
Regulamin wyborów ustalający szczegółowy tryb wyborów 

uzupełniających przedstawiciela studentów w Kolegium 

Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 

w Przemyślu  

 

§1 
 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowy tryb i organizację wyborów uzupełniających 

przedstawiciela studentów w Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom PWSW  

studiującym w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  

3. Kandydatów na członka Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu może zgłaszać każdy student. Jeden student może 

zgłosić tylko jednego kandydata.  

4. Wybory członka Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu przeprowadzane są na podstawie Kalendarza 

wyborczego zatwierdzonego uchwałą SUKW.  

 

§2 
 

1. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia 

kandydata ustanowionego osobną uchwałą Samorządowej Uczelnianej Komisji 

Wyborczej (SUKW) w dwóch egzemplarzach.  

2. Zgłoszenie powinno zawierać:  

a) imię i nazwisko kandydata, numer albumu, instytut, kierunek i rok studiów,  

b) pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.  

c) listę poparcia z co najmniej 15 podpisami poparcia.  

3. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje przedstawiciel SUKW w siedzibie Uczelnianej Rady 

Samorządu Studentów, ul. Książąt Lubomirskich 6, pokój 49 w terminach wskazanych 

w kalendarzu wyborów.  

4. Przyjęcie zgłoszenia potwierdza osoba przyjmująca zgłoszenie, wpisując na kopii 

i oryginale datę wpływu i opatrując czytelnym podpisem.  

5. Zgłoszenia złożone po terminie lub nieuzupełnione w ustalonym terminie zostaną  

odrzucone.  

6. Odrzuceniu podlega również zgłoszenie, które nie spełnia wymagań określonych 

w ustawie, statucie lub niniejszym regulaminie, a stwierdzone uchybienia nie mogą być 

uzupełnione. 

 

 



§3 
 

Listę kandydatów sporządza i zatwierdza w drodze uchwały SUKW.  

 

§4 

 
1. Wybory uzupełniające przedstawiciela studentów na przedstawiciela studentów 

Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w 

Przemyślu organizuje i przeprowadza SUKW zgodnie z Kalendarzem Wyborczym.  

 

2. SUKW kontaktuje się z Wyborcami za pośrednictwem komunikatów zamieszczanych 

na wskazanych w terminarzu tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej PWSW oraz 

na stronie internetowej URSS. 

 

 

§5 

 
1. Do obliczania głosów oddanych na kandydatów powołuje się spośród osób 

niekandydujących do funkcji SUKW, której siedzibą będzie sala nr 10 przy ul. Książąt 

Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl.  

 

2. SUKW oblicza głosy, pracując bez przerwy do zakończenia liczenia głosów, 

sporządzenia i podpisania protokołu. Wszyscy członkowie SUKW podpisują protokół 

i parafują każdą stronę protokołu.  

 

3. W protokole z głosowania wymienia się liczby:  

a) wyborców, którym wydano karty do głosowania,  

b) oddanych kart do głosowania,  

c) kart nieważnych, 

d) kart ważnych,  

e) głosów nieważnych,  

f) głosów ważnych oddanych na każdego kandydata. 

  

4. Ogłoszenia wyników dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od 

momentu sporządzenia protokołu. 

 

5. Nie powołuje się okręgowych komisji wyborczych.  

 

 

§6 
 
 

1. W sali, w której odbywają się wybory osoby uprawnione do głosowania otrzymują 

ostemplowane karty do głosowania z nazwiskami kandydatów, uszeregowanymi 

w kolejności alfabetycznej. 

2. Warunkiem otrzymania karty do głosowania jest okazanie ważnej legitymacji 

studenckiej i pisemne potwierdzenie odbioru karty do głosowania na liście 

uprawnionych do głosowania. 



§7 
 

Przedstawiciel SUKW informuje wyborców o regulaminie wyborczym i technice głosowania. 

§8 

 
1. Głosowanie jest tajne i odbywa się przez postawienie znaku „X” w kratce znajdującej  

się przed nazwiskiem kandydata, na którego się głosuje. 

 

2. Za ważny głos uznaje się listę, na której liczba nazwisk kandydatów zaznaczonych 

znakiem „X” jest równa 1.  

 

3. Za głos nieważny uznaje się głos oddany w innej formie niż określona postanowieniami 

niniejszego regulaminu, a w szczególności:  

a) dopisania innych nazwisk,  

b) postawienia znaku „X” w liczbie większej liczba tj. 2 (dwa) i więcej  

c) skreśleń nazwisk,  

d) zniszczenia karty  

e) postawienia przy danym nazwisku znaku „X” i wykreślenia tego nazwiska. 

 

§9 

 
1. Na członka Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 

w Przemyślu zostaje kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.  

 

2. Jeżeli wybór nie zostanie dokonany ponieważ kandydaci wg liczby głosów w protokole 

z uczelnianej komisji posiadają taką samą liczbę głosów, organizuje się drugą turę 

wyborów których termin wyznacza się poprzez wydanie uchwały przez SUKW. 

 

§10 

 
Kadencja członka Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 

w Przemyślu rozpoczyna się z dniem uznania wyborów za prawomocne i trwa do 2024 roku. 

 

 

§11 

 
W przypadku wygaśnięcia mandatu Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w trakcie trwania kadencji, uzupełnia się wakat poprzez 

przeprowadzenie wyborów uzupełniających zgodnie z Regulaminem URSS.  

 

§12 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednio stosuje się 

postanowienia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

uchwalonego Uchwałą Senatu nr 62/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. z późn. zm.   oraz 

Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 

w Przemyślu wprowadzone Zarządzeniem nr 133/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. 


