcie do głosowania.

§ 77.
1. Za nieważny uznaje się głos:
a) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca wskazał nazwiska
kandydatów w liczbie większej niż liczba mandatów do obsadzenia w danym
organie lub w przypadku ED, w liczbie większej niż określonej w OJ;
b) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie wskazał żadnego z
nazwisk kandydatów;
c) jeżeli na karcie do głosowania wskazano wyłącznie nazwisko kandydata,
którego rejestracja została unieważniona.
2. W przypadkach spornych decyzję podejmuje przewodniczący właściwej KW.

§ 78.
1. Ustalając wyniki głosowania właściwa KW oblicza liczbę:
a) wyborców uprawnionych do głosowania;
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
c) kart wyjętych z urny, w tym:
- kart nieważnych,
- kart ważnych;
d) głosów nieważnych;
e) głosów ważnych.
2. Liczby, o których mowa w ust. 1, wymienia się w protokole
głosowania odpowiednio na wydziale lub w DS.
3. W protokole głosowania właściwa KW umieszcza także listę o sób, które
kandydowały w wyborach uszeregowaną według ilości otrzymanych głosów
w sposób malejący.

§ 79.
Uchylony

§ 80.
1. UKW na podstawie protokołów, przekazanych przez przewodniczących
WKW, ustala wyniki wyborów ED na każdym wydziale.

2. UKW na podstawie protokołów, przekazanych przez przewodniczących WKW,
ustala wyniki wyborów WRS na każdym wydziale oraz RM w każdym DS.
3. UKW dokonuje ustaleń, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wydaniu aktu
prawnego przez właściwe Organy PW, dotyczącego liczb członków kolegium elektorów
do wyboru dziekana i prodziekanów na pos zczególnych wydziałach.
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4. UKW dokonuje ustaleń, o których mowa w ust. 2, nie później niż 24 godziny
po wydaniu uchwały KR stwierdzającej ważność bądź nieważność wyborów na
wydziałach lub w DS, w których została stwierdzona ważność wyborów.
5. Wyniki wyborów ustalane są jedynie w jednostkach, w których wybory zostały
uznane za ważne.

§ 81.
Wyniki wyborów ED, do WRS oraz RM umieszczane są w systemie wyborczym.

§ 82.
1. Mandat ED, członka WRS lub RM otrzymują kandydaci, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów.
2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów do WRS lub RM otrzyma
taką samą, najmniejszą liczbę głosów, która uprawnia do otrzymania
mandatu, to wszystkie te osoby otrzymują mandaty
3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów na ED otrzyma taką samą,
najmniejszą liczbę głosów, która uprawnia do otrzymania mandatu, to o obsadzie
mandatu decyduje losowanie przeprowadzone przez UKW lub jego zastępcę w
obecności zainteresowanych

§ 83.
1. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w WRS, RM lub ED, UKW
ma prawo ogłosić wybory uzupełniające dla wydziałów i DS, gdzie taka
sytuacja wystąpiła.
2. Terminarz wyborczy akcji wyborczej uzupełniającej sporządza i ogłasza UKW po
zatwierdzeniu przez KR.
3. UKW w porozumieniu z KR może zadecydować o przeprowadzeniu wyborów
uzupełniających zgodnie z terminarzem wyborczym akcji wyborczej powtórzonej.

§ 84.
Wygaśnięcie mandatu członka WRS następuje w przypadku:
1. zrzeczenia się mandatu;
2. przerwania studiów na wydziale, na którym uzyskał mandat;
3. odwołania przez Parlament na wniosek WRS;
4. odwołania przez wyborców;
5. ukarania karami dyscyplinarnymi, o których mowa w art. 212 pkt. 3, 4 i 5 Ustawy.

§ 85.
1. Wniosek, o którym mowa w § 84. ust. 3, wnoszony jest do KR, na podstawie
uchwały podjętej przez WRS. Uchwała ta podejmowana jest większością
bezwzględną, w obecności co najmniej 1/2 regulaminowego składu.

2. Wniosek, o którym mowa w § 84. ust. 3, musi być pozytywnie zaopiniowany przez
KR, przed przedstawieniem na Parlamencie.

§ 86.
1. Odwołanie, o którym mowa w § 84. ust. 4, przeprowadzane jest w
formie głosowania na danym wydziale.
2. Głosowanie przeprowadzane jest na pisemny wniosek co najmniej 5 %
uprawnionych do głosowania studentów danego wydziału.
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składany jest do UKW.
4. Szczegóły przeprowadzenia głosowania ustala UKW po zasięgnięciu opinii KR.
5. Głosowanie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 15 %
uprawnionych do głosowania.

§ 87.

Wygaśnięcie mandatu członka RM następuje w przypadku:
1. przyczyn wymienionych w § 84. ust. 1, 5;
2. przerwania studiów;
3. odwołania przez Parlament na wniosek RM;
4. odwołania przez wyborców;
5. wykwaterowania z DS, z wyłączeniem wakacji letnich.

§ 88.
1. Wniosek, o którym mowa w § 87. ust. 3, wnoszony jes t do KR, na podstawie
uchwały podjętej przez RM. Uchwała ta podejmowana jest większością
bezwzględną, w obecności co najmniej 1/2 regulaminowego składu.

2. Wniosek, o którym mowa w § 87. ust. 3, musi być pozytywnie zaopiniowany przez
KR, przed przedstawieniem na Parlamencie.

§ 89.
1. Odwołanie, o którym mowa w § 87. ust. 4, przeprowadzane jest w
formie głosowania w danym DS.
2. Głosowanie przeprowadzane jest na pisemny wniosek co najmniej 5 %
uprawnionych do głosowania studentów danego DS.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 składany jest do UKW.
4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 stosuje się przepisy zawarte w § 86.
ust. 4 i 5.

§ 90.
Wygaśnięcie mandatu ED następuje w przypadku:
1. upływu kadencji;
2. utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;
3. zrzeczenia się mandatu;
oraz w przypadkach opisanych we właściwych aktach prawnych PW.

§ 91.
1. Wygaśnięcie mandatu członka WRS lub RM niezwłocznie stwierdza UKW.
2. Poprzez wygaśnięcie mandatu rozumie się usunięcie odpowiedniej roli w
systemie MainFrame.

§ 92.
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka WRS lub RM na jego miejsce powołuje się
następnego kandydata z właściwej listy o której mowa w § 78. ust. 3.

21 / 26

2. Poprzez powołanie następnego kandydata rozumie się nadanie odpowiedniej roli
w systemie MainFrame.
3. Jeżeli obsadzenie mandatu członka WRS lub RM, w trybie określonym w ust. 1 i 2,
byłoby niemożliwe mandat ten pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
4. Jeżeli w przypadku wygaśnięcia mandatu członka WRS lub RM liczba obsadzonych
mandatów jest równa bądź większa od liczby, o której mowa w § 66 ust. 2 lit d),
w miejsce, o którym mowa w ust. 1, nie jest powoływany następny kandydat z
właściwej listy, o której mowa w § 78 ust. 3.

§ 93.
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu ED na jego miejsce powołuje się następnego
kandydata z właściwej listy, o której mowa w § 78. ust. 3.
2. Poprzez powołanie rozumie się poinformowanie odpowiednich Organów PW
o zmianie ED.
3. Szczegółowe postępowanie w wypadku wygaśnięcia mandatu członka kolegium
elektorów do wyboru dziekana i prodz iekanów określają akty prawne PW.
Rozdział XI
Wybory do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej z List
Ogólnouczelnianych

§ 94.
Wybory do Parlamentu z LO są powszechne, równe, wolne i bezpośrednie oraz
odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 95.
1. Wybory do Parlamentu z LO odbywają się w semestrze zimowym i rozpoczynają
się o godzinie 00:00 dnia określonego w terminarzu wyborczym, jednak nie
wcześniej niż 14 października.
2. Wybory do Parlamentu z LO odbywają się zgodnie z terminarzem wyborczym,
o którym mowa w § 64. ust. 2, 3 i 4.

§ 96.
1. Okres zgłaszania LO rozpoczyna się z chwilą włączenia rejestracji w
systemie wyborczym i kończy się w 11 dniu przed wyborami.
2. W przypadku podstawowej akcji wyborczej rejestracja w systemie wyborczym
rozpoczyna się nie później niż 10 października.

§ 97.
1. Zgłoszenia LO dokonuje przewodniczący jednostki zgłaszającej LO.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 może dokonać także przedstawiciel
upoważniony przez przewodniczącego, posiadający pisemne upoważnienie.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć do
formularza zgłoszeniowego LO.
4. Przewodniczący dokonuje zgłoszenia poprzez rejestrację LO w systemie
wyborczym oraz złożenie formularza zgłoszeniowego wygenerowanego przez
system wyborczy, opatrzonego własnoręcznymi podpisami przewodniczącego oraz
wszystkich osób ubiegających się o mandat z ramienia danej LO.
5. Wzór zgłoszenia i formularza, o których mowa w ust. 4, określa UKW.
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§ 98.
1. Zgłoszenia LO, o których mowa w § 97. przyjmuje UKW lub zastępca UKW w
godzinach pracy Biura.
2. Godziny przyjmowania formularzy zgłoszeniowych powinny zostać umieszczone w
systemie wyborczym.
3. Osoba składająca formularz, o którym mowa w § 97. ma obowiązek upewnienia
się, że zgłoszenie zostało potwierdzone w systemie wyborczym przez o sobę
przyjmującą formularz.

§ 99.
1. Na LO może znajdować się maksymalnie 8 kandydatów.
2. Nazwa LO musi być taka sama jak nazwa jednostki zgłaszającej lub jej skrót.
3. Każda jednostka zgłaszająca LO może być reprezentowana przez co najwyżej
jedną LO.
4. Skreślony.

§ 100.
Rejestracji LO dokonuje UKW na podstawie zgłoszeń, o których mowa w § 98.,
po uprzednim sprawdzeniu poprawności danych w nich zawartych.

§ 101.
LO jednostek, które nie spełniają wymogów Ordynacji, podały fałszywe dane, zgłosiły
się po terminie lub nie dostarczyły oryginałów formularzy zgłoszeniowych, nie
zostają zarejestrowane.

§ 102.
1. Nie później niż po upływie 4 dni od terminu, o którym mowa w § 9 6., UKW
lub jego zastępca dokonuje losowania numerów zarejestrowanych LO.
2. Podczas losowania, o którym mowa w ust. 1 obecne muszą być osoby zgłaszające
LO, o których mowa w § 97. ust. 1 i 2, co najmniej połowy jednostek, których LO
zostały zarejestrowane lub co najmniej 2 członków KR.
3. UKW sporządza listę zarejestrowanych LO w kolejności zgodnej z wynikami
losowania, o którym mowa w ust. 1.
4. Najpóźniej w 3 dniu przed dniem rozpoczęcia wyborów UKW podaje dane, o
których mowa w ust. 3, do publicznej wiadomości.

§ 103.
UKW, po sporządzeniu list o których mowa w § 102. ust. 3, zarządza
wydrukowanie potrzebnej liczby kart do głosowania i wspólnie ze swoimi
zastępcami zapewnia dostarczenie ich właściwym WKW.

§ 104.
Na kartach do głosowania wymienia się w kolejności zgodnej z wynikami losowania,
o którym mowa w § 102., nazwy LO.
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§ 105.
Wyborca oddaje głos na dokładnie jedną LO.

§ 106.
1. Za nieważny uznaje się głos:
a) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca wskazał LO w liczbie
większej niż jeden;
b) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie wskazał żadnej z
LO.
2. W przypadkach spornych decyzję podejmuje przewodniczący właściwej WKW.

§ 107.
1. Ustalając wyniki głosowania na wydziale, właściwa WKW oblicza liczbę:
a) wyborców uprawnionych do głosowania;
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
c) kart wyjętych z urny, w tym:
- kart nieważnych,
- kart ważnych;
d) głosów nieważnych;
e) głosów ważnych.
2. Liczby, o których mowa w ust. 1, wymienia się w protokole głosowania
na wydziale.
3. W protokole głosowania właściwa KW umieszcza także listę LO, które kandydowały w
wyborach uszeregowaną według ilości otrzymanych głosów w sposób malejący.

§ 108.
Na podstawie protokołów, przekazanych przez przewodniczących WKW, UKW lub
jego zastępca przedstawia zbiorcze wyniki głosowania do Parlamentu z LO
niezwłocznie po ich zsumowaniu i nie później niż 48 godzin po zakończeniu
głosowania na wszystkich wydziałach.

§ 109.
1. UKW na podstawie protokołów, przekazanych przez przewodniczących
WKW, ustala wyniki wyborów LO.
2. UKW dokonuje podziału mandatów pomiędzy LO w następujący sposób:
a) liczbę głosów ważnych oddanych na każdą z LO dzieli się kolejno przez: 1;
3; 9; 27; itd., zaokrąglając w dół otrzymane wyniki aż do liczb całkowitych,
aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować
tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia
między te LO;
b) każdej LO przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy
sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno największych;
c) jeżeli kilka LO uzyskało ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb
uszeregowanych w podany sposób, a LO tych jest więcej niż mandatów do
rozdzielenia, pierwszeństwo mają LO, w kolejności ogólnej liczby
oddanych na nie głosów;
d) jeżeli po wykonaniu czynności zgodnie z lit. c) nie udaje się rozdzielić
mandatów o ich rozdziale decyduje losowanie przeprowadzone przez UKW w
obecności zainteresowanych;
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e) jeżeli liczba kandydatów znajdująca na LO, w momencie rejestracji, o
której mowa w § 100, jest mniejsza niż ilość zdobytych mandatów
brakujące mandaty pozostają nieobsadzone do końca kadencji.

§ 110.
Nie później niż 48 godzin po stwierdzeniu przez KR ważności wyborów do
Parlamentu z LO, UKW ogłasza wyniki wyborów do Parlamentu z LO.

§ 111.
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu, który otrzymał
mandat z LO, mandat otrzymuje osoba wskazana przez właściwy organ
wskazany w statucie jednostki zgłaszającej LO, spośród członków LO.
2. Skreślony;
3. Jeżeli obsadzenie mandatu członka Parlamentu w trybie określonym w ust. 1
byłoby niemożliwe, mandat ten pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.

§ 112.
1. W terminie 7 dni po ustaleniu wyników wyborów z LO, wyborów
przewodniczących WRS i RM oraz delegatów z WRS, UKW ustala listę członków
Parlamentu.

2. Student PW będący w składzie Parlamentu posiada tylko jeden mandat członka
Parlamentu.

§ 113.
Wybory do Parlamentu LO są ważne, jeżeli zostały uznane za ważne na co najmniej
połowie ze wszystkich wydziałów.
Rozdział XIII
Ustalenia końcowe

§ 114.
Osoby oraz LO, które na mocy uchwały, o której mowa w § 52. oraz § 54. nie nabyły
mandatu, nie mogą kandydować w wyborach powtórzonych oraz uzupełniających w
Kadencji, na którą straciły one mandat.

§ 115.
1. Przewodniczący KW zwołuje i przeprowadza w terminie 14 dni od dnia po djęcia
przez KR uchwały stwierdzającej ważność wyborów, pierwsze posiedzenie WRS
lub RM celem wyboru przewodniczącego, oraz, w przypadku WRS, delegata do
Parlamentu i delegata do Sądu Koleżeńskiego.
2. Przewodniczący KW dostarcza UKW lub jego zastępcy w ciągu 24 godzin
podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzenia protokół głosowania.
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§ 116.
UKW na pierwszym posiedzeniu Parlamentu nowej kadencji przedstawia sprawozdanie
z przeprowadzonych wyborów, a przewodniczący KR uchwałę, bądź uchwały, o
których mowa w § 56. niniejszej Ordynacji.

§ 117.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ordynacją, OJ, Regulaminem lub innymi
aktami prawnymi SSPW, a pozostających w kompetencjach UKW, ostateczną decyz je
podejmuje UKW w porozumieniu z KR.

§ 118.
Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszej ordynacji stanowi
wykroczenie przeciwko obowiązkom studenta PW i może być podstawą wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobom naruszającym te przepisy na
ogólnych zasadach przewidzianych Ustawą, Statutem PW oraz Regulaminem.
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