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REGULAMIN WYBORÓW  
SAMORZĄDU STUDENTÓW  

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
 
 

Dział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

  

Regulamin Wyborów do organów Samorządu Studentów i przedstawicieli studentów  
w organach kolegialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest załącznikiem 
do Regulaminu Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i stanowi 
jego integralną część. 

  

Regulamin Wyborów do organów Samorządu Studentów i przedstawicieli studentów  
w organach kolegialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego określa zasady 
przeprowadzania w poszczególnych jednostkach wyborów członków Organów Samorządu 
oraz przedstawicieli studenckich w organach kolegialnych Uczelni i organach jej Jednostek,  
w szczególności takich, jak: 

1) Zarząd Samorządu Studentów Jednostki, 
2) Studencka Komisja Wyborcza, 
3) Uczelniany Parlament Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
4) Rada Wydziału, 
5) Senat Uczelni, 
6) Kolegium Elektorów. 

  

W treści niniejszej ordynacji stosuje się następujące określenia i skróty, które oznaczają 
odpowiednio: 

1) EDSG – English Division Student Government; 
2) Jednostka – Wydział Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 
3) Komisja – Komisja Programowa, Stała lub Zadaniowa Samorządu Studentów 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 
4) Komisja Senacka – Komisja Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
5) Marszałek – Marszałek Uczelnianego Parlamentu Studentów Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego; 
6) Mąż Zaufania – fakultatywny obserwator wyborów, czuwający nad ich poprawnym 

przebiegiem; 
7) OKW – Obwodowa Komisja Wyborcza Samorządu Studentów WUM; 
8) Parlament, UPS – Uczelniany Parlament Studentów Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego; 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Strona 2 z 14 

 

9) Pełnomocnicy – pełnomocnicy ds. organizacyjno–technicznych oraz pełnomocnicy 
ds. kontroli powołani przez SKW; 

10) Punkt wyborczy – miejsce pracy OKW; 
11) Regulamin – Regulamin Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego; 
12) Regulamin Wyborów, Ordynacja – Regulamin Wyborów do organów Samorządu 

Studentów i przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego; 

13) Rektor – JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 
14) RM – Rada Mieszkańców Domu Studenta; 
15) Samorząd – Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 
16) Senat – Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 
17) Senator Studencki – Student będący członkiem Senatu Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego; 
18) SKW – Studencka Komisja Wyborcza Samorządu Studentów WUM; 
19) Statut – Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyjęty uchwałą Senatu 

WUM nr 40/2019 z dnia 27 maja 2019r. z późn. zm.; 
20) Uczelnia, WUM – Warszawski Uniwersytet Medyczny; 
21) Ustawa – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. 

zm.); 
22) ZGSS – Zarząd Główny Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego; 
23) ZSW – Zarząd Samorządu Wydziałowego. 

  

1. Wybory do UPS, ZSW, Kolegium Starostów i RM są powszechne, równe, tajne, 
większościowe i bezpośrednie. 

2. Wybory organów jednoosobowych Samorządu Studentów są powszechne, równe, tajne, 
większościowe i pośrednie. 

3. Wybory do Senatu, Kolegium Elektorów i Rad Wydziału są powszechne, równe, tajne, 
większościowe i pośrednie. 

4. Wybory do EDSG odbywają się na takich samych zasadach jakie zostały przewidziane dla 
wyborów do ZSW. 

  

1. Wybory w Jednostkach oraz do UPS przeprowadzone powinny być zgodnie z terminarzem 
wyborczym przyjętym przez UPS na wniosek SKW. 

2. Termin wyborów musi zostać ogłoszony na 21 dni przed planowanym terminem 
ich przeprowadzenia. Informacja na ten temat musi zostać zamieszczona na stronie 
internetowej Samorządu Studentów. 

  

Czynne prawo wyborcze w wyborach do ZSW, EDSG oraz UPS ma każdy student Uczelni 
studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich, prowadzonych w trybie 
stacjonarnym i niestacjonarnym. 
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Bierne prawo wyborcze w wyborach do UPS, ZSW i EDSG posiada każdy student Uczelni, za 
wyjątkiem: 

1) Studenta zawieszonego prawomocnym orzeczeniem przez Komisję Dyscyplinarną 
w prawach studenta; 

2) Studenta będącego członkiem SKW; 
3) Studenta powołanego przez SKW na stanowisko pełnomocnika ds. organizacyjno – 

technicznych i pełnomocnika ds. kontroli; 
4) Męża Zaufania zgłoszonego przez kandydata lub listę wyborczą. 

  

Jeśli student studiuje równocześnie na więcej niż jednym kierunku WUM, to: 
1) Czynne prawa wyborcze posiada na wszystkich wydziałach, których jest 

studentem; 
2) Bierne prawo wyborcze posiada tylko na jednym, wybranym przez siebie 

wydziale/kierunku lub Domu Studenta. 

  

1. Liczba członków reprezentujących kierunek w UPS jest ustalana na podstawie liczby 
studentów kierunku zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi statystycznymi według 
zasad określonych w Regulaminie. 

2. Rozdziału mandatów na kierunki dokonuje się na podstawie list studentów 
udostępnionych przez sekretariaty Jednostek, aktualnych na dzień 1 października roku 
akademickiego, w którym odbywają się wybory. 

3. Czynne prawo wyborcze w wyborach do UPS mają studenci wszystkich stopni, lat i trybów 
danego kierunku. 

  

1. Czynne prawo wyborcze w wyborach do ZSW mają studenci wszystkich stopni, lat i trybów 
wszystkich kierunków realizowanych w Jednostce, prowadzonych w języku polskim. 

2. Czynne prawo wyborcze w wyborach do EDSG mają studenci wszystkich stopni, lat i 
trybów wszystkich kierunków realizowanych na Uczelni, prowadzonych w języku 
angielskim. 

  

Zasady wyborów w Domach Studenta określa regulamin danej RM.  

  

Student z prawem wyborczym może kandydować równocześnie do UPS i ZSW/EDSG. 
 

Dział II 
ORGANY WYBORCZE 
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§ 14 
1. Studencka Komisja Wyborcza Samorządu Studentów WUM jest organem 

przeprowadzającym wybory do UPS, ZSW i EDSG. 
2. Do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego ostatni rok kadencji, UPS – na wniosek 

Przewodniczącego ZGSS – powołuje SKW na okres 2 lat oraz – spośród jej członków – 
przewodniczącego. 

  

1. W skład SKW wchodzą następujący przedstawiciele Samorządu Studentów: 
1) Po 1 studencie z każdego wydziału, wskazywanych przez ZSW; 
2) 1 student z EDSG, wskazywany przez EDSG; 
3) 2 studentów, wskazywanych przez ZGSS; 
4) 2 studentów, wskazywanych przez Marszałka. 

2. Na pierwszym posiedzeniu SKW, zwołanym przez Przewodniczącego ZGSS, SKW w 
głosowaniu tajnym wybiera swego wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 

3. Mandat członka SKW wygasa w przypadku kandydowania w wyborach do UPS lub ZSW. 
4. W przypadku pojawienia się wakatów, UPS niezwłocznie dokonuje uzupełnienia składu 

SKW. 
5. UPS ma prawo na wniosek ⅓ składu UPS, Marszałka UPS, Przewodniczącego ZGSS lub 

Przewodniczącego SKW do odwoływania członków SKW w przypadku nagminnego 
niewywiązywania się przez nich z obowiązków członka SKW bądź łamania Regulaminu lub 
Regulaminu Wyborów. 

6. UPS odwołuje członka SKW w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w 
obecności połowy członków UPS. 

  

1. SKW ma prawo do powołania Obwodowych Komisji Wyborczych, pracujących 
w zatwierdzonych w harmonogramie wyborów punktach wyborczych. 

2. Członków OKW wybiera SKW spośród swoich członków oraz powołanych pełnomocników. 

  

Do obowiązków SKW należy w szczególności: 
1) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Regulaminu Wyborów; 
2) Utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania; 
3) Stwierdzanie ważności wyborów; 
4) Przeprowadzanie wyborów do UPS, ZSW i EDSG; 
5) Nadzorowanie przebiegu wszelkich wyborów do organów Samorządu; 
6) Dokonywanie wykładni przepisów Regulaminu Wyborów, na zasadach określonych 

w Regulaminie Samorządu; 
7) Rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami; 
8) Należyte i wyczerpujące informowanie stron o zasadach wyboru przedstawicieli 

studentów do organów Samorządu, a także ich prawach i obowiązkach będących 
przedmiotem postępowania wyborczego. 
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1. SKW może powoływać pełnomocników do spraw:  
1) Organizacyjno – technicznych; 
2) Kontroli. 

2. Pełnomocnicy SKW nie uczestniczą w podejmowaniu uchwał przez SKW.  

  

Zmniejszenie się liczby członków SKW do liczby mniejszej niż trzech skutkuje zawieszeniem 
możliwości podejmowania przez SKW decyzji i przeprowadzenia wyborów. 

  

1. SKW składa przed UPS sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów. 
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący SKW przedstawia podstawowe tezy 

sprawozdania, takie jak wyniki wyborów, frekwencja wyborów, incydenty i 
nieprawidłowości na pierwszym posiedzeniu UPS po zakończonych wyborach. 

  

Prace SKW może obserwować przedstawiciel władz Uczelni:  
1) W przypadku wyborów do UPS – przedstawiciel Rektora; 
2) W przypadku wyborów do ZSW – przedstawiciel właściwego Dziekana; 
3) W przypadku wyborów do EDSG – przedstawiciel właściwego Dziekana. 

 

Dział III 
PROCEDURA WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 

  

1. Wybory w jednostce odbywają się w dniu, w którym odbywają się w niej zajęcia 
dydaktyczne. 

2. Wybory przeprowadza się w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu systemu 
elektronicznego zapewniającego tajność wyborów) lub papierowej.  

  

3. SKW przygotowuje spis uprawnionych do głosowania na podstawie aktualnej listy 
studentów Jednostki prowadzonej przez sekretariat Jednostki. 

4. SKW ma obowiązek zadbać o uzyskanie pisemnych zgód od odpowiednich władz 
administracji WUM ds. eksploatacji na przeprowadzenie wyborów w obiektach, na 
terenie, których znajdują się punkty wyborcze. 

5. SKW ma obowiązek zadbać o uzyskanie dostępu do danych osobowych dla członków SKW 
i OKW. 
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1. SKW określa zakres dozwolonej agitacji na rzecz kandydatów w formie uchwały, 
zatwierdzanej przez UPS. Zasady te nie mogą być uchwalone ani zmienione później niż na 
21 dni przed wyborami. 

2. Członkowie SKW, OKW oraz pełnomocnicy nie mogą prowadzić agitacji na rzecz 
kandydatów.  

  

1. W przypadku przeprowadzania wyborów w formie papierowej: 
1) Przed rozpoczęciem głosowania SKW sprawdza, czy urna wyborcza jest pusta, po 

czym zamyka ją i opieczętowuje podpisami członków SKW i/lub pieczęcią. 
2) Od momentu zapieczętowania urny, nie wolno jej otworzyć, aż do momenty 

zakończenia głosowania i rozpoczęcia liczenia głosów.  
3) Od momentu zapieczętowania urny, aż do momentu jej otwarcia przy urnie musi 

być obecny, co najmniej jeden członek lub pełnomocnik SKW. 
4) W przypadku powołania OKW, SKW zobowiązuje się do zachowania łączności 

między OKW w celu uniemożliwienia oddania przez wyborcę głosu w dwóch 
różnych OKW. 

  

1. W wyborach do UPS i ZSW oraz organów EDSG głosuje się wyłącznie osobiście. 
2. Przed przystąpieniem do głosowania student jednostki legitymuje się odpowiednim 

dokumentem określonym przez SKW w obwieszczeniu wyborczym. 
3. W głosowaniach papierowych student Jednostki potwierdza otrzymanie karty do 

głosowania własnoręcznym podpisem w przeznaczonej do tego rubryce spisu 
uprawnionych do głosowania. 

4. Student Jednostki ma prawo oddać głos tylko na jednego kandydata do wybranego 
organu, umieszczonego na listach wyborczych. W przypadku obecności na listach 
wyborczych tylko jednego kandydata, student Jednostki ma prawo oddać głos na TAK, NIE 
lub WSTRZYMAĆ SIĘ od głosu. 

5. Wzór karty do głosowania określa UPS w drodze uchwały, na wniosek SKW. 
6. Członkowie OKW zobowiązani są do umieszczenia list kandydatów w wyborach 

w widocznym miejscu punktu wyborczego. 

  

1. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów do UPS, ZSW i EDSG uchwala i ogłasza SKW w 
obwieszczeniu wyborczym. 

2. Listy kandydatów powinny zostać podane do wiadomości społeczności studenckiej 
bezzwłocznie po ich zamknięciu, za pośrednictwem strony internetowej Samorządu 
Studentów WUM oraz innych dostępnych mediów społecznościowych. 

  

1. Zgłoszenie kandydata do UPS, ZSW lub EDSG następuje poprzez złożenie przez niego na 
właściwym formularzu pisemnej zgody na kandydowanie do biura Samorządu.  
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2. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:  
1) Imię i nazwisko kandydata; 
2) Wydział, kierunek i rok studiów, z którego decyduje się kandydować; 
3) Numer albumu; 
4) Datę oraz własnoręczny podpis kandydata. 

3. W razie zgłoszenia w wyborach listy wyborczej, formularz powinien również zawierać 
nazwę listy i jej pełnomocnika. 

4. Formularze, o których mowa w ust. 1 i 2 udostępnia SKW. 

  

1. Każda lista kandydatów może zgłosić od jednego do dwóch Mężów Zaufania. 
2. Każdy kandydat niezrzeszony może zgłosić jednego Męża Zaufania. 
3. Mężem Zaufania może zostać student Uczelni, posiadający czynne prawo wyborcze. 
4. Funkcji Mężów Zaufania nie mogą pełnić:  

1) Osoby kandydujące w wyborach; 
2) Członkowie SKW; 
3) Pełnomocnicy SKW. 

5. Mężów Zaufania zgłasza się pisemnie do SKW do chwili rozpoczęcia procedury liczenia 
głosów. 

6. Mężowie Zaufania mają prawo być obecni w dniu głosowania podczas wykonywania 
wszystkich czynności wyborczych, w szczególności podczas procedury liczenia głosów. 

7. Mężowie Zaufania nie biorą czynnego udziału w procedurze liczenia głosów, w 
szczególności nie mogą pouczać lub w inny sposób zakłócać działań członków OKW/SKW. 

8. Mężom Zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem 
konkretnych zastrzeżeń. 

  

1. Po zakończeniu głosowania wszystkie OKW przystępują do procedury liczenia głosów, 
sporządzając odpowiedni protokół ze swoich prac. 

2. Kart do głosowania przedartych całkowicie lub w jakikolwiek inny sposób zniszczonych nie 
bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania. 

3. Głos w wyborach członków danego organu uznaje się za nieważny, jeżeli został oddany 
na większą liczbę kandydatów niż jednego. 

4. Protokoły wszystkich OKW są zestawiane na powyborczym posiedzeniu SKW. 
5. W przypadku wystąpienia incydentów bezwzględnie uniemożliwiających prace 

którejkolwiek z OKW, jej członkom, po jednogłośnej decyzji, przysługuje prawo do 
wydłużenia czasu głosowania w danej OKW o czas odpowiadający czasowi trwania 
utrudnienia, zaokrąglony w górę do pełnych kwadransów. 

6. SKW ogłasza protokoły zbiorcze oraz wyniki wyborów w terminie 48 godzin od momentu 
zakończenia głosowania. W przypadku niemożliwości dotrzymania terminu 
Przewodniczący SKW ma prawo w publicznym komunikacie wydłużyć ten czas, podając w 
nim przyczynę oraz termin, w którym ogłoszone zostaną wyniki. 

7. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.  
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1. W przypadku, gdy w wyborach do ZSW dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą 
najmniejszą liczbę głosów, która uprawnia do otrzymania mandatu wówczas wszyscy oni 
otrzymują mandat, mimo że przewidywana liczba miejsc była mniejsza. 

2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą najmniejszą liczbę 
głosów, która uprawnia do otrzymania mandatu w wyborach innych niż wymienione 
w ust. 1, objętych niniejszym Regulaminem, przeprowadza się dodatkowe głosowanie 
obejmujące tych kandydatów, mandat otrzymuje ten z nich których otrzymał największą 
liczbę głosów w dodatkowym głosowaniu. 

  

Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby kart 
wydanych, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. 

  

1. Po obliczeniu wyników głosowania SKW sporządza zbiorczy protokół wyborczy w trzech 
egzemplarzach, po jednym dla:  

1) ZGSS; 
2) Wiadomości studentów jednostki w rozumieniu ust. 3; 
3) Archiwum SKW. 

2. Protokół podpisują wszyscy członkowie SKW, Mężowie Zaufania oraz przedstawiciele 
delegowani przez odpowiedni organ Uczelni, obecni przy jego sporządzaniu. 

3. Po sporządzeniu protokołu wyborczego SKW zobowiązana jest poinformować społeczność 
studencką danej Jednostki o wynikach wyborów poprzez umieszczenie protokołu w formie 
papierowej w biurze Samorządu oraz w formie elektronicznej na stronie Samorządu 
Studentów WUM i poprzez inne dostępne media społecznościowe. 

4. Do egzemplarzy protokołu, dołącza się informację o trybie i terminie zgłaszania protestów 
wyborczych, w treści ustalonej przez SKW. 

5. Protokół zawiera:  
1) Czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania,  
2) Liczbę studentów uprawnionych do głosowania, liczbę studentów, którym wydano 

karty do głosowania,  
3) Liczbę głosów nieważnych,  
4) Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,  
5) Listę osób, które otrzymały mandat w wyborach do UPS, 
6) Listę osób, które otrzymały mandat w wyborach do ZSW,  
7) Omówienie przebiegu głosowania oraz protokół rozbieżności. 

 

Dział IV 
TRYB WYBORU PRZEDSTAWICIELI STUDENCKICH  

DO SENATU, RAD WYDZIAŁÓW  
ORAZ KOLEGIUM ELEKTORÓW 
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1. Wyboru Senatorów Studenckich dokonuje spośród zgłoszonych kandydatów Parlament. 
2. Liczba mandatów Senatorów Studenckich ustalana jest na podstawie przepisów Statutu. 
3. Przewodniczący oraz jeden Wiceprzewodniczący ZGSS są Senatorami Studenckimi z 

urzędu. 
4. Każdy Wydział musi być reprezentowany przez przynajmniej jednego Senatora 

Studenckiego, z wyłączeniem Senatorów wymienionych w ustępie 3. 
5. Jedna osoba może posiadać tylko jeden mandat Senatora Studenckiego. 
6. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata na Senatora Studenckiego są: 

1) Grupa co najmniej 5 członków Parlamentu; 
2) Przewodniczący ZGSS. 

7. Jeden członek Parlamentu może być członkiem wyłącznie jednej grupy, jako podmiotu 
zgłaszającego, o którym mowa w ust. 6 pkt 1. 

8. Podmiot, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, może złożyć nie więcej niż jedno zgłoszenie. 
9. Podmiot, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może złożyć nie więcej niż 7 zgłoszeń. 
10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 i 9 składa się Marszałkowi Parlamentu, najpóźniej do 

dnia wyborów. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie. 
11. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów z danego Wydziału, odstępuje się od zasad 

określonych w ust. 4 dla danego Wydziału. 
12. Senatorów Studenckich powołuje Parlament w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Parlamentu. 
13. Każdy członek Parlamentu może oddać głos na liczbę kandydatów równą obsadzanym 

mandatom. W przypadku oddania głosu na większą liczbę kandydatów niż liczba 
obsadzanych mandatów głos uznaje się za nieważny. 

14. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów za ich powołaniem, 
przeprowadza się dodatkowe głosowanie obejmujące tych kandydatów. Senatorem 
Studenckim zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów za jego 
powołaniem. 

15. Jeżeli nie obsadzono wszystkich mandatów, zarządza się wybory uzupełniające, które 
przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie. 

  

16. Wyboru przedstawicieli studenckich do RW dokonuje spośród zgłoszonych kandydatów 
ZSW danej Jednostki. 

17. Liczba mandatów przedstawicieli studenckich do RW wynika z regulaminów RW Jednostek 
WUM. 

18. ZSW w drodze obwieszczenia, na 21 dni przed planowanym terminem wyborów, ogłasza 
na stronie internetowej Samorządu oraz w mediach społecznościowych terminarz 
wyborczy oraz zasady zgłaszania kandydatów na przedstawicieli studenckich do RW. 

19. Wymogiem zgłoszenia swojej kandydatury na przedstawiciela studenckiego do RW jest 
zgromadzenie podpisów poparcia od 10 studentów. 

20. ZSW w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatów, spełniających wymogi 
określone w ust. 3, wybiera przedstawicieli studenckich do RW. 

21. Każdy członek ZSW może oddać głos na liczbę kandydatów równą obsadzanym mandatom. 
W przypadku oddania głosu na większą liczbę kandydatów niż liczba obsadzanych 
mandatów głos uznaje się za nieważny. 
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22. W przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata, każdy członek ZSW może oddać głos 
na TAK, NIE, lub WSTRZYMAĆ SIĘ od głosu. 

23. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą najmniejszą liczbę 
głosów, która uprawnia do otrzymania mandatu, przeprowadza się dodatkowej 
głosowanie obejmujące tych kandydatów, mandat otrzymuje ten z nich, który otrzymał 
największą liczbę głosów w dodatkowym głosowaniu. 

24. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący ZSW są przedstawicielami studenckimi w RW z 
urzędu. 

25. Jedna osoba może posiadać tylko jeden mandat przedstawiciela studenckiego w RW. 

  

1. Przedstawicieli Studentów do Komisji Senackich wybiera UPS w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów, na okres kadencji odpowiedni dla danego ciała. 

2. W przypadku, gdy ciało, do którego przeprowadzane są wybory zajmuje się obszarami 
działalności zbieżnymi z celami statutowymi Organizacji Studenckiej zarejestrowanej 
na Uczelni, Przewodniczący takiej organizacji ma prawo zgłosić jednego kandydata 
do otrzymania mandatu. Kandydat taki staje się członkiem odpowiedniego ciała 
kolegialnego po wyrażeniu swojej zgody i zatwierdzeniu jego kandydatury przez UPS, 
jednak jego kadencja wygasa w momencie wyboru nowych władz organizacji, przez której 
Przewodniczącego został nominowany. Na najbliższym spotkaniu UPS zarządzane są wtedy 
wybory uzupełniające. 

3. Studenci Uczelni muszą zostać powiadomieni o dacie posiedzenia UPS dokonującego 
wyboru przedstawicieli studentów do organów Uczelni nie później niż na 7 dni przed jego 
terminem, a Przewodniczący Organizacji Studenckich zaproszeni na to posiedzenie 
i poinformowani o możliwości zgłaszania przez nich kandydatur określonych w ust. 2. 

  

1. Zasady wyborów przedstawicieli studenckich w Uczelnianej Komisji Wyborczej określa 
każdorazowo UPS. 

2. Przedstawicieli studenckich w Kolegium Elektorów wybiera UPS w głosowaniu tajnym, 
zwykłą większością głosów, na okres 4-letniej kadencji. 

3. Studenci Uczelni muszą zostać powiadomieni o dacie posiedzenia UPS dokonującego 
wyboru przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów nie później niż na 14 dni przed 
jego terminem. 

4. Wymogiem zgłoszenia swojej kandydatury na przedstawiciela studenckiego w Kolegium 
Elektorów jest zgromadzenie podpisów poparcia od 25 studentów. 

5. Obaj Wiceprzewodniczący ZGSS oraz wszyscy Przewodniczący ZSW są Elektorami 
Studenckimi z urzędu. 

  

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela studentów do Senatu, Rady Wydziału 
bądź Kolegium Elektorów przeprowadzane są wybory uzupełniające w terminie 30 dni od 
dnia wygaśnięcia mandatu. 
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2. Powyższe zasady przeprowadzania wyborów mają również zastosowanie w trakcie 
wyborów uzupełniających do Organów samorządu i przedstawicieli studenckich do innych 
organów Uczelni. 

 

Dział V 
KAMPANIA WYBORCZA 

 

  

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez UPS terminarza wyborczego i 
kończy się po zakończeniu wyborów. 

  

Dopuszcza się tworzenie przez kandydatów list wyborczych.  

  

1. Ulotki, plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione dla celów 
prowadzenia kampanii wyborczej muszą być: 

1) umieszczone w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód,  
2) usunięte w terminie 7 dni po zakończeniu wyborów, 

2. Obowiązek usunięcia plakatów spoczywa na kandydatach, których te materiały 
dotyczą.  

  

Niedopuszczalne jest prowadzenie agitacji wyborczej w pobliżu OKW. 

  

Jeżeli rozpowszechniane materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła  
i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji, zawierają 
informacje nieprawdziwe, obraźliwe wobec kandydatów lub zawierają treści o charakterze 
rasistowskim lub szowinistycznym, kandydat lub członek SKW ma prawo wystąpić do SKW z 
wnioskiem o: 

1) Wydanie orzeczenia o zakazie rozpowszechniania takich informacji; 
2) Nakazania usunięcia materiałów wyborczych zawierających takie informacje; 
3) Nakazania publicznego sprostowania takich informacji; 
4) Nakazania publicznego przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały 

naruszone; 
5) Skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną dla Studentów; 
6) Skreślenie kandydata rozpowszechniającego w/w treści z listy kandydatów. 

  

1. SKW rozpatruje wniosek, o którym mowa w §41 w ciągu 48 godzin w formie uchwały.  
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2. SKW może rozpoznać sprawę w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy 
lub osoby, której wniosek dotyczy. 

 

Dział VI 
WAŻNOŚĆ WYBORÓW 

 

  

SKW wydaje decyzję o ważności wyborów w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników,  
a w przypadku zgłoszenia protestów w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia protestów. 

  

1. Wyniki wyborów są ogłaszane po 48 godzinach od zakończenia głosowania, o ile nie 
zostanie złożony w tym czasie do SKW protest. 

2. Wnoszący protest formułuje w proteście zarzuty oraz przedstawia lub wskazuje dowody 
na ich poparcie. 

3. SKW określa wzór zgłoszenia protestu wyborczego najpóźniej do momentu rozpoczęcia 
ciszy wyborczej. 

  

Z protestem wyborczym może wystąpić każdy student posiadający czynne prawo wyborcze 
w przypadku: 

1) Naruszenia przepisów: 
a) Regulaminu Samorządu Studentów i jego załączników; 
b) Uchwał UPS; 
c) Uchwał SKW. 

2) Fałszerstwa wyborczego.  

  

Nie rozpatruje się protestu wniesionego przez osobę do tego nieupoważnioną lub protestu 
złożonego po terminie. 

  

1. SKW rozpatruje protest na posiedzeniu nie później niż 7 dni od jego złożenia. 
2. Na posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, zapraszany jest przedstawiciel wnoszącego 

protest. 
3. SKW po rozpatrzeniu protestów wydaje decyzję w sprawie protestu w postaci uchwały. 

Uchwała ta powinna zawierać: 
1) Potwierdzenie lub zaprzeczenie postawionym zarzutom, a w razie potwierdzenia 

stawianych zarzutów; 
2) Ocenę czy i w jaki sposób wskazane w proteście nieprawidłowości miały wpływ 

na wynik wyborów; 
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3) Wniosek o stwierdzenie ważności lub nieważności wyborów w zakresie, którego 
dotyczy protest. 

  

Do momentu rozstrzygnięcia sporu o ważność wyborów SKW podejmuje tylko te czynności, 
które są niezbędne ze względu na interes publiczny. 

  

W przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów zawartych w proteście oraz 
uprawdopodobnienia, że miały one istotny wpływ na wynik wyborów, SKW unieważnia 
wybory w całości lub w zakresie określonych przez nią mandatów oraz wskazuje czynność, od 
której należy ponowić procedurę wyborczą. 

  

Ponowne wybory odbywają się nie później niż 14 dni od podjęcia przez SKW uchwały 
o unieważnieniu wyborów. 
 

Dział VII 
TRYB ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANÓW SAMORZĄDU 

I PRZEDSTAWICIELI STUDENCKICH W ORGANACH KOLEGIALNYCH UCZELNI 
 

  

Wygaśnięcie mandatu członka Organu Samorządu następuje: 
1) Z upływem kadencji Organu Samorządu; 
2) W przypadku odwołania przez wyborców na podstawie referendum 

przeprowadzonego zgodnie z zasadami określonymi przez SKW, na wniosek, 
co najmniej 10 % studentów posiadających czynne prawo wyborcze w danym 
głosowaniu; 

3) W przypadku utraty praw studenta w rozumieniu regulaminu studiów; 
4) W przypadku rezygnacji posiadacza mandatu lub pełniącego funkcję organu 

jednoosobowego; 
5) W przypadku działania na niekorzyść studentów lub uchylania się od pełnienia 

obowiązków określonych w Regulaminie lub Statucie; 
6) W przypadku odwołania z mandatu na zasadach określonych przez Regulamin. 

  

Wygaśnięcie mandatu przedstawiciela studenckiego organu Uczelni następuje w sytuacjach 
określonych w par. 76 i par. 81 Regulaminu oraz par. 70 Statutu WUM.  
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Dział VIII 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 

  

Dotychczas obowiązujący Regulamin wyborów do Organów Samorządu Studentów  

i przedstawicieli Samorządu do Organów Kolegialnych Warszawskiego Uniwersytetu traci moc 

z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu wyborów do Organów Samorządu Studentów 

i przedstawicieli Samorządu do Organów Kolegialnych Warszawskiego Uniwersytetu.  

  

W sprawach interpretacji niniejszej ordynacji rozstrzyga SKW. 

  

Niezastosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie wyborów 
do Organów Samorządu Studentów i przedstawicieli Samorządu do Organów Kolegialnych 
Warszawskiego Uniwersytetu stanowi wykroczenie przeciwko obowiązkom studenta 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i może być podstawą do wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego przeciwko osobom naruszającym te przepisy na ogólnych zasadach 
przewidzianych w Regulaminie Samorządu Studentów WUM. 


