Załącznik 1. do Regulaminu Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego

Ordynacja wyborcza Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Wybory do Rady Samorządu są powszechne, bezpośrednie, równe i jawne a głosowanie
odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Wszystkim studentom posiadającym pełne prawa studenckie przysługuje czynne i bierne prawo
wyborcze.
3. Wszyscy studenci stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, studiów
pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia wybierają z ogółu studentów Uczelni
Łazarskiego 11 członków Rady Samorządu.
4. Każdy student może głosować na dowolną liczbę kandydatów, jednakże nie większą niż liczba
mandatów.
5. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza.
6. Wybory mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej, decyzję o formie
wyborów podejmuje Komisja Wyborcza.
7. Terminarz wyborczy Sekretarz Rady Samorządu przekazuje do Rektoratu co najmniej 20 dni
przed dniem rozpoczęcia przeprowadzania wyborów.
8. Przewodniczący Komisji Wyborczej zobowiązany jest poinformować studentów o wyborach nie
później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia zgłaszania kandydatur przede wszystkim poprzez:
a) stronę internetową Uczelni,
b) mailing do ogółu studentów,
c) plakaty na terenie kampusu Uczelni.
9. Przewodniczący Komisji Wyborczej zobowiązany jest przygotować wzór formularza
zgłoszeniowego dla kandydatów nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia zgłaszania
kandydatur.
§2
1. Upoważnieni przez Administratora danych osobowych – Uczelnię Łazarskiego, w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – RODO) do przetwarzania danych osobowych studentów
członkowie Komisji Wyborczej nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem głosowania
a) przygotowuje spis wyborców na podstawie list studentów uzyskanych od właściwych
jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie: nr albumu, wydział, kierunek, tryb
studiów,
b) zabezpiecza spis wyborców przed nieuprawnionym dostępem innych osób zgodnie z
zasadami Polityki Ochrony Danych obowiązującej w Uczelni Łazarskiego,
c) podaje do publicznej wiadomości spis kandydatów.

Rozdział II
Komisja Wyborcza
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§3
Rada Samorządu powołuje Komisję Wyborczą i wybiera jej członków, w tym Przewodniczącego
Komisji Wyborczej, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
sześciu członków składu Rady, na posiedzeniu Rady Samorządu spośród osób nie kandydujących
do Rady Samorządu.
§4
1. W skład Komisji Wyborczej wchodzi 3 członków, których kandydatury mogą być
zgłoszone przez:
a) Zarząd Samorządu Studentów,
b) Radę Samorządu Studentów,
c) Kandydata, który zebrał minimum 5 podpisów poparcia innych studentów.
2. Komisja Wyborcza może powoływać kolejnych członków Komisji w drodze uchwały.
3. Kadencja Komisji Wyborczej rozpoczyna się w dniu jej powołania i trwa do czasu wybrania
nowej Rady Samorządu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§5
Komisja Wyborcza wyłania członków komisji skrutacyjnej poprzez przeprowadzenie losowania
spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej.
Komisja Wyborcza ogłasza datę losowania najpóźniej na 5 dni przed datą rozpoczęcia
głosowania.
W skład komisji skrutacyjnej wchodzi 3 członków.
Swoją kandydaturę na członka komisji skrutacyjnej może zgłosić każdy student
Uczelni Łazarskiego.
Komisja Wyborcza może powoływać kolejnych członków komisji skrutacyjnej.
Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.
Komisja skrutacyjna bierze udział w przeprowadzaniu i ustalaniu wyników wyborów.
Komisja skrutacyjna działa do momentu uprawomocnienia się wyników wyborów.
Rozdział III
Zgłoszenia kandydatów

1.
2.
3.
4.

5.
6.

§6
Swoją kandydaturę na członka Rady Samorządu może zgłosić każdy student Uczelni Łazarskiego.
Kandydat na członka Rady Samorządu zgłasza się za pośrednictwem poczty elektronicznej
między czternastym i ósmym dniem przed pierwszym dniem głosowania, wysyłając zgłoszenie
na adres samorzad@lazarski.edu.pl.
Kandydat zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego
udostępnionego przez Komisję Wyborczą, który stanowi Załącznik nr 1 do Ordynacji wyborczej
Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego.
Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:
a) dane identyfikacyjne studenta (imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz nr albumu),
b) dane kontaktowe studenta (adres e-mail, nr telefonu),
c) zgoda kandydata na kandydowanie z podpisem studenta.
Do formularza zgłoszeniowego kandydat załącza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w
celu przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego, która
stanowi Załącznik nr 2 do Ordynacji wyborczej Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego.
Komisja Wyborcza podejmuje decyzję w sprawie skreślenia kandydata, który złożył rezygnację i
niezwłocznie przekazuje ją kandydatowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2

Rozdział IV
Wybory w formie stacjonarnej
§7

1. Głosowanie odbywa się:

a) dla studentów studiów stacjonarnych – przez 2 kolejne dni zajęć prowadzonych na tych
studiach,
b) dla studentów studiów niestacjonarnych – przez przedzielony okresem tygodnia 1 dzień
zajęć prowadzonych na tych studiach.

§8
1. Komisja Wyborcza przygotowuje i zabezpiecza karty do głosowania z imionami i nazwiskami
kandydatów ubiegających się o mandat.
2. Na karcie do głosowania znajdują się:
a) data głosowania,
b) odpowiednia nazwa i tura głosowania,
c) pieczęć Komisji Wyborczej,
d) nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej,
e) informacja o warunkach ważności głosu.
§9
1. Przewodniczący Komisji Wyborczej w obecności jej członków zamyka pustą urnę przed
rozpoczęciem głosowania, uniemożliwiając jej otwarcie nieuprawnionym osobom.
2. Miejscem wystawienia urny jest sektor F przy Dziale Rekrutacji lub sektor C przy auli nr 38.
3. Urna wystawiona jest nieprzerwanie w godzinach 11:00 – 15:00 w dniach głosowania.
4. W miejscu wystawienia urny musi być obecny przynajmniej jeden członek Komisji Wyborczej
oraz jeden członek komisji skrutacyjnej.
5. Studenci dyżurujący przy urnie wyborczej zwolnieni są z zajęć.
6. W czasie wyborów obowiązuje zakaz agitacji w miejscu wystawienia urny.
7. Otwarcie urny następuje po zakończeniu głosowania lub w przypadku jej przepełnienia w
obecności co najmniej 2 członków Komisji Wyborczej.
§ 10
1. W miejscu wystawienia urny wskazanym w §9 ust. 2 dyżurujący studenci udostępniają karty do
głosowania oraz treść klauzuli informacyjnej dla osób biorących udział w wyborach do
Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego, która stanowi Załącznik nr 3 do Ordynacji
Wyborczej Samorządu Studentów.
2. Student osobiście odbiera jedną kartę do głosowania, jeżeli:
a) jest wymieniony w spisie wyborców,
b) okaże ważny dokument stwierdzający jego tożsamość,
c) potwierdzi własnoręcznym podpisem odbiór karty do głosowania.
3. Dokumentem stwierdzającym tożsamość jest:
a) legitymacja studencka,
b) dowód osobisty,
c) książeczka wojskowa,
d) paszport,
e) prawo jazdy.
§ 11
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1. Głos oddany przez studenta na określonych kandydatów jest ważny, jeżeli student postawił przy
nazwisku tych kandydatów znak “v”, albo znak “x”.
2. Głos jest nieważny, jeżeli student postawił znak inny niż określony w ust. 1 lub jeżeli znak
właściwy postawiony został:
a) niejednoznacznie lub nieczytelnie,
b) ołówkiem,
c) w liczbie większej od liczby mandatów do obsadzenia.
Rozdział IV
Wybory w formie zdalnej
§ 12
Wybory odbywają się poprzez platformę Microsoft Teams lub inną platformę umożliwiającą
uwierzytelnienie osób głosujących i gwarantującej odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.
§ 13
Głosowanie odbywa się w jeden wyznaczony dzień, w godzinach 8:00-20:00.
§ 14
1. Komisja Wyborcza przygotowuje formularz do głosowania oraz udostępnia link do niego
studentom za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania.
2. Formularz do głosowania zawiera:
a) datę głosowania,
b) odpowiednią nazwę i turę głosowania,
c) nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej,
d) informację o warunkach ważności głosu.
§ 15
1. Przewodniczący Komisji Wyborczej włącza o godz. 8:00 w dzień głosowania oraz wyłącza o
godz. 20:00 możliwość wypełnienia formularza.
2. Przez cały czas trwania głosowania minimum jeden członek Komisji Wyborczej pełni dyżur
online dla studentów mających problem z oddaniem głosu.
3. Student osobiście oddaje głos logując się na swoje konto na platformie Microsoft Teams lub
inne platformie, za pomocą której przeprowadzane jest głosowanie.
4. Głos jest nieważny, jeżeli student zaznaczył więcej kandydatów od liczby mandatów do
obsadzenia.
Rozdział V
Wyniki wyborów
§ 16
1. W wyborach do Rady Samorządu mandaty uzyskują ̨ ci kandydaci, którzy otrzymali kolejno
największą liczbę głosów.
2. Jeżeli w pierwszej turze nie obsadzono wszystkich mandatów do Rady Samorządu, niezwłocznie
wyznaczana jest data kolejnej tura wyborów.
3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów niezwłocznie
wyznaczana jest data kolejnej, uzupełniającej tury wyborów.
4. Mandaty nieobsadzone w trzeciej turze wyborów pozostają mandatami nieobsadzonymi, o
czym Komisja Wyborcza niezwłocznie powiadamia Rektora.
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5. Kandydat może zrzec się prawa do kandydowania w uzupełniającej turze wyborów, składając
odpowiednie oświadczenie do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
§ 17
1. Komisja Wyborcza najpóźniej trzeciego dnia po dniu zakończenia poszczególnych wyborów:
a. ustala ich wyniki,
b. sporządza protokół,
c. podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów.
2. W protokole podaje się liczbę:
a. studentów uprawnionych do głosowania,
b. oddanych głosów z podziałem na ważne i nieważne,
c. głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.
3. W ciągu 4 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów studenci mogą składać do Komisji
Wyborczej protesty, jeżeli naruszono przepisy niniejszej Ordynacji Wyborczej.
4. Komisja wyborcza podejmuje decyzje w sprawie ważności wyborów najpóźniej piątego dnia po
dniu ogłoszenia wyników wyborów.

Rozdział VI
Wygaśnięcie mandatu
§ 18
1. Jeżeli wygasł mandat członka Rady Samorządu, mandat zostaje obsadzony przez osobę, która w
ostatnich wyborach zajęła kolejne miejsce pod względem liczby głosów.
2. Przewodniczący Rady kontaktuje się z kolejną osobą z listy w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Samorządu za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres podany przy zgłoszeniu kandydatury.
3. Kandydat ma 7 dni na przyjęciu lub odmowę przyjęcia mandatu, w przypadku braku odpowiedzi
mandat wygasa.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady, wykonanie obowiązku
wskazanego w ust. 2 należy do zadań pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady.
5. Jeśli na liście nie będzie kolejnych osób Komisja Wyborcza ogłasza wybory uzupełniające.
Rozdział VII
Wybory uzupełniające
1.
2.
3.
4.

§ 19
W przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w § 18. ust. 5 Komisja Wyborcza ogłasza wybory
uzupełniające.
Wybory uzupełniające zostają ogłoszone w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wolnych
mandatów, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 3.
Wybory uzupełniające nie mogą odbywać się w terminach wolnych od zajęć, w szczególności
przerwy międzysemestralnej oraz przerwy wakacyjnej.
Wybory uzupełniające odbywają się zgodnie procedurą przeprowadzania wyborów określoną w
niniejszej ordynacji.
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Rozdział VIII
Wybory przedstawicieli Samorządu studentów do organów Uczelni i komisji
§ 20
1. Wyboru przedstawicieli Samorządu Studentów do organów Uczelni dokonuje Rada Samorządu.
2. Wyboru przedstawicieli do organów Uczelni dokonuje się w liczbie określonej w Ustawie i
Statucie Uczelni.
3. Prawo do zgłoszania swojej kandydatury przysługuje każdemu z wyborców, o których mowa w
§ 1 ust. 3 Ordynacji Wyborczej. O sposobie zgłaszania kandydatów decyduje Rada Samorządu.
4. Zgłoszeni kandydaci zostają umieszczeni na liście kandydatów za ich zgodą wyrażaną na piśmie.
5. Do formularza zgłoszeniowego kandydat załącza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w
celu przeprowadzenia wyborów do organów Uczelni lub komisji, która stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej ordynacji.
6. Wybory przedstawicieli Samorządu do organów Uczelni odbywają się w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu członków Rady Samorządu.
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