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Ordynacja wyborcza do Rad Mieszkańców Domów Studenckich  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1. 

1. Ordynacja Wyborcza do Rad Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu, zwana dalej 

Ordynacją, określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Mieszkańców, 

przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów do Rad Mieszkańców Domów 

Studenckich Uniwersytetu, a także zasady prowadzenia kampanii wyborczej oraz tryb 

postępowania przed Komisją Rewizyjną Samorządu Studentów w sprawach protestów 

wyborczych i o uznanie ważności wyborów.  

2. Ilekroć w Ordynacji jest mowa o wyborach, należy przez to rozumieć wybory do Rad 

Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu.  

 

Art. 2. 

W wyborach głosować można tylko osobiście i tylko jeden raz.  

 

Art. 3. 

Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym.  

 

Art. 4. 

Wybory odbywają się w okresie wyborczym według harmonogramu ustalonego przez 

Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów we wszystkich Domach Studenckich 

Uniwersytetu osobno dla każdego Domu Studenckiego.  

 

Art. 5. 

1. Kadencja Rady Mieszkańców rozpoczyna się następnego dnia po dniu stwierdzenia 

orzeczeniem Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów ważności wyborów do Rady 

Mieszkańców danego Domu Studenckiego i trwa do dnia stwierdzenia orzeczeniem Komisji 

Rewizyjnej Samorządu Studentów ważności wyborów do Rady Mieszkańców tego Domu 

Studenckiego w następnej kadencji.  

2. W skład Rady Mieszkańców wchodzi od 3 do 10 osób. 

 

Rozdział 2 

Prawa wyborcze 
 

Art. 6. 

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają wszystkie osoby posiadające aktualną kartę 

mieszkańca danego Domu Studenckiego. 
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Art. 7. 

1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje studentom studiów I stopnia, 

II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie, mającym czynne prawo 

wyborcze.  

2. Nie mają prawa wybieralności osoby prawomocnie ukarane przez Sąd Koleżeński 

lub Komisję Dyscyplinarną. 

3. Można kandydować tylko do jednej Rady Mieszkańców.  

 

Rozdział 3 

Zarządzanie wyborów 
 

Art. 8. 

1. Wybory zarządza Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów osobno dla każdego 

Domu Studenckiego. 

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 musi być podane do publicznej wiadomości 

nie później niż na 21 dni przed dniem wyborów. 

3. Okres wyborczy trwa od 1 do 30 listopada. W uzasadnionych przypadkach może być 

przedłużony o 15 dni. O przedłużeniu decyduje Parlament Samorządu Studentów 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu. 

4. Wybory nie mogą zostać wyznaczone na dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach 

stacjonarnych oraz na dzień bezpośrednio go poprzedzający, a także na dzień, w którym 

obowiązują godziny rektorskie.  

 

Rozdział 4 

Spis wyborców 
 

Art. 9. 

1. Osoby, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, wpisuje się do spisu wyborców.  

2. Wyborca może być wpisany do spisu wyborców tylko w jednym Domu Studenckim.  

3. Spis wyborców sporządza się oddzielnie dla każdego Domu Studenckiego na podstawie listy 

mieszkańców Domu Studenckiego najpóźniej na 3 dni przed wyborami.  

 

Rozdział 5 

Komisje Wyborcze 
 

Art. 10. 

1. Wybory przeprowadzają, niezależnie dla każdego Domu Studenckiego, Komisje Wyborcze 

dla Domu Studenckiego.  

2. W każdym Domu Studenckim jest tworzona jedna Komisja Wyborcza. 

 

Art. 11. 

1. Członkiem Komisji Wyborczej może być każdy student studiów I stopnia, II stopnia 

lub jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie. 

2. Nie może być członkiem Komisji Wyborczej:  

a) członek Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów;  
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b) kandydat na członka Rady Mieszkańców;  

c) członek rodziny kandydata na członka Rady Mieszkańców; 

d) osoby prawomocnie ukarane przez Sąd Koleżeński lub Komisję Dyscyplinarną. 

3. Osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej tracą członkostwo w komisji w wyniku:  

a) utraty statusu studenta;  

b) podpisania zgody na kandydowanie na członka Rady Mieszkańców;  

c) pisemnej rezygnacji z funkcji członka komisji wyborczej.  

4. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz 

kandydatów.  

 

Art. 12. 

1. Komisja Wyborcza liczy od 3 do 5 członków wybieranych przez Parlament Samorządu 

Studentów spośród kandydatów wskazanych przez Przewodniczącego Komisji Socjalno-

Ekonomicznej Zarządu. 

2. Komisja Wyborcza jest powoływana nie później niż na 14 dni przed dniem wyborów.  

3. Komisja Wyborcza wybiera spośród siebie przewodniczącego.  

 

Art. 13. 

Do zadań Komisji Wyborczych należy:  

1. przeprowadzenie głosowania w Domu Studenckim;  

2. czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów niniejszej Ordynacji w miejscu 

i w czasie głosowania;  

3. ustalenie wyników głosowania w Domu Studenckim i przekazanie ich Przewodniczącemu 

Parlamentu Samorządu Studentów.  

 

Art. 14. 

Komisja Wyborcza ustala miejsce głosowania i podaje je do publicznej wiadomości nie później 

niż na 7 dni przed dniem wyborów.  

 

Rozdział 6 

Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Mieszkańców 
 

Art. 15. 

1. Zgłoszenie kandydata, w formie pisemnej, powinno wymieniać:  

a) imię (imiona) i nazwisko kandydata;  

b) rok i kierunek studiów;  

c) numer pokoju, w którym mieszka;  

d) adres do korespondencji. 

2. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

a) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie; 

b) wykaz podpisów co najmniej 10 popierających go wyborców mających czynne prawo 

wyborcze. Wyborca udzielający poparcia kandydatowi składa czytelny podpis, podaje 

rok i kierunek studiów, numer indeksu oraz numer pokoju, w którym mieszka. 
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Art. 16. 

1. Zgłaszania kandydatów można dokonywać nie później niż na 7 dni przed dniem wyborów.  

2. Po sprawdzeniu zgodności zgłoszenia z wymogami niniejszej ordynacji oraz prawdziwości 

danych w nim zawartych Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej Zarządu 

dokonuje wpisu kandydata na listę wyborczą. 

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zgłoszenia z wymogami niniejszej Ordynacji lub 

prawdziwości danych w nim zawartych Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej 

Zarządu niezwłocznie powiadamia o tym kandydata. Kandydat ma 48 godzin 

na uzupełnienie lub sprostowanie zgłoszenia pod rygorem nieumieszczenia jego nazwiska 

na karcie do głosowania. 

 

Art. 17. 

Nazwiska kandydatów umieszczane są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. 

 

Rozdział 7 

Przebieg głosowania 
 

Art. 18. 

1. Głosowanie odbywa się w miejscu ustalonym przez Komisję Wyborczą w ciągu 

jednego dnia.  

2. Głosowanie odbywa się bez przerwy przez co najmniej 6 godzin, w godzinach ustalonych 

przez Komisję Wyborczą, które jednak nie mogą przekraczać granic od godziny 8.00 

do 20.00. Komisja Wyborcza podaje godziny głosowania do publicznej wiadomości w 

terminie określonym w art. 14.  

 

Art. 19. 

Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania, których wzór określa Przewodniczący 

Komisji Socjalno-Ekonomicznej Zarządu. 

 

Art. 20. 

1. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym 

zamyka urnę i opieczętowuje ją pieczęcią Komisji oraz sprawdza, czy na miejscu znajduje 

się spis wyborców i potrzebna liczba kart do głosowania.  

2. Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny nie wolno otwierać.  

 

3. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w miejscu głosowania muszą być 

równocześnie obecne co najmniej 2 osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.  

 

Art. 21. 

1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Komisji Wyborczej kartę mieszkańca, 

legitymację studencką lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego 

tożsamości. 

2. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 1 wyborca otrzymuje od Komisji kartę 

do głosowania, opatrzoną jej pieczęcią. Wyborca potwierdza otrzymanie karty 

do głosowania własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców. 
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Art. 22. 

1. Przewodniczący Komisji Wyborczej czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania 

oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju głosowania. 

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej ma prawo zażądać opuszczenia miejsca głosowania 

przez osoby naruszające porządek lub spokój. 

 

Art.23. 

Każdy wyborca ma prawo poprzeć maksymalnie trzy kandydatury. Jeżeli na karcie 

do głosowania zaznaczonych zostanie więcej nazwisk głos jest nieważny. 

 

Rozdział 8 

Ustalenie wyników głosowania 
 

Art. 24. 

Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania. 

 

Art. 25. 

1. Komisja Wyborcza ustala, na podstawie spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych 

do głosowania oraz liczbę osób, którym wydano karty do głosowania.  

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej lub jego zastępca w obecności członków Komisji 

otwiera urnę, po czym Komisja liczy znajdujące się w niej głosy.  

3. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się 

pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust. 2.  

4. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny nie jest równa liczbie kart wydanych, 

Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. 

 

Art. 26. 

Karty do głosowania inne niż ustalone przez przewodniczącego Komisji Socjalno-Ekonomicznej 

Zarządu lub nieopatrzone pieczęcią Komisji Wyborczej są nieważne.  

 

Art. 27. 

1. Komisja Wyborcza sporządza protokół głosowania, w którym wymienia liczby:  

a) osób uprawnionych do głosowania;  

b) osób, którym wydano karty do głosowania;  

c) kart wyjętych z urny;  

d) głosów nieważnych;  

e) głosów ważnych;  

f) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.  

2. W protokole podaje się ponadto czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia 

zarządzenia i inne podjęte decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane 

z przebiegiem głosowania.  

3. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji 

Wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią Komisji 

Wyborczej.  
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Art. 28. 

1. Za wybranych na członków Rady Mieszkańców w danym Domu Studenckim uważa się tych 

kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej oddanych głosów ważnych.  

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą 

do uzyskania mandatu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania, 

o pierwszeństwie rozstrzyga data wpłynięcia zgłoszenia kandydata do Przewodniczącego 

Komisji Socjalno-Ekonomicznej Zarządu. 

 

Art. 29. 

1. Komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów niezwłocznie po ich ustaleniu.  

2. Wyniki wyborów, protokół głosowania, spis wyborców oraz wykorzystane karty 

do głosowania Komisja Wyborcza przekazuje Przewodniczącemu Komisji Socjalno-

Ekonomicznej Zarządu niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia po dniu 

wyborów.  

 

Rozdział 9 

Protesty wyborcze. Ważność wyborów 
 

Art. 30. 

1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest z powodu dopuszczenia się 

naruszenia przepisów niniejszej Ordynacji dotyczących przebiegu głosowania, ustalenia 

wyników głosowania lub wyników wyborów.  

2. Protest przeciwko ważności wyborów w Domu Studenckim może wnieść osoba mająca 

czynne prawo wyborcze w tym Domu Studenckim.  

 

Art. 31. 

1. Protest wnosi się na piśmie do Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów w terminie 3 dni 

od ogłoszenia wyników wyborów w Domu Studenckim.  

2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać 

dowody, na których opiera swoje zarzuty.  

 

Art. 32. 

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów rozpatruje protest w terminie 3 dni od dnia 

jego wniesienia. 

 

Art. 33. 

1. Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów w terminie 3 dni od upływu terminu 

do wnoszenia protestów wyborczych, rozstrzyga o ważności wyborów.  

2. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1 Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów 

podejmuje w składzie przynajmniej trzyosobowym. Rozstrzygnięcie podpisują wszyscy 

członkowie Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów biorący udział w jego podjęciu.  

3. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1 wraz z oficjalnymi wynikami wyborów doręcza 

się, Przewodniczącemu Parlamentu Samorządu Studentów, Komisji Wyborczej danego 

Domu Studenckiego oraz podaje się do publicznej wiadomości. 
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Art. 34. 

1. W razie rozstrzygnięcia przez Komisję Rewizyjną Samorządu Studentów o nieważności 

wyborów przeprowadza się ponowne wybory w Domu Studenckim, w którym orzeczono 

nieważność wyborów.  

2. Do przeprowadzenia ponownych wyborów stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej 

Ordynacji z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów zarządza ponowne wybory nie później 

niż 7 dnia od rozstrzygnięcia określonego w ust. 1. 

 

Rozdział 10 

Uzupełnienie składu Rady Mieszkańców przed upływem kadencji 
 

Art. 35. 

1. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Mieszkańców Przewodniczący Rady 

Mieszkańców lub, w jego braku, jeden z członków zawiadamia kandydata, który 

w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu prawie 

objęcia mandatu członka Rady Mieszkańców. Przy równej liczbie głosów i chęci objęcia 

mandatu przez więcej niż jednego kandydata art. 28 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

2. W razie odmowy przyjęcia mandatu zawiadomienie składane jest kolejnemu z kandydatów.  

3. Oświadczenie o przyjęciu mandatu lub o odmowie przyjęcia mandatu kandydat składa na 

piśmie.  

 

Art. 36. 

1. Jeżeli obsadzenie mandatu członka Rady Mieszkańców w trybie art. 34 byłoby niemożliwe 

mandaty te pozostają nieobsadzone do końca kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Mieszkańców poniżej 3 

Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów zarządza wybory w terminie 14 dni 

od dnia wystąpienia przyczyny przeprowadzenia wyborów uzupełniających.  

 

Rozdział 11 

Wybór Przewodniczącego Rady Mieszkańców 
 

Art. 37. 

Pierwsze posiedzenie Rady Mieszkańców nowej kadencji zwołuje przewodniczący Komisji 

Wyborczej nie później niż 7 dni po stwierdzeniu ważności wyborów do Rady Mieszkańców 

przez Komisję Rewizyjną Samorządu Studentów.  

 

Art. 38. 

Na pierwszym posiedzeniu Rada Mieszkańców wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady 

Mieszkańców bezwzględną większością głosów.  
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Rozdział 12 

Kampania wyborcza 
 

Art. 39. 

1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez Przewodniczącego 

Parlamentu Samorządu Studentów i trwa do dnia poprzedzającego dzień wyborów.  

2. W okresie kampanii wyborczej można prowadzić agitację wyborczą w zwyczajowo 

przyjętych formach.  

3. Osoby rozpowszechniające materiały wyborcze są zobowiązane do usunięcia tych 

materiałów niezwłocznie po zakończeniu kampanii wyborczej  

 

Art. 40. 

1. Zabronione są wszelkie formy agitacji wyborczej w dniu wyborów  

2. Nad przestrzeganiem zakazu, o którym mowa w ust. 1 czuwa Komisja Wyborcza, która 

może podjąć stosowne kroki w przypadku jego naruszenia.  

 

Rozdział 13 

Przepisy końcowe 
 

Art. 41. 

1. Niniejsza Ordynacja może zostać zmieniona uchwałą Parlamentu Samorządu Studentów 

podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej 

liczby członków.  

2. Projekt zmiany niniejszej Ordynacji powinien być zaopiniowany przez wszystkie Rady 

Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu. 

3. Przepisy niniejszej Ordynacji stosuje się odpowiednio do Osiedli Studenckich i Domów 

Akademickich. 


