Załącznik nr 1 do Regulaminu
Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Studencka Ordynacja Wyborcza
Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Wybory przedstawicieli Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej do
Wydziałowych Rad Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej zwanych dalej
WRSS przeprowadzają Studenckie Wydziałowe Komisje Wyborcze zwane dalej SWKW.
2. Członkowie SWKW nie mogą kandydować do WRSS.
3. Przewodniczący lub delegaci WRSS, których wybór określa Regulamin SSPB, tworzą
Uczelnianą Radę Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, zwaną dalej URSS.
§ 2.
SUKW na podstawie bieżących danych o liczbie studentów na poszczególnych wydziałach
Uczelni na dzień 30.11 poprzedzającego rok wyborczy, ustala liczbę członków WRSS przy
zachowaniu następujących zasad:
1) Liczba członków Zgromadzenia Ogólnego Samorządu Studentów będących jednocześnie
członkami WRSS wynosi w sumie 50.
2) Stała liczba członków każdej WRSS wynosi 5.
3) Różnica mandatów pomiędzy punkt 1 i 2 rozdzielana jest na każdą WRSS zgodnie z
następującym algorytmem:
Liczba studentów danego wydziału
------------------------------------------------- X
Liczba studentów Uczelni
gdzie X = 50 – 5 x liczba wydziałów
wynik podaje ilość dodatkowych mandatów na każdy wydział.
4) W przypadku gdy wynik nie jest liczbą naturalną ilość mandatów przypadających na
wydział ustalana jest w następujący sposób:
a) wynik zaokrąglany jest w dół do liczby naturalnej,
b) następnie sumuje się zaokrąglone wyniki z każdego wydziału,
c) różnica między liczbą x, a uzyskaną sumą rozdzielana jest kolejno po jednym
mandacie na poszczególne WRSS wg największej wartości zaokrąglenia.
5) Podział mandatów dokonany przez SUKW w trybie opisanym wyżej, jest zatwierdzany
przez ZOSS.
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Rozdział II
Wybory Studenckich Wydziałowych Komisji Wyborczych
§ 3.
1. ZOSS podejmuje uchwałę dotyczącą wyborów do SWKW i określającą terminarz i tryb
wyborów.
2. Poszczególne WRSS podają informację wyborczą do wiadomości publicznej poprzez
umieszczenie jej na tablicach informacyjnych i na stronie SSPB, co najmniej 14 dni przed
terminem wyborów.
3. W skład SWKW wchodzi 3 członków.
4. Członków SWKW wybierają członkowie WRSS.
5. Pierwsze spotkanie SWKW zwołuje przewodniczący danej WRSS i przewodniczy mu do
czasu wybrania przewodniczącego KW.
6. Członkowie SWKW wybierają spośród siebie przewodniczącego.
7. Kadencja SWKW trwa jeden rok liczony od daty uchwały ZOSS dotyczącej wyborów do
SWKW.
8. Przewodniczący poszczególnych SWKW tworzą SUKW.
9. W przypadku nie wybrania SWKW na dany wydział Zgromadzenie Ogólne Samorządu
Studentów powołuje Nadzwyczajną Studencką Wydziałową Komisję Wyborczą, zwaną
dalej NSWKW, w której skład wchodzi 3 przedstawicieli spośród jego składu z
pominięciem wydziału, na który została powołana NSWKW.
10. Zadania NSWKW są identyczne jak SWKW.
§ 4.
Do zadań SWKW należy:
1) Informowanie wyborców o terminie wyborów oraz innych sprawach związanych z
wyborami.
2) Przeprowadzenie wyborów do WRSS na danym wydziale.
3) Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesów wyborczych.
4) Ogłaszanie wyników wyborów do WRSS.
5) Sporządzenie protokołu wyborczego i przekazanie go do SUKW w ciągu 2 dni od daty
wyborów.
6) Przekazywanie do SUKW złożonych wniosków o unieważnienie wyborów.
§ 5.
Do zadań SUKW należy:
1) Podział mandatów do organów kolegialnych Samorządu Studentów Politechniki
Białostockiej.
2) Rozpatrywanie odwołań od decyzji SWKW.
3) Rozpatrywanie wniosków o unieważnienie wyborów.
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Rozdział III
Wybory do Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej
§ 6.
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Politechniki Białostockiej, z
wyjątkiem osób zawieszonych w prawach studenta.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Politechniki Białostockiej, z
wyjątkiem osób zawieszonych w prawach studenta oraz osób, które utraciły członkostwo
w Samorządzie Studentów Politechniki Białostockiej bieżącej kadencji, za wyjątkiem
osób, o których mowa w § 8 ust.2 p.2 Regulaminu SSPB
3. Studentowi, który studiuje na więcej niż jednym wydziale, przysługuje czynne i bierne
prawo wyborcze tylko na jednym wydziale.

§ 7.
1. SUKW razem z URSS uchwala szczegółowy terminarz czynności wyborczych do
Samorządu Studentów PB, zapewniający przeprowadzenie wyborów przedstawicieli
studentów do WRSS w terminach określonych w Regulaminie Samorządu Studentów
Politechniki Białostockiej.
2. Podanie informacji wyborczych do wiadomości publicznej następuje przez ich
umieszczenie na tablicy informacyjnej Samorządu Studentów oraz stronach internetowych
Uczelni i Samorządu Studentów.
3. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów powszechnych ustala SUKW i podaje do
wiadomości publicznej co najmniej na 21 dni przed ich terminem.
4. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów uzupełniających o których mowa w § 13 ustala
SWKW jednostki w której wybory mają zostać przeprowadzone i podaje do wiadomości
publicznej co najmniej na 14 dni przed ich terminem.
§ 8.
1. Prawo zgłaszania kandydatów do WRSS, do organów kolegialnych Uczelni oraz do
organów wyborczych Uczelni mają wszyscy studenci, którym przysługuje czynne prawo
wyborcze.
2. Lista kandydatów do objęcia funkcji zostaje otwarta w dniu określonym w terminarzu
czynności wyborczych.
3. Zgłoszenie powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać: nazwisko i imię, dane
kontaktowe (email, telefon) kandydata, rok studiów, nazwę wydziału na którym studiuje,
czytelny podpis osoby zgłaszającej oraz zgodę i czytelny podpis kandydata.
4. Każda osoba zgłaszająca kandydata otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia.
5. Bezpośrednio po upływie terminu zgłaszania kandydatów SWKW ogłasza ostateczną listę
kandydatów, zawierającą wszystkie nazwiska uporządkowane w kolejności alfabetycznej.
6. W przypadku stwierdzenia braku na liście nazwiska zgłoszonego wcześniej kandydata,
właściwa komisja dokonuje korekty.
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7. W okresie między ogłoszeniem listy osób kandydujących a dniem wyborów kandydaci
mogą prezentować informacje promujące swoją osobę oraz organizować spotkania
przedwyborcze i brać udział w organizowanych debatach.
§ 9.
1. Głosowanie przeprowadza się na ostemplowanych kartach do głosowania, opatrzonych
datą, nazwą głosowania, na których zamieszczona jest lista kandydatów w porządku
alfabetycznym z umieszczonym obok polem wyboru na wstawienie znaku X.
2. Głos jest oddawany przez jednoznaczne wyróżnienie nazwisk kandydatów znakiem X
wstawionym polu wyboru.
3. Głos uważa się za nieważny gdy:
a) karta do głosowania jest niewłaściwa,
b) na karcie wyróżniono więcej nazwisk niż liczba mandatów do obsadzenia lub
nie wyróżniono żadnego nazwiska,
c) sposób wyróżnienia na karcie jest niewłaściwy bądź niejednoznaczny.
4. Po zakończeniu wyborów przeprowadzająca je komisja niezwłocznie ogłasza wynik i
sporządza protokół przedstawiający ich przebieg i rezultat. Protokół z wyborów podpisują
wszyscy obecni członkowie właściwej komisji wyborczej. Kopie protokołów komisji
przeprowadzającej wybory WRSS powinny być przekazane SUKW.
§ 10.
Przy głosowaniu oraz liczeniu głosów mogą być obecni mężowie zaufania pisemnie
upoważnieni przez kandydatów. Mężowie zaufania zgłaszają się z pisemnym upoważnieniem
do przewodniczącego SWKW. Ich liczba nie może jednak przekroczyć 5 osób.
§ 11.
1. Członkami organów kolegialnych SSPB zostają wybrane osoby, które otrzymały
największą liczbę głosów.
2. W razie uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów lub gdy z innych powodów
nie zostali wyłonieni wszyscy przedstawiciele studentów do danego organu,
przeprowadza się kolejne głosowanie w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
§ 12.
1. SUKW stwierdza nieważność wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu,
mogącego mieć wpływ na wyniki wyborów.
2. Zastrzeżenia do przebiegu wyborów i wnioski w sprawie ich unieważnienia można
składać na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyborów.
3. Decyzję w sprawie wniosku, o którym mowa w ust.2, SUKW podejmuje w ciągu 3 dni od
daty jego złożenia.
4. W przypadku unieważnienia wyborów, SUKW zarządza ponowne wybory w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od daty ich unieważnienia.
5. W przypadku braku zastrzeżeń do przebiegu wyborów w terminie przewidzianym na ich
zgłaszanie, wyniki wyborów zostają uznane za ostateczne.

4

§ 13.
W razie wygaśnięcia mandatu w przypadkach przewidzianych w Regulaminie SSPB lub
odwołania członka WRSS wcześniej niż na 2 miesiące do wyborów przeprowadza się wybory
uzupełniające o których mowa w § 7 ust. 4.
§ 14.
1. Kadencja przedstawicieli Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej trwa 2 lata, z
wyłączeniem § 19 ust 2.
2. Kadencja rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyników wyborów i trwa do ogłoszenia
wyników, kolejnych wyborów powszechnych.
3. Wybory przeprowadza się w terminie do 31 listopada roku wyborczego.
§ 15.
W zakresie nieuregulowanym w treści niniejszej ordynacji stosuje się odpowiednio zasady
przyjęte w Regulaminie Wyborczym Politechniki Białostockiej oraz w Statucie Uczelni do
wyboru przedstawicieli Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej do organów
kolegialnych Politechniki Białostockiej stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Uczelni. W
kwestiach tam nieuregulowanych decyduje SUKW.
Rozdział IV
Wybory przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni
§ 16.
1. Wyboru przedstawicieli senatorów studenckich PB do Senatu Politechniki Białostockiej
przeprowadza SUKW.
2. Przedstawicieli studentów PB, wybierani są przez ZOSS na specjalnie zwołanym
posiedzeniu.
3. Aby kandydat został wybrany, musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów,
przy czym przez ważnie oddane głosy rozumie się głosy oddane za i przeciw w
prawidłowy sposób oraz głosy wstrzymujące się. W przypadku, gdy warunek ten spełniło
więcej osób niż jest mandatów do obsadzenia, wybrane zostają osoby, które uzyskały
kolejno najwięcej głosów.
Rozdział V
Wybory przedstawicieli studentów Politechniki Białostockiej do Rad Wydziałów
§ 17.
1. Wyboru przedstawicieli studentów do Rad Wydziałów przeprowadzają SWKW.
2. Członkowie rad podstawowych jednostek organizacyjnych są wybierani przez WRSS na
specjalnie zwołanym posiedzeniu.
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§ 18.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wyboru przedstawicieli studentów
do rady innej jednostki organizacyjnej Politechniki Białostockiej, jeżeli powołano tam
samodzielne organy Samorządu.
Rozdział VI
Wybory przedstawicieli studentów Politechniki Białostockiej do uczelnianego kolegium
elektorów i wydziałowych kolegiów elektorów
§ 19.
1. Wyboru elektorów studenckich dokonuje się w terminie ustalonym przez UKW PB.
2. Kadencja elektorów studenckich trwa 4 lata.
§ 20.
Przepisy §16 stosuje się odpowiednio do wyborów przedstawicieli studentów do uczelnianego
kolegium elektorów.
Przepisy §17 stosuje się odpowiednio do wyborów przedstawicieli studentów do
wydziałowych kolegiów elektorów.
Rozdział VII
Wybory przedstawicieli do Rad Mieszkańców
§ 21.
1. Wybory na nową kadencję do Rady Mieszkańców przeprowadza komisja wyborcza
powołana przez ZOSS.
2. Komisja przeprowadza wybory najpóźniej do 15 listopada. W uzasadnionych
przypadkach termin ten może zostać przesunięty o 15 dni.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim mieszkańcom Domu Studenta, zwanego
dalej DS, posiadającym kartę mieszkańca.
4. Osoba kandydująca do Rady Mieszkańców, aby wziąć udział w wyborach, musi być
mieszkańcem danego DS, zebrać co najmniej 50 podpisów mieszkańców DS oraz
posiadać status studenta.
5. W skład Rady Mieszkańców wchodzą po 4 osoby z poszczególnych , które podczas
wyborów uzyskały największą liczbę głosów.
6. W wyborach musi wziąć udział co najmniej 31% mieszkańców danego DS, w
przeciwnym razie wybory przeprowadza się ponownie i niezależnie od frekwencji wynik
wyborów jest ważny.
7. Kadencja Rady Mieszkańców trwa rok i rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia oficjalnych
wyników wyborów, a kończy wraz z wyborem rady na nową kadencję.
8. Wygaśnięcie kadencji członka Rady Mieszkańców następuje w przypadku:
a) skreślenia z listy studentów,
b) zawieszenia w prawach studenta,
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c) zrzeczenia się mandatu,
d) utraty miejsca w Domu Studenta.
Rozdział VIII
Powołanie przedstawicieli do Komisji Rewizyjnej
§ 22.
1. Wyboru studenckich członków Komisji Rewizyjnej przeprowadza SUKW.
2. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej wybierani są przez ZOSS na specjalnie zwołanym
posiedzeniu.
Rozdział IX
Przepisy przejściowe
§ 23.
Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez
Senat jej zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z
późniejszymi zmianami i Statutem Politechniki Białostockiej.
§ 24.
Wraz z zatwierdzeniem niniejszej Studenckiej Ordynacji Wyborczej traci moc poprzednia
Ordynacja.
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