ORDYNACJA WYBORCZA
Rady Uczelnianej Samorządu Studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
2018 poz. 1668 z późń. zm) zwanej dalej ustawą, § 73 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie (Tekst jednolity po zmianach z 22 listopada 2013 roku) zwanego dalej Statutem, § 4
Regulaminu studiów (przyjętego Uchwałą Senatu nr 19 z dnia 30 marca 2012 roku) zwanego dalej
Regulaminem studiów, Ordynacji wyborczej RUSS, zwanej dalej ordynacją wyborczą RUSS

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Niniejsza Ordynacja Wyborcza Rady Uczelnianej Samorządu Studentów zwana dalej
Ordynacją, określa tryb przeprowadzania wyborów do Rady Uczelnianej Samorządu
Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (zwanej dalej RUSS),
Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej, oraz przedstawicieli Studentów w Senacie
Uczelni.
2. Wybory do RUSS są równe i bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

§2

Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia niniejszej Ordynacji Wyborczej.

§3

1. Czynne prawo posiada delegat na Ogólnym Zebraniu Delegatów.
2. W skład Ogólnego Zebrania Delegatów, poza starostami lat wchodzą członkowie RUSS.

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom PWSZ w Tarnowie, z
zastrzeżeniem § XX ust. YY Regulaminu Samorządu Studentów.
4. Każdemu studentowi przysługuje prawo zgłaszania kandydatów, chyba, że postanowienia
Ordynacji Wyborczej stanowią inaczej.
5. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza
podaje do wiadomości w terminie i w sposób umożliwiający wzięcie udziału każdemu w
wyborach z uwzględnieniem studentów studiów niestacjonarnych.
6. Ranking to lista kandydatów ułożona w porządku majejącym wg liczby uzyskanych
głosów.
7. Zwykła większość głosów to więcej ważnie oddanych głosów „za” niż „przeciw”.
8. Bezwzględna większość głosów to więcej oddanych ważnycj głosów „za” w stosunku do
sumy wszystkich ważnie oddanych głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

§4
1. Samorządowa Uczelniana Komisja Wyborcza zwana dalej SUKW w porozumieniu z RUSS
podejmuje uchwałę o zarządzeniu wyborów
2. SUKW ogłasza listy wyborcze kandydatów co najmniej na 5 dni przed wyborami.
3. Wybory przeprowadza SUKW.
§5
Osoby zgłaszające kandydaturę powinny spełnić następujące wymagania:
1. Zgłosić kandydata do określonego organu Samorządu Studentów
2. Zgłosić kandydata w terminie podanym przez SUKW
3. Posiadać pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do organu
4. Posiadać listę co najmniej 10 osób popierających kandydata – lista taka powinna zawierać:
a) Imię i nazwisko kandydata
b) Nr albumu, rok i specjalność/kierunek studiów
c) Własnoręczny podpis osób popierających kandydata

ROZDZIAŁ 2
WYBORY DO RUSS
§6
1. W skład RUSS wchodzi 21 studentów studiów stacjonarnych, oraz 2 studentów studiów
niestacjonarnych wybranych z ogółu studentów.
2. Członkiem RUSS zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
3. Wybory są ważne jeśli wzięło w nich udział 50% delegatów uprawnionych do głosowania.
4. Jeśli wymóg z ust. 3 nie został spełniony, SUKW ogłasza II turę wyborów, nie wcześniej niż za
pół godziny od rozpoczęcia I tury, w której nie obowiązuje wymóg 50% frekwencji, a członkami
RUSS zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów i spełnili wymagania
określone w § 5 Ordynacji Wyborczej.
5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatur jest mniejsza niż liczba miejsc do obsadzenia
w RUSS, SUKW na mocy uchwały może podjąć decyzję o przesunięciu terminów wyborów.
Uchwałę w tej sprawie SUKW podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej 5 członków SUKW.
6. Odwołanie członka RUSS na wniosek Komisji Rewizyjnej odbywa się w przypadku zaistnienia
przesłanek zawartych w §47 ust. 2 Regulaminu Samorządu Studentów i odbywa się na
podobnych zasadach jakie obowiązują przy wyborach do RUSS, tyle że uchwała o odwołaniu
zapada zwykłą większością głosów obecnych na Ogólnym Zebraniu Delegatów.

ROZDZIAŁ 3
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RUSS
§7

1. Wyboru Przewodniczącego RUSS dokonuje RUSS.
2. Wybór Przewodniczącego RUSS dokonywany jest bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym.
3. Odwołanie Przewodniczącego RUSS odbywa się zgodnie z Regulaminem Samorządu
Studentów.

ROZDZIAŁ 3
WYBÓR PREZYDIUM RUSS
§8
1. Przewodniczący RUSS wybiera kandydatów na członków Prezydium RUSS. Spośród
wybranych przez Przewodniczącego kandydatów, RUSS wybiera członków Prezydium RUSS.
2. Wyboru każdego z członków Prezydium RUSS dokonuje się odrębnie dla każdej funkcji,
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu RUSS w głosowaniu
tajnym.
3. Odwołanie członków Prezydium RUSS odbywa się zgodnie z Regulaminem Samorządu
Studentów.

ROZDZIAŁ 4
WYBÓR KOMISJI REWIZYJNEJ RUSS
§9

1. Na Ogólnym Zebraniu Delegatów, po wyborze do RUSS SUKW przeprowadza wybory do
Komisji Rewizyjnej
2. Prawo do zgłoszenia kandydatów do Komisji Rewizyjnej przysługuje każdemu delegatowi
obecnemu na Ogólnym Zgromadzeniu Delegatów.
3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej dokonywany jest bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy delegatów, w głosowaniu tajnym.

ROZDZIAŁ 5
WYBÓR PRZEDSTAWICIELI STUDENTÓW DO SENATU PWSZ W
TARNOWIE
§ 10

1.
2.
3.

Ogólne Zebranie Delegatów dokonuje wyboru przedstawicieli studentów do Senatu PWSZ w
Tarnowie.
Liczba przedstawicieli studentów w Senacie PWSZ określona jest w Statucie Uczelni.
Wybór przedstawicieli studentów do Senat PWSZ dokonywany jest w obecności co najmniej
połowy delegatów w głosowaniu tajnym.

ROZDZIAŁ 6
WYBÓR PRZEDSTAWICIELI RUSS UCZESTNICZĄCYCH W PRACACH
PARLAMENTU STUDENTÓW RP
§ 11

1. RUSS wybiera spośród swoich członków przedstawicieli uczestniczących w pracach Parlamentu
Studentów RP.
2. Prawo do zgłoszenia kandydatur na przedstawicieli RUSS uczestniczących w pracach
Parlamentu Studentów RP przysługuje każdemu członkowi RUSS.
3. Wybór przedstawicieli RUSS dokonywany jest przez RUSS.
4. Odwołanie przedstawicieli RUSS uczestniczących w pracach Parlamentu Studentów RP odbywa
się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu RUSS w
głosowaniu tajnym.

ROZDZIAŁ 7
WYBÓR KOMISJI STAŁYCH I DORAŹNYCH RUSS
§ 12

1. Zgodnie z § 20 Regulaminu Samorządu Studentów, RUSS może powoływać komisje stałe i
doraźne określając ich działanie.
2. Prawo do zgłoszenia kandydatury do danej komisji przysługuje każdemu członkowi RUSS.
3. Wybór członków danej komisji dokonywany jest zwykłą większością głosów w obecności co
najmnie połowy składu RUSS w głosowaniu tajnym.
4. Odwołanie członka komisji dokonuje RUSS zwykłą większością głosów w obecności co
najmnie połowy składu RUSS w głosowaniu tajnym.

5. Komisje powołuje i znosi Przewodniczący RUSS na wniosek Prezydium RUSS.

ROZDZIAŁ 8
UNIEWAŻNIENIE WYBORÓW DO RUSS
§ 13
1. Unieważnienie wyborów do RUSS może nastąpić po zgłoszeniu uzasadnionego wniosku,
wniesionego do SUKW w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia wyborów.
2. Z wnioskiem o unieważnienie wyborów może wystąpić:
a) Członek komisji wyborczej, w razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów Ordynacji
Wyborczej
b) Minimum 20% uprawnionych do głosowania delegatów
c) Kandydat nie wybrany w skład RUSS, który uzyska poparcie 1/3 składu SUKW
3. Wybory mogą być unieważnione w całości, gdy nastąpiło naruszenie przepisów Ordynacji
Wyborczej lub częściowo w zakresie wskazanym przez SUKW.
4. W razie unieważnienia wyborów, w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji o
unieważnieniu, przeprowadza się ponowne wybory stosując odpowiednio przepisy Ordynacji
Wyborczej.

