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Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów  

 
Regulamin Wyborów Samorządu Studentów 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
DZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz tryb wyborów studentów do Organów 

Samorządu, Organów Kolegialnych i Wyborczych Uczelni. 
2. Za wybory przeprowadzane wśród studentów odpowiada Studencka Komisja Wyborcza, 

zwana dalej “SKW”, za wyjątkiem, gdy Statut Uczelni stanowi inaczej. 
 

DZIAŁ II 
Wybory do Organów Samorządu Studentów, Organów Kolegialnych i Wyborczych Uczelni 

 
Rozdział I 

Zasady ogólne 
 

§ 2 
Wybory do organów Samorządu odbywają się w terminie ustalonym przez Studencką 
Komisję Wyborczą z wyjątkiem przypadków, w których niniejszy Regulamin lub regulaminy 
robocze organów Samorządu stanowią inaczej. 
 

§ 3 
Wybory są tajne, równe i bezpośrednie. 
 

§ 4 
Wszyscy studenci Uczelni mają czynne i bierne prawo wyborcze. 
 

§ 5 
Liczba kandydatów jest nieograniczona. 
 

§ 6 
1. Kandydat musi na piśmie wyrazić bezwarunkową i bezterminową zgodę na 

kandydowanie. 
2. Dopuszcza się zgłaszanie kandydatów w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu 

zgłoszenia na adres podany w komunikacie SKW dotyczącym wyborów. Przesłanie skanu 
nie zwalnia z obowiązku dostarczenia oryginału zgłoszenia, który należy dostarczyć do 
SKW nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej tury wyborów. 

 
§ 7 

1. Wybory przeprowadzane są w obrębie grup wyborczych. 
2. Grupy wyborcze stanowią w odniesieniu do: 

1. starosty grupy studenckiej - ogół studentów danej grupy, 
2. starosty roku - wszyscy starości grup studenckich danego roku, 
3. Rady Studentów Zagranicznych - ogół studentów zagranicznych, 
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4. Wydziałowej Rady Samorządu Studentów – ogół studentów danego Wydziału. 
 

§ 8 
1. Kandydat ma prawo wyznaczyć męża zaufania, który obserwuje przebieg wyborów i 

przebieg liczenia głosów. 
2. Mąż zaufania nie może być zgłoszony do obserwacji procesu skrutacyjnego w wyborach, 

w których sam jest też kandydatem. 
3. Zgłoszenie męża zaufania powinno być adresowane do SKW i zawierać w szczególności: 

określenie daty i tury wyborów, której zgłoszenie dotyczy, datę zgłoszenia, imię i 
nazwisko osoby zgłaszającej wraz z numerem indeksu studenta, imię i nazwisko osoby 
zgłaszanej wraz z numerem indeksu studenta, podpis osoby składającej wniosek, 
wyrażenie zgody na pełnienie funkcji męża zaufania i podpis osoby zgłaszanej. 

4. Zgłoszenia męża zaufania należy składać w formie pisemnej Przewodniczącemu SKW lub 
w formie elektronicznej na adres podany w dotyczącym wyborów komunikacie SKW, 
najpóźniej jeden dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia procesów 
skrutacyjnych. W przypadku zgłoszeń elektronicznych forma zgłoszenia winna zawierać 
wszelkie elementy wymagane do poprawnego zgłoszenia wniosku, zawarte w pkt. 3. 

5. Dopuszcza się uczestniczenie w procesach skrutacyjnych maksymalnie trzech mężów 
zaufania. O uczestniczeniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. O obecności mężów zaufania Przewodniczący SKW zobowiązany jest poinformować w 
komunikacie wyborczym. 

7. Mąż zaufania nie może swą postawą i zachowaniem utrudniać prac komisji skrutacyjnej. 
W przypadku naruszenia powyższego zapisu, Przewodniczący SKW ma prawo odmówić 
mężowi prawa do dalszego uczestnictwa w procesie skrutacyjnym. O incydencie 
przewodniczący SKW zobowiązany jest poinformować w komunikacie wyborczym. 

8. Mąż zaufania na własne życzenie może uzyskać wgląd w dokumentację dotyczącą 
wyłącznie procesu skrutacyjnego, którego jest obserwatorem. Wszelkie zapytania i 
uwagi mogą być składane wyłącznie w formie ustalonej w § 9, odpowiednio pkt.1 i 2. 

 
§ 9 

1. Kandydat ma prawo złożyć do SKW zapytanie dotyczące przebiegu procesu 
skrutacyjnego. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu wyborów, kandydat ma prawo 
złożyć do komisji wyborczej wniosek o: 
1. powtórne przeliczenie głosów, 
2. unieważnienie wyborów w obrębie danej grupy wyborczej. 

3. Termin złożenia zapytania, lub wniosku wynosi 7 dni od daty ogłoszenia wyników 
wyborów. 

4. Komisja wyborcza rozpatruje zapytania i wnioski w terminie 3 dni roboczych. 
5. W przypadku unieważnienia wyborów w obrębie danej grupy wyborczej: 

1. komisja wyborcza w terminie 7 dni przeprowadza wybory w obrębie danej grupy 
wyborczej, 

2. kadencja organu rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyników powtórnych wyborów. 
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§ 10 

1. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie na karcie wyborczej znakiem X pola przy 
nazwisku wybranego kandydata. 

2. Głos uważa się za oddany z chwilą wrzucenia karty wyborczej do urny. 
3. Za nieważne uważa się karty: 

1. nieostemplowane pieczęcią używaną przez Studencką Komisję Wyborczą, 
2. na których zaznaczenie znaku “X” znajduje się poza wyznaczonym do tego polem przy 

nazwisku wybranego kandydata, 
3. takie, na których liczba oddanych głosów na kandydatów jest większa od liczby 

mandatów przewidzianych dla danej grupy wyborczej, 
4. z dopiskami, z wyjątkiem poprawek zgłoszonych przez SKW, 
5. przedarte lub przekreślone. 

 
Rozdział II 

Studencka Komisja Wyborcza 
 

§ 11 
1. Studencka Komisja Wyborcza jest organem Samorządu odpowiedzialnym za 

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów: 
1. do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów, 
2. przedstawicieli do Senatu w grupie studentów, 
3. przedstawicieli do Rady Wydziału w grupie studentów, 
4. przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie studentów. 

2. W skład SKW wchodzi 7 członków. 
3. Członkowie SKW wybierają spośród siebie Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących. 
 

Rozdział III 
Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 

 
§ 12 

1. Do zadań SKW podczas przygotowania wyborów do WRSS należy: 
1. opracowanie terminarza wyborczego, 
2. ogłoszenie terminu zgłaszania kandydatów oraz terminu i miejsca wyborów, co 

najmniej na tydzień przed datą wyborów, 
3. wyłonienie spośród studentów niekandydujących w wyborach trzyosobowej komisji 

skrutacyjnej, 
4. sporządzenie kart wyborczych, na których nazwiska kandydatów umieszcza się w 

porządku alfabetycznym, 
5. sporządzenie i przekazanie do Biura Uczelnianej Komisji Wyborczej dokumentacji 

wyborczej oraz protokołu wyborów, zawierającego datę wyborów, skład komisji 
skrutacyjnej, listę kandydatów, wyniki wyborów oraz podpisy członków komisji 
skrutacyjnej, 

6. publiczne ogłoszenie wyników wyborów - najpóźniej 3 dni robocze od daty wyborów. 
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali więcej niż połowę ważnie 

oddanych głosów. 
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3. W przypadku, gdy w pierwszej turze nie obsadzono wszystkich mandatów, SKW zarządza 
wybory uzupełniające w terminie do 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników. 

4. W przypadku, gdy przeprowadzenie wyborów uzupełniających nie doprowadziło do 
wyłonienia WRSS w kształcie określonym w Regulaminie Samorządu Studentów, skład 
WRSS ograniczony zostaje do kandydatów wybranych w pierwszej turze i w wyborach 
uzupełniających. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków WRSS, SKW, na podstawie uchwały 
URSS, może zarządzić wybory uzupełniające. 

6. Wybory uzupełniające przebiegają na tych samych zasadach, co pierwsza tura wyborów 
do WRSS. 

7. Przewodniczący SKW jest odpowiedzialny przed URSS za organizację i przebieg 
wyborów. 

 
Rozdział IV 

Wybory Starosty Roku i Starosty Grupy 
 

§ 13 
1. Starosta grupy wybierany jest spośród członków danej grupy studenckiej, w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków grupy. 
2. Decyzja o odwołaniu starosty grupy jest podejmowana przez pisemne oświadczenie 

podpisane przez większość członków danej grupy studenckiej. 
3. W ciągu dwóch tygodni od odwołania starosty grupy, członkowie grupy studenckiej 

muszą wybrać nową osobę na to stanowisko. 
4. Starosta roku jest wybierany, w pierwszej kolejności, spośród starostów grup wszystkich 

grup studenckich danego roku. Uchwała o wyborze podejmowana jest przez starostów 
grup wszystkich grup studenckich danego roku zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 

5. Jeżeli żaden ze starostów grup nie zgłosi swojej kandydatury na stanowisko starosty 
roku, starosta roku wybierany jest spośród pozostałych studentów danego roku w trybie 
określonym w ust. 4. Kandydata może zgłosić pisemnie grupa co najmniej 10 studentów. 

6. Decyzja o odwołaniu starosty roku jest podejmowana przez starostów grup wszystkich 
grup studenckich danego roku zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
2/3 uprawnionych do głosowania. 

7. W ciągu dwóch tygodni od odwołania starosty roku, starości grup muszą wybrać nową 
osobę na to stanowisko. 

 
Rozdział V 

Wybory do Organów Kolegialnych i Wyborczych Uczelni 
 

§ 14 
1. Liczbę mandatów dla przedstawicieli studentów w Organach Kolegialnych i Wyborczych 

Uczelni określa Senat Uczelni. 
2. Do zadań SKW podczas przygotowania wyborów do Organów Kolegialnych i Wyborczych 

Uczelni – Senatu, Rady Wydziału oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów należy: 
1. opracowanie terminarza wyborczego zgodnego z Kalendarzem czynności wyborczych 

na daną kadencję, 
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2. ogłoszenie terminu zgłaszania kandydatów oraz terminu i miejsca wyborów, co 
najmniej na tydzień przed datą wyborów, 

3. wyłonienie komisji skrutacyjnej spośród członków SKW, względnie Samorządu, 
niekandydujących w wyborach, do których aktualnie planowane jest powołanie danej 
Komisji, 

4. sporządzenie kart wyborczych, na których nazwiska kandydatów umieszcza się w 
porządku alfabetycznym, 

5. sporządzenie i przekazanie do Biura Uczelnianej Komisji Wyborczej dokumentacji 
wyborczej oraz protokołu wyborów, zawierającego datę wyborów, skład komisji 
skrutacyjnej, listę kandydatów, wyniki wyborów oraz podpisy członków komisji 
skrutacyjnej, 

6. publiczne ogłoszenie wyników wyborów - najpóźniej 3 dni robocze od daty wyborów. 
3. Kandydat do Organów Kolegialnych i Wyborczych Uczelni, reprezentujący kierunki nie 

prowadzone w języku polskim, zobowiązany jest do udokumentowania znajomości 
języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (wg Europejskich Poziomów Biegłości 
Językowej (CEFR). Potwierdzenie należy przedłożyć najpóźniej dzień roboczy przed 
planowaną 1 turą wyborów. 

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

5. W przypadku, gdy w pierwszej turze wyborów nie obsadzono wszystkich mandatów, 
SKW zarządza kolejne tury, każdą następną w terminie do 7 dni roboczych od daty 
ogłoszenia wyników, zgodnie z pkt. 6. 

6. Jeżeli wybór nie zostanie dokonany w I turze, do drugiej tury wyborów dopuszcza się 
kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, w liczbie równej nieobsadzonym 
mandatom +2, a do trzeciej i kolejnych tur w liczbie równej nieobsadzonym mandatom 
+1. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało tę samą najmniejszą wymaganą liczbę głosów, do 
kolejnej tury przechodzą wszyscy ci kandydaci. 

7. W przypadku, gdy we wszystkich przeprowadzonych turach wyborów nie obsadzono 
wszystkich mandatów do organów kolegialnych Uczelni, SKW zarządza wybory 
uzupełniające w terminie określonym w terminarzu, lub, jeżeli te nie są określone w 
terminarzu, na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. 

8. Wybory uzupełniające przebiegają na tych samych zasadach, co każda tura wyborów. 
9. W odniesieniu do obsadzenia liczby mandatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów 

stosuje się przepisy Statutu. 
10. Wygaśnięcie mandatu przedstawicieli studentów w Organach Kolegialnych i Wyborczych 

Uczelni następuje w przypadku, gdy przedstawiciel został: 
1. skreślony z listy studentów, 
2. ukończył studia, 
3. została zakończona procedura odwołania przedstawiciela na wniosek URSS lub 

Przewodniczącego SKW po zaistnieniu sytuacji z pkt. 11, 
4. utracił status studenta z innych powodów niż określone w pkt 1 i 2. 

11. Wszczęcie procedury odwołania przedstawiciela studentów w Organach Kolegialnych i 
Wyborczych Uczelni następuje w przypadku, gdy przedstawiciel: 
1. zrzekł się swego mandatu, 
2. nie osiągnął 70% rocznej frekwencji w spotkaniach (pracach) odpowiedniego Organu 

Kolegialnego Uczelni, 
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3. posiada nieusprawiedliwione nieobecności na trzech kolejnych spotkaniach danego 
Organu Kolegialnego Uczelni 

4. swym działaniem w spotkaniach (pracach) odpowiedniego Organu Kolegialnego, lub 
Wyborczego Uczelni działał na szkodę interesu i dobrego imienia studentów Uczelni. 

12. Przewodniczący SKW wszczyna procedurę odwołania przedstawiciela studentów w 
Organach Kolegialnych, lub Wyborczych Uczelni i poddaje ją pod głosowanie Studenckiej 
Komisji Wyborczej. 

13. Procedurę odwołania uznaje się za zakończoną z chwilą, gdy wniosek przewodniczącego 
SKW zostanie poparty przez co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 
uprawnionych do głosowania. 

14. Przewodniczący SKW przekazuje Przewodniczącemu odpowiedniego Organu 
Kolegialnego, lub Wyborczego Uczelni uchwałę o odwołaniu przedstawiciela 
studenckiego, wraz z uzasadnieniem. 

15. Zadaniem SKW jest wówczas przygotowanie wyborów uzupełniających do Organu 
Kolegialnego i Wyborczego Uczelni, w którym nastąpiło wygaszenie mandatu 
przedstawiciela, z liczbą mandatów równą liczbie mandatów wygaszonych. 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 15 
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie Wyborów reguluje Regulamin Wyborów 
Uczelni lub Statut Uczelni. W pozostałych przypadkach głos decydujący przysługuje 
Przewodniczącemu SKW. 


