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W treści niniejszego dokumentu stosuje się następujące określenia:
Czynne prawo wyborcze – prawo do głosowania w wyborach.
Bierne prawo wyborcze – prawo do kandydowania w wyborach.
Zwykła większość głosów – liczba głosów za większa niż połowa całkowitej liczby oddanych
głosów, z wyłączeniem głosów nieważnych.
Bezwzględna większość głosów – liczba głosów za większa niż połowa całkowitej liczby
oddanych głosów.
Kworum – minimalna liczba osób wymagana do stwierdzenia ważności głosowania. Jest
stwierdzane, gdy liczba głosujących jest większa niż połowa liczby uprawnionych.
Kworum grup dziekańskich – jest stwierdzane, gdy w głosowaniu udział wzięła więcej niż połowa
przedstawicieli grup dziekańskich na studiach stacjonarnych.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej, zwana dalej Ordynacją
Wyborczą lub Ordynacją określa zasady i tryb wyborów:
1) członków organów kolegialnych SSPP,
2) członków organów jednoosobowych SSPP.
Kadencja organów Samorządu Studentów trwa dwa lata i rozpoczyna się w dniu
1. września roku wyborów, a kończy się w dniu 31. sierpnia.
Wybory na nową kadencję muszą odbyć się nie później niż 14 dni przed zakończeniem zajęć
dydaktycznych w semestrze letnim poprzedzającym rozpoczęcie nowej kadencji.
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Politechniki Poznańskiej, o ile
przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
Głosowanie w ramach wyborów opisanych w Ordynacji Wyborczej odbywa się w sposób tajny
i bezpośredni.
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DEFINICJE

WYBORY DO WRSS

Każda WRSS nie później niż na 45 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku kończącym
kadencję, wybiera spośród siebie delegata, który zostaje członkiem Samorządu
w nowej kadencji na swoim Wydziale.
Delegaci z WRSS wybierają spośród siebie trzech członków Komisji wyborczej, która przeprowadza
wybory na nową kadencję URSS, oraz Komisję skrutacyjną.
Komisja wyborcza musi się ukonstytuować nie później niż na 30 dni przed końcem semestru
letniego.
§2
Komisja wyborcza:
1) przeprowadza wybory podstawowe do WRSS;
2) przeprowadza wybory przewodniczących WRSS;
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3) przeprowadza wybory Przewodniczącego URSS;
4) na pierwszym posiedzeniu URSS w nowej kadencji przeprowadza wybory stałej Komisji
wyborczej, Komisji rewizyjnej oraz przewodniczących komisji tematycznych;
5) kończy swoją działalność po pierwszym posiedzeniu URSS w nowej kadencji.
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Przed wyborami do WRSS Komisja wyborcza:
1) Podaje termin wyborów do informacji publicznej z 14-dniowym wyprzedzeniem, przynajmniej
na stronie www.samorzad.put.poznan.pl, oraz na plakatach informacyjnych rozwieszonych na
terenie PP;
2) Podaje do wiadomości publicznej informację o rozmieszczeniu urn wyborczych
na terenie PP nie później niż na 7 dni przed datą przeprowadzenia wyborów;
3) Umieszcza na kartach do głosowania imiona i nazwiska kandydatów, po uprzednim
sprawdzeniu zgodności zgłoszenia kandydata z wymaganiami zawartymi w §4 p. 2.
Zgłoszenie kandydatury na członka WRSS odbywa się na wniosek studenta nie później niż
na 24 godziny przed otwarciem stanowisk wyborczych, poprzez złożenie w biurze SSPP
następujących dokumentów:
1) formularza wyborczego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej ordynacji;
2) listy poparcia stanowiącej załącznik nr 2 zwierającej podpisy studentów odpowiedniego
wydziału w liczbie nie mniejszej niż 2% liczby studentów na wydziale, określonej
na podstawie list grup dziekańskich na 30 dni przed wyborami na nową kadencję. Liczba ta
zostaje zawarta w załączniku nr 3 i pozostaje niezmienna w czasie trwania kadencji.

Na każdym stanowisku wyborczym musi pełnić dyżur przynajmniej jeden student uprawniony
do przetwarzania danych osobowych wewnątrz PP, nie kandydujący w wyborach. Osoba
dyżurująca zajmuje się wydawaniem kart do głosowania oraz weryfikacją danych wyborców na
listach grup dziekańskich.
Wyborcy na karcie do głosowania stawiają znak X przy nazwisku kandydatów, na których oddają
swój głos.
Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawi znak X przy liczbie kandydatów
nie większej niż wynika to z podanej liczby wakatów.
Głos jest nieważny, jeżeli:
1) został oddany na karcie innej, niż karta do głosowania;
2) karta została przedarta;
3) poczyniono na niej dopiski;
4) gdy znak X postawiono przy liczbie kandydatów większej, niż liczba wakatów.
Po zakończeniu głosowania urny z głosami przekazywane są Komisji skrutacyjnej, która liczy głosy
oraz spisuje protokoły z wyborów na poszczególnych wydziałach. Po zakończeniu zliczania głosy
z poszczególnych wydziałów umieszczane są w zaklejonych kopertach i przechowywane
w archiwum przez nie mniej niż 5 lat od daty wyborów wraz z protokołami.
Wybory uznaje się za ważne, jeżeli osiągnięte zostało kworum grup dziekańskich.
Do WRSS może dostać się kandydat, który otrzymał największą liczbę oddanych ważnych głosów.
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby głosów, które zaważają
na otrzymaniu mandatu do WRSS, przeprowadzane jest kolejne głosowanie, ograniczenie jedynie
do tych kandydatów, w celu ustalenia kolejności uzyskiwania przez nich mandatów.
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9.

Komisja wyborcza jest zobowiązana ogłosić publicznie listę osób, które uzyskały mandat członka
WRSS w przeciągu 24 godzin od zakończenia wyborów. Lista ta musi znaleźć się przynajmniej na
stronie www.samorzad.put.poznan.pl.

1.

Wybory uzupełniające do WRSS przeprowadza się w przypadku:
1) utraty mandatu członka WRSS,
2) niezapełnienia wszystkich wakatów w poprzedniej turze wyborów.
Wybory uzupełniające przeprowadza stała Komisja wyborcza.
W przypadku niezapełnienia wszystkich mandatów w WRSS w wyborach podstawowych wybory
uzupełniające odbywają się po rozpoczęciu semestru zimowego, nie później niż
w pierwszej połowie listopada roku akademickiego, w którym rozpoczęła się nowa kadencja.
W pozostałych przypadkach wybory uzupełniające odbywają się nie później niż 30 dni
od powstania wakatu lub poprzednich wyborów, w których nie zapełniono wszystkich mandatów.
Stała Komisja wyborcza jest zobowiązana ogłosić publicznie listę osób, które uzyskały mandat
członka WRSS w przeciągu 24 godzin od zakończenia wyborów. Lista ta musi znaleźć się
przynajmniej na stronie www.samorzad.put.poznan.pl.
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WYBORY DO STAŁEJ KOMISJI WYBORCZEJ I KOMISJI REWIZYJNEJ

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu URSS w nowej kadencji.
Członkowie URSS mogą zgłaszać swoje kandydatury na 24 godziny przed otwarciem posiedzenia,
składając przy tym oświadczenie. Każdy obecny na posiedzeniu członek URSS może oddać liczbę
głosów równą najwyżej liczbie wakatów. Wybór następuje zwykłą większością głosów, a wakaty
zapełniane są kolejno przez kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów.
Wszystkie wybory odbywają się w sposób tajny. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy obecni
na posiedzeniu członkowie danego organu.
Utrata mandatu następuje w przypadku:
1) Utraty mandatu członka WRSS;
2) Złożenia rezygnacji;
3) Odwołania przez Przewodniczącego Samorządu, z zastrzeżeniem zapisów §7 p. 5.
Wniosek o odwołanie członka KR do Przewodniczącego Prezydium składa:
1) Członek URSS, pod warunkiem uzyskania pod wnioskiem podpisów nie mniej niż 2/3
regulaminowego składu URSS;
2) członek Prezydium pod warunkiem uzyskania pod wnioskiem podpisów 3/4 regulaminowego
składu Prezydium.
Przewodniczący Prezydium przedstawia wniosek na najbliższym zwyczajnym posiedzeniu URSS.
Decyzja o odwołaniu członka KR podejmowana jest poprzez głosowanie tajne bezwzględną
większością głosów.
W przypadku powstania wakatu w KW lub KR należy uzupełnić skład poprzez przeprowadzenie
wyborów uzupełniających na najbliższym posiedzeniu URSS na takich samych zasadach jak w
przypadku wyborów podstawowych.
V

WYBORY ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH URSS
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Wybory podstawowe Organów jednoosobowych przeprowadza Komisja wyborcza.
Wybory organów jednoosobowych odbywają się odpowiednio na:
1) spotkaniu wyborczym zwołanym przez Komisję wyborczą w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia
wyników wyborów do WRSS na nową kadencję, w przypadku wyboru Przewodniczącego
WRSS;
2) spotkaniu wyborczym zwołanym przez Komisję wyborczą w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia
wyników wyborów przewodniczących wszystkich WRSS w przypadku wyboru
Przewodniczącego Prezydium;
3) pierwszym posiedzeniu URSS, w przypadku wyboru Przewodniczących Komisji tematycznych;
4) posiedzeniu Komisji wyborczej w przypadku wyboru Przewodniczącego Komisji wyborczej.
Wszystkie wybory odbywają się w sposób tajny. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy obecni
na posiedzeniu członkowie danego organu, z pominięciem Przewodniczących Komisji
tematycznych przy wyborze Przewodniczącego Prezydium.
Swoją kandydaturę może zgłosić Komisji skrutacyjnej każdy posiadający bierne prawo wyborcze
członek danego organu, nie później niż 24 godziny przed posiedzeniem, na którym mają odbyć się
wybory. Po zamknięciu list kandydatury muszą zostać podane do wiadomości uprawnionym do
głosowania członkom.
O wyborze decyduje zwykła większość głosów, przy zachowaniu kworum.
W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Prezydium lub Przewodniczącego WRSS
przed końcem kadencji członkowie uprawnionego do głosowania organu wybierają spośród siebie
zwykłą większością głosów Pełniącego Obowiązki Przewodniczącego, którego zadaniem jest
zwołanie posiedzenia wyborczego oraz wypełnianie wszystkich obowiązków przewodniczącego
danego organu do czasu przeprowadzenia wyborów.
Pełnomocnicy Przewodniczącego Prezydium oraz Wiceprzewodniczący Prezydium powoływani są
przez Przewodniczącego Prezydium, po wcześniejszej akceptacji zwykłą większością głosów przez
członków Prezydium. Kandydatury na te stanowiska są proponowane przez Przewodniczącego
Prezydium.

Wybory uzupełniające organów jednoosobowych przeprowadzane są przez stałą Komisję
wyborczą na zasadach analogicznych do wyborów podstawowych.
Wybory uzupełniające muszą odbyć na najbliższym posiedzeniu URSS po powstaniu wakatu.

Przepisów paragrafów 9 i 10 nie stosuje się w odniesieniu do starostów roku i grup dziekańskich.
Starości roku wybierani są przez studentów danego roku zwykłą większością głosów na spotkaniu
wyborczym. Analogicznie starości grup dziekańskich wybierani są przez studentów danej grupy.
VI

1.

ELEKTORZY STUDENCCY

Elektorzy studenccy wybierani są zgodnie z zapisem w Ordynacji Wyborczej Politechniki
Poznańskiej:
1) Elektorzy studenccy wybierani są w dziesięciu okręgach wyborczych, którymi są wydziały.
2) W poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się liczbę elektorów wyszczególnioną w
Ordynacji Wyborczej PP.
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3) W poszczególnych okręgach wyborczych elektorów spośród studentów wybiera wydziałowe
zebranie przedstawicieli grup studenckich wszystkich kierunków studiów. Zebranie zwołuje
przewodniczący WRSS.
VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Głosowania w sprawach osobowych odbywają się w sposób tajny.

1.
2.

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
W sprawach nieuregulowanych w Ordynacji, Statucie Uczelni lub Regulaminie SSPP decyzje
podejmuje komisja wyborcza na podstawie uchwały.
VIII

1.
2.
3.

ZAŁĄCZNIKI

Formularz wyborczy w wyborach do WRSS PP
Lista poparcia kandydatury w wyborach do WRSS PP
Dane o liczbie studentów na wydziałach PP oraz zestawienie progów poparcia.
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