UCHWAŁA
nr 1/2020
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH
z dnia 16 stycznia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

§ 1.
Na podstawie § 7. Regulaminu Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie uchwala się Ordynację Wyborczą Samorządu
Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, która stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie w momencie uchwalenia.

Ordynacja Wyborcza
Samorządu Studentów
Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Niniejsza Ordynacja stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Samorządu Studentów
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Niniejsza ordynacja określa szczegółowy tryb i organizację wyborów:
1) Organów jednoosobowych i członków organów kolegialnych Samorządu
Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
2) Przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Uczelni, Wydziałów oraz MS
AGH,
3) Innych przedstawicieli studentów, o których mowa w Regulaminie, Ustawie
i aktach wykonawczych do niej, Statucie AGH, Uchwałach Senatu AGH
i Zarządzeniach Rektora AGH.
2. Kadencja organów Samorządu Studentów rozpoczyna się 1 września roku
wyborczego i trwa 2 lata (do 31 sierpnia), chyba, że Regulamin lub niniejsza
Ordynacja stanowią inaczej.
3. Mandat osoby wybranej lub powołanej do pełnienia określonej funkcji, w tym
organu jednoosobowego lub członka organu kolegialnego, wygasa w dniu upływu
kadencji lub utraty mandatu na zasadach opisanych w niniejszej Ordynacji.
4. Żadna osoba nie może zostać wybrana na żadne stanowisko bez wcześniejszego
osobistego zgłoszenia swojej kandydatury do danych wyborów chyba, że Regulamin
lub niniejsza Ordynacja dopuszcza inną możliwość, jednak wyrażenie zgody przez
daną osobę na kandydowanie jest zawsze wymagane.
5. Wszystkie wybory i głosowania osobowe przeprowadzane są w sposób tajny, chyba,
że Regulamin lub niniejsza Ordynacja dopuszcza inną możliwość.
6. W każdych wyborach, wyborca może głosować na maksymalnie taką liczbę
kandydatów jaka jest liczba miejsc do obsadzenia, chyba, że Regulamin lub
niniejsza Ordynacja stanowią inaczej.
7. Jeżeli zapisy niniejszej Ordynacji nie wskazują, jaką większością głosów
rozstrzygane są dane wybory, należy przyjąć zwykłą większość głosów.
§ 2.
W niniejszej Ordynacji stosuje się skróty i wyjaśnienia wymienione w § 5. Regulaminu
Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Rozdział II
Prawa wyborcze

§ 3.
Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają członkowie Samorządu Studentów, o których
mowa w § 1. Regulaminu Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie.
§ 4.
Bierne prawo wyborcze traci student ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji
Dyscyplinarnej właściwej do spraw studentów.

Rozdział III
Uczelniany Studencki Komisarz Wyborczy

§ 5.
1. USKW jest najwyższym i niezależnym organem wyborczym Samorządu Studentów.
2. Decyzje USKW w kwestiach związanych z wyborami lub innymi kwestiami
zastrzeżonymi dla niego w Regulaminie lub niniejszej Ordynacji są ostateczne.
§ 6.
1. USKW nie może kandydować w wyborach, które przeprowadza, lub które nadzoruje,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. USKW może kandydować w wyborach, o ile powołany został przynajmniej jeden
Zastępca USKW. W takim przypadku obowiązki USKW w zakresie rozpatrywania
ewentualnych protestów wyborczych i podejmowania decyzji rozstrzygającej
o ważności danych wyborów przejmuje Zastępca USKW, w przypadku gdy powołano
jednego zastępcę USKW, lub Pierwszy Zastępca USKW, w przypadku gdy powołano
więcej niż jednego Zastępcę USKW.
3. Funkcji USKW nie może pełnić osoba, której w okresie jednego roku
poprzedzającego dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji odmówiono przyznania
absolutorium za działalność w ramach Samorządu Studentów AGH na jakimkolwiek
stanowisku.
§ 7.
1. USKW wybierany jest przez URSS AGH bezwzględną większością głosów przy
obecności ponad połowy członków URSS AGH.
2. Podczas wyborów USKW przepisy §40 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.
3. Kadencja USKW rozpoczyna się z dniem 1 lutego roku wyborczego w organach
Samorządu Studentów i trwa 2 lata.
§ 8.
Funkcji USKW nie można łączyć z funkcją:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przewodniczącego URSS AGH,
Członka Prezydium URSS AGH,
Przewodniczącego KR,
Członka KR,
Przewodniczącego WRSS,
Przewodniczącego RM,
Członka WSKW.
§ 9.

1. Mandat USKW wygasa z chwilą:
1) Utraty statusu studenta AGH, lub
2) Rezygnacji z mandatu, lub
3) Odwołania przez URSS AGH w trybie opisanym w §10, lub
4) Wyboru na którąkolwiek z funkcji wymienionych w §8, lub

5) Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do
spraw studentów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu USKW, URSS AGH wybiera USKW na
najbliższym posiedzeniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia
mandatu USKW, wyłączając okres przerwy wakacyjnej. USKW wybrany w tym
trybie pełni swoją funkcję do końca kadencji, na którą wybrany był jego poprzednik.
§ 10.
1. USKW może zostać odwołany przez URSS AGH bezwzględną większością głosów
przy obecności ponad połowy członków URSS AGH na wniosek:
1) Co najmniej 1/3 członków URSS AGH, lub
2) Komisji Rewizyjnej, wyrażony w formie uchwały KR.
2. Wniosek składa się na piśmie do Przewodniczącego URSS AGH.
3. URSS AGH podejmuje decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1., nie wcześniej
niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 31 dni od dnia złożenia wniosku,
wyłączając okres przerwy wakacyjnej.
§ 11.
Do obowiązków USKW należy:
1. Nadzór nad przygotowaniem procedury wyborczej, w tym podejmowanie decyzji
rozstrzygającej o akceptacji lub jej braku dla przygotowanego przez WSKW
harmonogramu wyborczego w ciągu 72 godzin od jego przedstawienia oraz
ewentualnego wprowadzania w nim modyfikacji i przekazywania zatwierdzonego
harmonogramu
do
wiadomości
Przewodniczącego
URSS
AGH
oraz
Przewodniczącego KR, przebiegiem wyborów oraz podejmowanie decyzji
o ważności wyborów do WRSS i RM, w tym rozpatrywanie ewentualnych protestów,
o których mowa w § 27. w II instancji,
2. Podejmowanie decyzji rozstrzygającej o ważności wyborów, które zostały
przeprowadzone w strukturze Samorządu Studentów,
3. Informowanie
odpowiednich
przedstawicieli
administracji
uczelnianej
o personaliach studentów, którzy zostali wybrani lub utracili mandat do
reprezentowania Samorządu Studentów w określonych gremiach uczelnianych,
4. Zwoływanie, w trybie określonym w § 37. i prowadzenie posiedzenia URSS AGH, na
którym ma zostać wybrany Przewodniczący URSS AGH,
5. Prowadzenie posiedzeń URSS AGH, w częściach dotyczących wyborów lub głosowań
osobowych,
6. Zwoływanie i prowadzenie pierwszych spotkań organów kolegialnych Samorządu
Studenckiego, w przypadku gdy wymaga tego Regulamin lub niniejsza Ordynacja,
7. Inne, wymienione w Regulaminie lub niniejszej Ordynacji.
§ 12.
1. URSS AGH powołuje bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy
członków URSS AGH, w zależności od decyzji USKW, od jednego do dwóch
Zastępców USKW.
2. Kandydata lub kandydatów na Zastępców USKW wskazuje USKW lub USKW-elekt.
3. Kadencja Zastępcy lub Zastępców USKW rozpoczyna się z chwilą powołania przez
URSS AGH, jednak nie wcześniej niż w momencie rozpoczęcia kadencji USKW, przez
którego został lub zostali oni wskazani i kończy wraz z upływem kadencji USKW.

4. USKW ustala zakres obowiązków swoich Zastępców, a w przypadku powołania
więcej niż jednego Zastępcy USKW - wskazuje Pierwszego Zastępcę USKW.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu USKW przed upływem kadencji obowiązki
USKW, do momentu wyboru nowego USKW przez URSS AGH, pełni Pierwszy
Zastępca USKW w przypadku powołania dwóch Zastępców, lub Zastępca USKW,
w przypadku powołania jednego Zastępcy.
6. Mandat Zastępcy USKW wygasa z chwilą:
1) Utraty statusu studenta AGH, lub
2) Rezygnacji z mandatu, lub
3) Odwołania przez URSS AGH bezwzględną większością głosów w obecności
ponad połowy członków URSS AGH na wniosek USKW, KR wyrażony
w formie uchwały lub co najmniej 1/3 członków URSS AGH, lub
4) Rozpoczęcia pełnienia funkcji przez nowego USKW, lub
5) Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do
spraw studentów.
7. Wygaśnięcie mandatu Zastępcy USKW nie niesie za sobą obowiązku powołania
nowego Zastępcy, chyba, że powołano tylko jednego Zastępcę USKW.
8. W przypadku, gdy Zastępca USKW kandyduje w wyborach, żadne obowiązki USKW
dotyczące tych wyborów nie mogą pozostawać w kompetencjach tego Zastępcy od
momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia procedury wyborczej.

Rozdział IV
Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza

§ 13.
1. WSKW jest organem wyborczym na wydziale.
2. WSKW odpowiada przed USKW z pełnionych obowiązków.
§ 14.
Członkowie WSKW nie mogą kandydować w wyborach, które przeprowadzają.
§ 15.
1. Członkowie WSKW, w skład której wchodzi nie mniej niż 3 studentów danego
wydziału, wybierani są przez odpowiednią WRSS.
2. Kadencja członków WSKW rozpoczyna się z dniem 1 lutego roku wyborczego
w organach Samorządu Studenckiego i trwa do końca roku akademickiego,
w którym została wybrana.
3. W przypadku zarządzenia przez USKW wyborów uzupełniających do WRSS po
zakończeniu kadencji WSKW, WRSS, lub w przypadku, o którym mowa w § 28. ust.
3 USKW, powołuje WSKW. Kadencja tak powołanej WSKW trwa od momentu
powołania do końca roku akademickiego, w którym nastąpiło powołanie.
4. WRSS może dowolnie rozszerzać skład WSKW w trakcie trwania kadencji, powołując
do niej nowych członków, poza okresem trwania procedury wyborczej, którą
przeprowadza ta WSKW.
5. Funkcji członka WSKW nie wolno łączyć z funkcją USKW.

§ 16.
1. Pierwsze posiedzenie WSKW nowej kadencji zwołuje i prowadzi Przewodniczący
odpowiedniej WRSS, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia kadencji
WSKW.
2. Podczas pierwszego posiedzenia WSKW, członkowie WSKW wybierają spośród
siebie Przewodniczącego WSKW oraz jego Zastępcę.
§ 17.
1. Mandat Przewodniczącego WSKW lub jego Zastępcy wygasa z chwilą:
1) Utraty statusu studenta AGH, lub
2) Rezygnacji z mandatu, lub
3) Odwołania przez odpowiednią WRSS bezwzględną większością głosów przy
obecności ponad połowy członków WRSS na wniosek co najmniej 2/3
członków WSKW, Przewodniczącego WRSS, Komisji Rewizyjnej wyrażony
w formie uchwały KR, USKW lub co najmniej 1/3 członków WRSS, lub
4) Odwołania przez USKW w drodze decyzji – w przypadku stwierdzenia
nieważności wyborów, które dana WSKW przeprowadzała, lub
5) Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do
spraw studentów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego WSKW lub Zastępcy
Przewodniczącego WSKW, WSKW wybiera Przewodniczącego WSKW lub Zastępcę
Przewodniczącego WSKW na najbliższym posiedzeniu, jednak nie później niż
w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu. Przewodniczący WSKW lub jego
Zastępca wybrany w tym trybie pełni swoją funkcję do końca kadencji, na którą
wybrany był jego poprzednik.
§ 18.
1. Mandat członka WSKW wygasa z chwilą:
1) Utraty statusu studenta AGH, lub
2) Rezygnacji z mandatu, lub
3) Odwołania przez odpowiednią WRSS bezwzględną większością głosów przy
obecności ponad połowy członków WRSS na wniosek co najmniej 2/3
członków WSKW, Przewodniczącego WRSS, Komisji Rewizyjnej wyrażony
w formie uchwały KR, USKW lub co najmniej 1/3 członków WRSS, lub
4) Odwołania przez USKW w drodze decyzji – w przypadku stwierdzenia
nieważności wyborów, które dana WSKW przeprowadzała, lub
5) Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do
spraw studentów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka WSKW, powodującego, że liczba
członków WSKW spadnie poniżej wartości, o której mowa w § 15. ust. 1., WRSS
uzupełnia skład WSKW na najbliższym posiedzeniu, jednak nie później niż w ciągu
14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu. Członek WSKW wybrany w tym trybie pełni
swoją funkcję do końca kadencji, na którą wybrany był jego poprzednik.
§ 19.
Do obowiązków WSKW należy:

1. Przygotowanie harmonogramu wyborczego, zgodnie z zapisami niniejszej
Ordynacji, właściwymi dla odpowiednich wyborów i przedstawienie go, na piśmie
oraz w formie elektronicznej wskazanej przez USKW, do akceptacji USKW
najpóźniej na 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia głosowania,
2. Przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów na wydziale, zgodnie z zasadami
właściwymi dla odpowiednich wyborów, opisanymi w niniejszej Ordynacji, w tym
przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych, protestów o których mowa w § 27.
w I instancji,
3. Zwołanie i przeprowadzenie pierwszego posiedzenia WRSS, na którym zostanie
dokonany wybór przedstawicieli i delegatów WRSS, o których mowa w § 33.
ust. 1, 3.
4. Dostarczenie protokołów wyborczych z wyborów, o których mowa w ust.
2. i ust. 3. do USKW niezwłocznie po zakończeniu czynności pozostających
w kompetencjach WSKW dla danych wyborów.

Rozdział V
Tryb wyboru i odwoływania członków Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

§ 20.
1. Liczba mandatów w WRSS ustalana jest przez WRSS poprzedniej kadencji
w drodze uchwały, podjętej nie później niż do dnia 31 stycznia roku wyborów
i przekazanej do USKW w ciągu 5 dni od tej daty, z zastrzeżeniem ust. 2..
2. Niepodjęcie uchwały lub niezachowanie terminów, o których mowa w ust. 1.
skutkuje taką samą liczbą mandatów w WRSS nowej kadencji, co w ustępującej
WRSS.
§ 21.
1. Do WRSS może kandydować student, który studiuje na co najmniej jednym
kierunku prowadzonym przez dany wydział i posiada bierne prawo wyborcze na
danym wydziale, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku studenta studiującego na kierunku prowadzonym przez więcej niż
jeden wydział w rozumieniu odpowiednich uchwał Senatu AGH, student ten nie
może zgłosić swojej kandydatury do WRSS jeżeli nie zakończyła się procedura
wyborcza do WRSS innego wydziału prowadzącego ten sam kierunek, w której ten
student bierze udział jako kandydat lub nie rozpoczął jeszcze pełnienia funkcji
członka tej WRSS, w przypadku gdy został wybrany.
3. Przez zgłoszenie kandydata należy rozumieć pisemne zgłoszenie do właściwej
WSKW w sposób przez nią określony, zawierające co najmniej imię, nazwisko,
kierunek i rok studiów oraz dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu) wraz
z informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie zawartych informacji osobowych
do potrzeb procedury wyborczej oraz ewentualnego sprawowania mandatu członka
WRSS.
4. Wybory do WRSS są bezpośrednie, powszechne, tajne, wolne oraz równe.
5. Procedura wyborcza rozpoczyna się z chwilą przedstawienia USKW propozycji
harmonogramu wyborczego, a kończy w momencie stwierdzenia przez USKW
ważności wyborów.

§ 22.
1. Wybory do WRSS należy zaplanować w taki sposób, aby etap procedury wyborczej,
o którym mowa w ust. 2 pkt 3. przypadał na okres zajęć dydaktycznych w semestrze
letnim roku wyborczego.
2. Harmonogram wyborów, który podlega procedurze opisanej w § 11. ust. 1 oraz
§ 19. ust. 1. powinien zawierać, w szczególności: datę, miejsce, organ
odpowiedzialny oraz termin akcji wyborczej, z uwzględnieniem odstępów czasowych
wskazanych poniżej, przypadających na:
1) Poinformowanie studentów o przeprowadzanych wyborach – nie później niż na
7 dni przed zakończeniem etapu, o którym mowa w pkt 2.,
2) Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów, trwające nie krócej niż 2 dni, w których
odbywają się zajęcia dydaktyczne studiów stacjonarnych, zakończone
opublikowaniem listy zgłoszonych kandydatów w ostatnim dniu przyjmowania
zgłoszeń, które następuje nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem etapu, o
którym mowa w pkt 3.,
3) Przeprowadzenie głosowania, trwającego nie krócej niż 2 dni, w których
odbywają się zajęcia dydaktyczne studiów stacjonarnych, a w przypadku, gdy
na wydziale prowadzone są studia niestacjonarne – nie krócej niż 3 dni, przy
czym co najmniej jeden dzień przypadający w czasie weekendu, w którym
odbywa się zjazd studentów niestacjonarnych, chyba, że zajęcia studiów
niestacjonarnych są realizowane jedynie przy pomocy metod i technik
kształcenia na odległość,
4) Ogłoszenie wyników głosowania i ewentualnej listy kooptacyjnej – nie później
niż w ciągu 24 godzin od zakończenia etapu, o którym mowa w pkt 3.,
5) Przyjmowanie protestów wyborczych lub wniosków o nienabycie mandatu przez
WSKW – maksymalnie przez okres 48 godzin od momentu zakończenia etapu,
o którym mowa w pkt 4., z zastrzeżeniem ust. 3.,
6) Rozpatrywanie ewentualnych protestów wyborczych lub wniosków o nienabycie
mandatu przez WSKW – nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu
zakończenia etapu, o którym mowa w pkt 5., z zastrzeżeniem ust. 3.,
7) Składanie odwołań od decyzji WSKW do USKW – nie później niż w ciągu 48
godzin od momentu zakończenia etapu, o którym mowa w pkt 6., z
zastrzeżeniem ust. 3.,
8) Rozpatrywanie ewentualnych odwołań i podjęcie decyzji w sprawie ważności
wyborów przez USKW – nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu
zakończenia etapu, o którym mowa w pkt. 7., z zastrzeżeniem ust. 3..
3. Dopuszcza się, aby harmonogram, o którym mowa w ust. 2, uwzględnił
wstrzymanie procedury wyborczej, dotyczącej etapów opisanych w ust. 2.
pkt 5. - 8., w przypadku, gdyby miały one odbyć się w dni wolne od zajęć
dydaktycznych studentów stacjonarnych, w tym weekendów i świąt, oraz
procedowanie tych etapów od razu po wznowieniu zajęć dydaktycznych.
§ 23.
WSKW, w ramach przygotowania i przeprowadzenia wyborów, o których mowa w § 19.
ust. 2.:
1. Przeprowadza kampanię informacyjną, o której mowa w § 22. ust. 2 pkt 1.,
w sposób tradycyjny tj. wywieszając obwieszczenie wyborcze w miejscu widocznym
i uczęszczanym przez większość studentów oraz w sposób elektroniczny,

gwarantujący dostęp do informacji studentom, zawsze jednak dystrybuując
informacje, które zawierają co najmniej czas i miejsce przeprowadzania
poszczególnych
etapów
procedury
wyborczej,
wymienionych
w § 22. ust. 2. i które są dostępne do momentu zakończenia procedury wyborczej,
2. Przyjmuje zgłoszenia kandydatów, zbierając informacje, o których mowa w § 21.
ust. 3., na udostępnionym wcześniej przez siebie formularzu, przez nie krócej niż 2
godziny pomiędzy godziną 8:00 a 18:00, każdego dnia wskazanego
w harmonogramie wyborczym, lub drogą elektroniczną, w ogłoszony wcześniej
sposób, przez cały okres określony w harmonogramie wyborczym. WSKW ma
obowiązek zweryfikować podane przez kandydata dane i nie przyjąć zgłoszenia,
w przypadku gdy dane te okażą się nieprawdziwe,
3. Przygotowuje karty do głosowania zawierające instrukcję w jaki sposób należy
oddać głos, aby był on ważny,
4. Pobiera z dziekanatu właściwego wydziału spis wyborców uprawnionych do
głosowania,
5. Przygotowuje i zabezpiecza plombami ostemplowanymi pieczęcią danej WSKW lub
WRSS, urnę wyborczą oraz dba, aby żadna osoba, nie będąca członkiem WSKW,
nie miała do niej dostępu do momentu ogłoszenia wyników wyborów,
6. Przeprowadza głosowanie w sposób opisany w § 25. lub § 26.,
7. Otwiera urnę wyborczą po zakończeniu głosowania w obecności ponad połowy
członków WSKW,
8. Liczy głosy i ogłasza wyniki głosowania wywieszając listę kandydatów wraz
z liczbą głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, w miejscu gdzie znajduje
się obwieszczenie wyborcze i w sposób elektroniczny, taki jak przekazywane były
informacje, o których mowa w ust. 1.,
9. Przyjmuje i rozpatruje w I instancji ewentualne protesty wyborcze lub wnioski
o nienabycie mandatu, o których mowa w § 27.,
10. Przekazuje do USKW, niezwłocznie po zakończeniu etapu wyborów, o którym mowa
w § 22. ust. 2. pkt 6., protokół wyborczy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
zawierający co najmniej informacje nt.:
1) Liczby studentów uprawnionych do głosowania,
2) Liczby pobranych i wyciągniętych z urny kart do głosowania, wraz
z ewentualnym wyjaśnieniem różnic pomiędzy obiema wartościami,
3) Frekwencji,
4) Liczby oddanych głosów ważnych oraz nieważnych,
5) Liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w kolejności liczby
otrzymanych głosów wraz z danymi kontaktowymi (adres e-mail,
nr telefonu) kandydatów,
6) Ewentualnych protestów wyborczych, wraz z wydanymi rozstrzygnięciami.
11. Zabezpiecza i przechowuje wykorzystane karty do głosowania do zakończenia
kadencji WRSS oraz niszczy niewykorzystane karty.

§ 24.
1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z chwilą zatwierdzenia przez USKW
harmonogramu, o którym mowa w § 22. ust. 2. i trwa do momentu zakończenia
głosowania.
2. Podczas kampanii wyborczej kandydaci mają prawo prowadzić agitację wyborczą
w sposób nie naruszający porządku, przepisów Uczelni, Regulaminu, niniejszej
Ordynacji, dóbr osobistych kogokolwiek oraz nie rozpowszechniający informacji
nieprawdziwych na temat kontrkandydatów.
3. Wszystkie formy agitacji wyborczej są zabronione w czasie, w którym odbywa się
głosowanie.
4. Wszystkie materiały wyborcze używane przez kandydatów podczas kampanii
wyborczej muszą być:
1) Umieszczone w taki sposób, aby można było je usunąć po wyborach bez
powodowania szkód,
2) Usunięte w terminie do 7 dni po zakończeniu głosowania, lub po upływie
tego terminu na koszt danego kandydata lub kandydatów przez WSKW,
3) Niewidoczne z miejsca, w którym znajduje się urna wyborcza.
5. Materiały wyborcze umieszczone zgodnie z zapisami niniejszej Ordynacji podlegają
ochronie i nie mogą być usuwane, niszczone oraz przemieszczane bez zgody danego
kandydata lub kandydatów, za wyjątkiem:
1) Konieczności spełnienia zapisów ust. 4. pkt 3.,
2) Konieczności utrzymania porządku przez odpowiednie służby,
3) Wydania decyzji, o której mowa w ust. 6..
6. W przypadku naruszenia zapisów ust. 2., WSKW z własnej inicjatywy lub na wniosek
osoby poszkodowanej może podjąć decyzję w formie uchwały o:
1) Zakazie rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub naruszających
dobra osobiste, w tym usunięcia materiałów wyborczych zawierających te
informacje,
2) Przepadku materiałów wyborczych,
3) Nakazania publicznego sprostowania informacji nieprawdziwych lub
naruszających dobra osobiste, w terminie określonym tą uchwałą, nie
późniejszym niż moment rozpoczęcia głosowania,
4) Nakazanie publicznego przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały
naruszone, w terminie określonym tą uchwałą, nie późniejszym niż moment
rozpoczęcia głosowania.
7. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6., WSKW wydaje decyzję w
ciągu 24 godzin od momentu wpłynięcia wniosku.
8. Decyzja WSKW, o której mowa w ust. 6., jest prawomocna po upływie 24 godzin
od momentu jej wydania, chyba, że w tym czasie którakolwiek ze stron złoży
odwołanie od tej decyzji do USKW.
9. USKW rozpatruje złożone odwołanie, o którym mowa w ust. 8., w ciągu 24 godzin
od momentu jego złożenia. Decyzja USKW jest ostateczna.
10. Wydanie jakiejkolwiek decyzji na mocy ust. 6. i ust. 9. nie powoduje braku
możliwości złożenia protestu lub wniosku, o których mowa w § 27., obejmującego
zakres wydanych decyzji. Rozpatrując protest lub wniosek, WSKW oraz USKW biorą
pod uwagę prawomocną decyzję wydaną na podstawie ust. 6. lub ust. 9..

§ 25.
1. Czynne prawo wyborcze w wyborach do WRSS posiada każdy student studiujący co
najmniej jeden kierunek prowadzony przez dany wydział, w tym kierunek
prowadzony wspólnie z innym wydziałem w rozumieniu odpowiednich uchwał
Senatu AGH.
2. Głosowanie w wyborach do WRSS odbywa się co najmniej w godzinach 10:0015:00, pod dziekanatem danego wydziału lub, za zgodą USKW, w innym miejscu
często uczęszczanym przez studentów.
3. Głosowanie odbywa się na ostemplowanych pieczęcią właściwej WSKW lub WRSS,
kartach do głosowania.
4. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje WSKW legitymację
studencką, celem sprawdzenia tożsamości wyborcy. Po okazaniu dokumentu,
WSKW wydaje studentowi kartę do głosowania. Wyborca potwierdza otrzymanie
karty do głosowania własnoręcznym podpisem na liście uprawnionych do
głosowania.
5. Karta do głosowania jest nieważna, jeżeli:
1) Została przedarta całkowicie na dwie lub więcej części, lub
2) Nie jest zgodna z właściwym wzorem karty do głosowania, lub
3) Na karcie brak jest pieczęci, o której mowa w ust. 3., lub
4) Liczba nazwisk zaznaczonych na karcie przekracza liczbę mandatów do
obsadzenia, lub
5) Nie można jednoznacznie stwierdzić, które nazwiska zostały wskazane.
6. Przez cały czas głosowania przy urnie wyborczej musi być obecna przynajmniej
jedna osoba będąca członkiem właściwej WSKW.
7. Głosowania nie wolno przerywać. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń
głosowanie zostało przerwane, WSKW natychmiast powiadamia o tym fakcie USKW.
8. Mandaty mogą otrzymać osoby, które uzyskały największą liczbę głosów
w ramach limitu miejsc, z zastrzeżeniem ust. 9..
9. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymuje tę samą, najmniejszą
liczbę głosów, która może uprawniać do otrzymania mandatu, wszystkie te osoby
mają prawo otrzymać mandaty. W takim przypadku liczba członków WRSS zostanie
odpowiednio zwiększona. Zapis ten stosuje się także w przypadku uzupełniania
składu WRSS osobami z listy kooptacyjnej.
§ 26.
1. Na wniosek Przewodniczącego WSKW, USKW może zarządzić przeprowadzenie
wyborów w formie elektronicznej.
2. W przypadku zarządzenia wyborów w formie elektronicznej, USKW, w formie
zarządzenia określi szczegółowe zasady głosowania i liczenia głosów, a także może
wskazać zapisy spośród § 23. ust. 3., 5., 7., 11. oraz § 25. ust. 2. – 6., które nie
znajdą zastosowania.
§ 27.
1. Każdy student, posiadający czynne prawo wyborcze na danym wydziale oraz
Komisja Rewizyjna, w formie uchwały, ma prawo wnieść protest przeciwko ważności
wyborów lub złożyć wniosek o stwierdzenie nienabycia mandatu przez osobę lub
osoby,
wobec
których
istnieje
uzasadnione
przypuszczenie,
że naruszono przepisy Regulaminu lub niniejszej Ordynacji.

2. Protest lub wniosek wnosi się do właściwej WSKW w terminie określonym
w harmonogramie wyborów, na piśmie lub w formie elektronicznej, jeżeli WSKW
wcześniej dopuściła taką formę składania protestów.
3. W przypadku, gdy protest lub wniosek składany jest przez wyborcę, musi zawierać
on imię, nazwisko, wydział, numer albumu, numer telefonu i adres e-mail osoby
wnoszącej protest lub składającej wniosek.
4. WSKW, w terminie określonym w harmonogramie wyborów, rozpatruje wniesione
protesty oraz złożone wnioski. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu
wyborczego, WSKW, w formie uchwały, stwierdza nieważność wyborów.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, WSKW, w formie uchwały,
stwierdza nienabycie mandatów przez konkretnego kandydata lub konkretnych
kandydatów.
5. Od decyzji WSKW, o których mowa w ust. 4., każdej ze stron przysługuje odwołanie
do USKW w terminie wskazanym w harmonogramie wyborów. USKW rozpatruje
wniesione odwołania w terminie wskazanym w harmonogramie wyborów i
podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą ważności wyborów.
6. W przypadku uprawomocnienia się decyzji o nieważności wyborów, USKW określa,
od którego etapu procedurę wyborczą należy powtórzyć oraz nadaje nowy
harmonogram wyborów.
7. Mandaty członków WRSS otrzymują kandydaci, którzy spełnili przesłanki
wymienione w § 25. ust. 8. – 9., nie wcześniej niż po stwierdzeniu ważności
wyborów przez USKW.
§ 28.
1. W przypadku, gdy w wyniku wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca
w WRSS, liczba członków WRSS zostanie zmniejszona do wartości aktualnej liczby
członków.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka WRSS przed końcem kadencji, USKW
na wniosek Przewodniczącego WRSS, lub w przypadku braku zdolności do
podejmowania uchwał przez daną WRSS i braku Przewodniczącego WRSS oraz
Zastępcy Przewodniczącego WRSS - z własnej inicjatywy, podejmuje decyzję o:
1) Przeprowadzeniu wyborów uzupełniających, na zasadach określonych
w § 30., lub
2) Powołaniu następnego w kolejności kandydata z listy kooptacyjnej, lub
3) Zmniejszeniu składu WRSS do wartości aktualnej liczby członków.
3. W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu powoduje brak zdolności do podejmowania
uchwał przez WRSS, a brak jest minimalnej liczby członków WSKW, USKW w celu
podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 2 pkt 1., może powołać, w drodze decyzji,
nowych członków WSKW.
§ 29.
Zwiększenie lub zmniejszenie liczby członków WRSS, w trakcie trwania kadencji może
nastąpić jedynie na podstawie decyzji USKW, wydanej na uzasadniony wniosek
Przewodniczącego WRSS.

§ 30.
Wybory uzupełniające do WRSS odbywają się w takim samym trybie i na takich samych
zasadach jak wybory do WRSS, z wyłączeniem § 22. ust. 1..
§ 31.
Mandat członka WRSS wygasa z chwilą:
1.
2.
3.
4.

Utraty statusu studenta AGH, lub
Rezygnacji z mandatu, lub
Odwołania przez właściwą WRSS lub URSS AGH w trybie opisanym w § 32., lub
Ukończenia studiów na danym wydziale, za wyjątkiem ukończenia studiów
pierwszego stopnia i braku kontynuacji studiów na danym wydziale – wówczas
mandat wygasa w dniu 31 października roku ukończenia tych studiów, lub
5. Skreślenia z listy studentów danego wydziału, lub
6. Rozpoczęcia pełnienia funkcji członka WRSS innego wydziału prowadzącego ten sam
kierunek - w przypadku studenta studiującego na kierunku prowadzonym przez
więcej niż jeden wydział w rozumieniu odpowiednich uchwał Senatu AGH, lub
7. Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do spraw
studentów.
§ 32.
1. Członek WRSS może zostać odwołany bezwzględną większością głosów przy
obecności ponad połowy członków właściwej WRSS lub URSS AGH, na wniosek:
1) Co najmniej 100 studentów Wydziału, lub
2) Co najmniej 10% studentów Wydziału, lub
3) Przewodniczącego URSS, lub
4) Przewodniczącego WRSS, lub
5) Co najmniej 1/3 członków WRSS, lub
6) Komisji Rewizyjnej, wyrażony w formie uchwały KR.
2. Wniosek składa się na piśmie do USKW, w celu poddania go pod głosowanie URSS
AGH, lub do Przewodniczącego właściwej WRSS, w celu poddania go pod głosowanie
WRSS.
3. Wniosek głosowany jest nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 31
dni od dnia złożenia wniosku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

Rozdział VI
Tryb wyboru i odwoływania przedstawicieli i delegatów Wydziałowej Rady
Samorządu Studentów
§ 33.
1. WRSS wybiera spośród siebie bezwzględną większością głosów, przy obecności
ponad połowy członków WRSS:
1) Przewodniczącego WRSS – spośród studentów niepełniących funkcji
wymienionych w § 34. ust. 5. – 7.,
2) Zastępcę Przewodniczącego WRSS,
3) Członka Senatu AGH – spośród studentów niepełniących funkcji
wymienionych w § 34. ust. 5. – 7.,

2.

3.

4.

5.

4) Spośród studentów niepełniących funkcji wymienionych w pkt 1. i pkt 3 oraz
§ 34. ust. 5. - 7. - członka URSS AGH w przypadku, gdy liczba wydziałów w
strukturze AGH jest większa od 12, lub dwóch członków URSS AGH w
przypadku gdy liczba ta nie przekracza 12 oraz, w przypadku, gdy na funkcje
wymienione w pkt 1. i pkt 3. wybrana została ta sama osoba – kolejnego
członka URSS AGH,
5) Członka Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów,
6) Członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.
W przypadku nieuzyskania przez wystarczającą liczbę kandydatów na stanowiska
wymienione w ust. 1. bezwzględnej większości głosów w pierwszej turze,
do drugiej tury przechodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
niepozwalającą na uzyskanie mandatu, w liczbie równej pozostałej liczbie miejsc do
obsadzenia, powiększonej o 1.
WRSS wybiera spośród studentów wydziału, zwykłą większością głosów:
a) Członków Kolegium Wydziałowego, w liczbie nie mniejszej niż 20% całkowitej
liczby członków tego Kolegium, pomniejszonej o liczbę przedstawicieli
doktorantów,
b) Członków OKE w liczbie określonej w uchwale Senatu AGH.
W przypadku wyborów, o których mowa w ust. 1., protokoły z głosowań dostarcza
się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu
wyboru, do USKW, który w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia protokołu,
może stwierdzić nieważność tych wyborów ze względu na naruszenia procedur
opisanych w Regulaminie lub niniejszej Ordynacji.
Funkcji wymienionych w ust. 1. pkt 1. i pkt 3. nie może pełnić osoba, której
w okresie dwóch lat poprzedzających dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji odmówiono
przyznania absolutorium za działalność w ramach Samorządu Studentów AGH na
jakimkolwiek stanowisku.
§ 34.

Funkcji Przewodniczącego WRSS nie można łączyć z funkcją:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przewodniczącego URSS AGH,
Przewodniczącego KR,
Członka KR,
USKW,
Przewodniczącego innej WRSS,
Członka Senatu AGH z grona studentów wybranego przez inną WRSS,
Członka URSS AGH wybranego przez inną WRSS.
§ 35.

1. Mandat przedstawiciela WRSS, o którym mowa w § 33. ust. 1. lub ust. 3., wygasa
z chwilą:
1) Utraty statusu studenta AGH, lub
2) Rezygnacji z mandatu, lub
3) Odwołania przez właściwą WRSS, lub w przypadku przedstawicieli o których
mowa w § 33. ust. 1. pkt 3., także przez URSS AGH, w trybie opisanym
w § 36., lub
4) Wyboru na którąkolwiek z funkcji wymienionych w § 34. – w przypadku
Przewodniczącego WRSS, lub

5) Wygaśnięcia mandatu członka WRSS – w przypadku przedstawicieli, o których
mowa w § 33. ust. 1., lub
6) Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do spraw
studentów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela WRSS, o którym mowa
w § 33. ust. 1. lub ust. 3., właściwa WRSS przeprowadza wybory uzupełniające nie
później niż w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu, z wyłączeniem przerwy
wakacyjnej.
§ 36.
1. Przedstawiciel WRSS, o którym mowa w § 33. ust. 1. lub ust. 3., może zostać
odwołany bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy członków
organu, o którym mowa w § 35. ust. 1. pkt 3., na wniosek:
1) Co najmniej 100 studentów Wydziału, lub
2) Co najmniej 10% studentów Wydziału, lub
3) Przewodniczącego URSS AGH, lub
4) Przewodniczącego WRSS, lub
5) Co najmniej 1/3 liczby członków WRSS, lub
6) Komisji Rewizyjnej, wyrażony w formie uchwały KR.
2. Wniosek składa się na piśmie do USKW, w celu poddania go pod głosowanie URSS
AGH, lub do Przewodniczącego WRSS (USKW, w przypadku próby odwołania
Przewodniczącego WRSS), w celu poddania go pod głosowanie WRSS.
3. Wniosek głosowany jest nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 31
dni od dnia złożenia wniosku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

Rozdział VII
Tryb wyboru i odwoływania Przewodniczącego URSS AGH
§ 37.
1. Przewodniczący URSS AGH wybierany jest bezwzględną większością głosów przez
URSS AGH przy obecności ponad połowy członków URSS AGH, spośród członków
Samorządu Studentów posiadających bierne prawo wyborcze.
2. Funkcji Przewodniczącego URSS AGH nie może pełnić osoba, której w okresie dwóch
lat poprzedzających dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji odmówiono przyznania
absolutorium za działalność w ramach Samorządu Studentów AGH na jakimkolwiek
stanowisku.
3. Wyborcze posiedzenie URSS AGH, na którym ma zostać wybrany Przewodniczący
URSS AGH prowadzi i zwołuje USKW, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego URSS
AGH dotyczącej terminu posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 4..
4. W przypadku wyborów uzupełniających na stanowisko Przewodniczącego URSS AGH
i braku Zastępcy Przewodniczącego URSS AGH, opinię o której mowa
w ust. 3., zasięga się u Wielkiego Seniora URSS AGH.
5. Wyborcze posiedzenie URSS AGH zwoływane jest nie później niż na 21 dni przed
planowaną datą posiedzenia.
6. Data i miejsce wyborczego posiedzenia URSS AGH przekazywane są bezpośrednio
członkom URSS AGH nie później niż w terminie określonym w ust. 5..

§ 38.
1. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego URSS AGH przyjmuje USKW
najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą wyborczego posiedzenia URSS AGH, w
formie określonej w drodze zarządzenia USKW, opublikowanego w formie
elektronicznej w terminie, o którym mowa w § 37. ust. 5..
2. Wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury, kandydat na Przewodniczącego URSS
AGH dostarcza do USKW:
1) Listę kandydatów na członków Prezydium URSS AGH, wraz z proponowanym
zakresem obowiązków w Prezydium URSS AGH,
2) Życiorys swojej działalności w strukturach Samorządu Studentów AGH, lub
w strukturach międzyuczelnianych, wraz z wykazem wybranych osiągnięć w tej
działalności,
3) Program działalności i rozwoju URSS AGH, obejmujący co najmniej okres
kadencji, na którą kandyduje,
4) Inne dokumenty lub materiały, które kandydat uzna za istotne.
3. USKW, w terminie 48 godzin od momentu otrzymania od kandydata zgłoszenia
swojej kandydatury:
1) informuje kandydata o kompletności i zgodności z Regulaminem i niniejszą
Ordynacją dostarczonych dokumentów i rejestracji kandydatury, lub
2) wskazuje braki lub uchybienia i nakazuje ich uzupełnienie lub usunięcie
w terminie nie przekraczającym 10 dni przed wyznaczoną datą wyborczego
posiedzenia URSS AGH, nie rejestrując kandydatury.
4. W przypadku ponownego dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydata
w terminie, o którym mowa w ust. 3. pkt 2., USKW w ciągu 48 godzin od przyjęcia
tych dokumentów:
1) Jeżeli wskazane braki lub uchybienia zostały uzupełnione lub usunięte,
informuje kandydata o kompletności i zgodności z Regulaminem i niniejszą
Ordynacją dostarczonych dokumentów i rejestracji kandydatury, lub
2) Odmawia rejestracji kandydata – w pozostałych przypadkach.
5. USKW, najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą wyborczego posiedzenia URSS
AGH, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu procedury, o której mowa
w ust. 3. – 4. względem wszystkich potencjalnych kandydatów, informuje członków
URSS AGH o zarejestrowanych kandydatach, udostępniając do wiadomości
członków URSS AGH wszystkie dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 2..
§ 39.
1. Podczas wyborczego posiedzenia URSS AGH, każdy z kandydatów na
Przewodniczącego URSS AGH ma możliwość zaprezentowania swojej kandydatury.
Maksymalny czas każdej prezentacji oraz możliwe inne ograniczenia podczas ich
trwania określi USKW w drodze zarządzenia, nie później niż na 5 dni przed
wyznaczoną datą wyborczego posiedzenia URSS AGH.
2. W przypadku większej niż 1 liczby kandydatów na Przewodniczącego URSS AGH, po
zakończeniu prezentacji wszystkich kandydatów ma miejsce debata pomiędzy
wszystkimi kandydatami, obejmująca co najmniej możliwość zadawania pytań
pomiędzy kandydatami, udzielenia odpowiedzi na pytania oraz ustosunkowanie się
do poprzedniej wypowiedzi przez kandydata zadającego pytanie. Szczegółową
organizację oraz przebieg debaty, w tym maksymalną ilość czasu przeznaczoną na
każdą z wypowiedzi kandydatów oraz maksymalną liczbę pytań zadanych przez
każdego z kandydatów określi USKW w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1..

3. Po zakończeniu debaty pomiędzy kandydatami, lub w przypadku gdy
zarejestrowano tylko 1 kandydata - bezpośrednio po prezentacji kandydata, pytania
do kandydatów mogą zadawać członkowie URSS AGH oraz inne osoby obecne na
sali. O maksymalnej liczbie zadawanych pytań decyduje USKW podczas
posiedzenia.
§ 40.
1. Po zakończeniu procedury, o której mowa w § 39., USKW zarządza głosowanie
w wyborach na Przewodniczącego URSS AGH.
2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna, w liczbie co najmniej 3 osób,
wybrana podczas posiedzenia spośród członków URSS AGH obecnych na
posiedzeniu zwykłą większością głosów. Komisji Skrutacyjnej przewodniczy
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, wybrany przez nią samą spośród swoich
członków bezwzględną większością głosów. Komisja Skrutacyjna rozwiązywana jest
w momencie zakończenia posiedzenia.
3. Głosowanie odbywa się na ostemplowanych pieczęcią URSS AGH kartach do
głosowania, na których wymienieni są kandydaci w kolejności alfabetycznej oraz
widoczna jest instrukcja, w jaki sposób należy oddać głos, aby był on ważny.
4. Komisja Skrutacyjna zapewnia każdemu wyborcy oddanie głosu w sposób
anonimowy.
5. Po zakończeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna dokonuje przeliczenia głosów,
a wyniki podaje do wiadomości osób obecnych na posiedzeniu.
6. W przypadku większej liczby kandydatów niż 2 i braku uzyskania bezwzględnej
większości głosów przez któregokolwiek z kandydatów, prowadzący posiedzenie
zarządza drugą turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci
z największą liczbą głosów uzyskanych w pierwszej turze głosowania.
7. W przypadku nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez żadnego
z kandydatów w drugiej turze głosowania, lub gdy liczba kandydatów nie
przekraczała 2 – w pierwszej turze głosowania, wybory pozostają nierozstrzygnięte.
8. W przypadku uzyskania bezwzględnej większości głosów przez jednego
z kandydatów, zostaje on Przewodniczącym-elektem URSS AGH, aż do momentu
rozpoczęcia pełnienia obowiązków Przewodniczącego URSS AGH, co nie może
nastąpić wcześniej niż w momencie stwierdzenia ważności wyborów przez USKW.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 procedura wyborcza opisana
w § 37. - § 40. zostaje powtórzona z zastrzeżeniem ust. 10..
10. W przypadku powtarzania procedury wyborczej, nie muszą zostać zachowane
terminy, o których mowa w § 37. i § 38.. W takim przypadku USKW, w drodze
zarządzenia, wyznaczy nowe terminy.
§ 41.
1. Każdy członek Samorządu Studentów ma prawo, najpóźniej 5 dni po zakończeniu
głosowania rozstrzygającego o wyborze Przewodniczącego URSS AGH, wnieść
protest przeciwko ważności wyborów. Protest wnosi się na piśmie do USKW.
2. USKW, w ciągu 5 dni od dnia zakończenia przyjmowania protestów, rozpatruje
protesty wyborcze i podejmuje decyzję rozstrzygającą o ważności wyborów.
3. W przypadku stwierdzenia ważności wyborów, USKW niezwłocznie informuje
Rektora o personaliach wybranego kandydata.
4. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów, procedura wyborcza opisana
w § 37. - § 40. zostaje powtórzona z zastrzeżeniem § 40. ust. 10..

§ 42.
Funkcji Przewodniczącego URSS AGH nie można łączyć z funkcją:
1.
2.
3.
4.
5.

USKW,
Przewodniczącego WRSS,
Przewodniczącego KR,
Członka KR,
Przewodniczącego RM.
§ 43.

1. Mandat Przewodniczącego URSS AGH wygasa z chwilą:
1) Utraty statusu studenta AGH, lub
2) Rezygnacji z mandatu, lub
3) Odwołania przez URSS AGH w trybie opisanym w § 44., lub
4) Wyboru na którąkolwiek z funkcji wymienionych w § 42., lub
5) Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do spraw
studentów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego URSS AGH, USKW zarządza
wybory uzupełniające, zgodnie z procedurą opisaną w § 37. - § 41., tak, aby termin
wyborczego posiedzenia URSS AGH przypadał nie później niż na 31 dni od dnia
wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego URSS AGH, z wyłączeniem przerwy
wakacyjnej.
3. Przewodniczący URSS AGH wybrany w wyborach uzupełniających pełni swoją
funkcję do końca kadencji, na którą wybrany był jego poprzednik.
§ 44.
1. Przewodniczący URSS AGH może zostać odwołany przez URSS AGH bezwzględną
większością głosów, przy obecności ponad połowy członków URSS AGH,
na wniosek:
1) Co najmniej 1/3 członków URSS AGH, lub
2) Co najmniej połowy członków Prezydium URSS AGH, lub
3) Komisji Rewizyjnej, wyrażony w formie uchwały KR, lub
4) Co najmniej 500 studentów Uczelni.
2. Wniosek składa się na piśmie do USKW.
3. Wniosek głosowany jest nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 31
dni od dnia złożenia wniosku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej,
na posiedzeniu URSS AGH zwołanym i prowadzonym przez USKW.

Rozdział VIII
Tryb wyboru i odwoływania członków Prezydium URSS AGH
§ 45.
1. Członkowie Prezydium URSS AGH wybierani są bezwzględną większością głosów
przez URSS AGH przy obecności ponad połowy członków URSS AGH, spośród
kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego-elekta URSS AGH w trybie
opisanym w § 38. ust. 2., będących członkami Samorządu Studentów posiadającymi
bierne prawo wyborcze.
2. Funkcji członka Prezydium URSS AGH nie może pełnić osoba, której w okresie
dwóch lat poprzedzających dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji odmówiono
przyznania absolutorium za działalność w ramach Samorządu Studentów AGH
na jakimkolwiek stanowisku.
3. Liczba członków Prezydium URSS AGH ustalana jest przez Przewodniczącego-elekta
URSS AGH na podstawie zapisów Regulaminu. Przewodniczący-elekt URSS AGH nie
może zgłosić większej liczby kandydatów na członków Prezydium URSS AGH, niż
ustalona przez niego liczebność Prezydium URSS AGH.
4. URSS AGH podejmuje decyzję o zatwierdzeniu każdego kandydata na członka
Prezydium URSS AGH osobno podczas wyborczego posiedzenia URSS AGH, po
zakończeniu procedury wyboru Przewodniczącego URSS AGH.
5. Podczas wyborów członków Prezydium URSS AGH przepisy § 40. ust. 2. – 5. stosuje
się odpowiednio.
6. Kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów, zostają członkamielektami Prezydium URSS AGH, aż do momentu rozpoczęcia pełnienia obowiązków
członków Prezydium URSS AGH, co nie może nastąpić wcześniej niż w momencie
stwierdzenia ważności wyborów przez USKW.
§ 46.
1. Każdy członek Samorządu Studentów ma prawo, najpóźniej 5 dni po zakończeniu
głosowania rozstrzygającego o wyborze członków Prezydium URSS AGH, wnieść
protest przeciwko ważności wyborów. Protest wnosi się na piśmie do USKW.
2. USKW, w ciągu 5 dni od dnia zakończania przyjmowania protestów, rozpatruje
protesty wyborcze i podejmuje decyzję rozstrzygającą o ważności wyborów.
3. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów, procedura wyborcza opisana
w § 45. zostaje powtórzona.
4. Stwierdzenie nieważności wyborów na Przewodniczącego URSS AGH w trybie
§ 41. jest równoznaczne ze stwierdzeniem nieważności wyborów na członków
Prezydium URSS AGH.
§ 47.
Funkcji członka Prezydium URSS AGH nie można łączyć z funkcją:
1. USKW,
2. Przewodniczącego KR,
3. Członka KR.

§ 48.
1. Mandat członka Prezydium URSS AGH wygasa z chwilą:
1) Utraty statusu studenta AGH, lub
2) Rezygnacji z mandatu, lub
3) Odwołania przez URSS AGH w trybie opisanym w § 49., lub
4) Wyboru na którąkolwiek z funkcji wymienionych w § 47., lub
5) Rozpoczęcia pełnienia funkcji przez nowego Przewodniczącego URSS AGH
w trakcie trwania kadencji, lub
6) Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej
do spraw studentów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium URSS AGH lub nieuzyskania
przez kandydata na członka Prezydium URSS AGH mandatu, Przewodniczący URSS
AGH może podjąć decyzję o wyborach uzupełniających na członka Prezydium URSS
AGH.
3. Wybory uzupełniające na członka Prezydium URSS AGH przeprowadzane są
w trybie opisanym w § 45.. Przepisy dotyczące Przewodniczącego-elekta URSS AGH
stosuje się odpowiednio do Przewodniczącego URSS AGH.
4. Członek Prezydium URSS AGH wybrany w wyborach uzupełniających pełni swoją
funkcję do końca kadencji, na którą wybrany był jego poprzednik.
§ 49.
1. Członek Prezydium URSS AGH może zostać odwołany przez URSS AGH bezwzględną
większością głosów, przy obecności ponad połowy członków URSS AGH, na wniosek:
1) Co najmniej 1/3 członków URSS AGH, lub
2) Przewodniczącego URSS AGH, lub
3) Co najmniej połowy członków Prezydium URSS AGH, lub
4) Komisji Rewizyjnej, wyrażony w formie uchwały KR, lub
5) Co najmniej 100 studentów Uczelni.
2. Wniosek składa się na piśmie do USKW.
3. Wniosek głosowany jest nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 31
dni od dnia złożenia wniosku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

Rozdział IX
Tryb wyboru i odwoływania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
§ 50.
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest bezwzględną większością głosów
przez URSS AGH przy obecności ponad połowy członków URSS AGH, spośród
członków Samorządu Studentów posiadających bierne prawo wyborcze.
2. Funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie może pełnić osoba, która
w przeszłości nie otrzymała absolutorium za działalność w ramach Samorządu
Studentów AGH na jakimkolwiek stanowisku i której w okresie dwóch lat
poprzedzających dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, na którą zostałaby wybrana
odmówiono przyznania absolutorium.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest wybierany podczas posiedzenia URSS AGH,
które może odbyć się nie wcześniej niż w momencie stwierdzenia ważności wyborów
na Przewodniczącego URSS AGH.
4. Podczas wyborów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przepisy § 40. ust. 2. – 7.
stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku uzyskania bezwzględnej większości głosów przez jednego
z kandydatów, zostaje on Przewodniczącym-elektem KR, aż do momentu
rozpoczęcia pełnienia obowiązków Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, co nie
może nastąpić wcześniej niż w momencie stwierdzenia ważności wyborów przez
USKW.
§ 51.
Funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją:
1.
2.
3.
4.
5.

USKW,
Przewodniczącego WRSS,
Przewodniczącego URSS AGH,
Członka Prezydium URSS AGH,
Przewodniczącego RM.
§ 52.

1. Mandat Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą:
1) Utraty statusu studenta AGH, lub
2) Rezygnacji z mandatu, lub
3) Odwołania przez URSS AGH w trybie opisanym w §53, lub
4) Wyboru na którąkolwiek z funkcji wymienionych w §51, lub
5) Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do spraw
studentów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, USKW
zarządza wybory uzupełniające, zgodne z procedurą opisaną w § 50.,
z wyłączeniem § 50. ust. 3., chyba, że w momencie wygaśnięcia mandatu
Przewodniczącego KR, stanowisko Przewodniczącego URSS AGH nie jest obsadzone.
3. Wybory uzupełniające na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
przeprowadza się nie później niż w ciągu 31 dni od dnia wygaśnięcia mandatu
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej,
z zastrzeżeniem ust. 2..
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybrany w wyborach uzupełniających pełni
swoją funkcję do końca kadencji, na którą wybrany był jego poprzednik.
§ 53.
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany przez URSS AGH
bezwzględną większością głosów, przy obecności ponad połowy członków URSS
AGH, na wniosek:
1) Co najmniej 1/3 członków URSS AGH, lub
2) Co najmniej połowy członków KR.
2. Wniosek składa się na piśmie do USKW.
3. Wniosek głosowany jest nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 31
dni od dnia złożenia wniosku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

Rozdział X
Tryb wyboru i odwoływania członków Komisji Rewizyjnej
§ 54.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są bezwzględną większością głosów przez
URSS AGH przy obecności ponad połowy członków URSS AGH, spośród członków
Samorządu Studentów posiadających bierne prawo wyborcze.
2. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie może pełnić osoba, której w okresie dwóch
lat poprzedzających dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, na którą zostałaby wybrana
odmówiono przyznania absolutorium za działalność w ramach Samorządu
Studentów AGH na jakimkolwiek stanowisku.
3. Liczba członków Komisji Rewizyjnej ustalana jest przez Przewodniczącego-elekta
KR na podstawie zapisów Regulaminu.
4. URSS AGH dokonuje wyboru członków KR podczas tego samego posiedzenia URSS
AGH, na którym rozstrzygnięto głosowanie na Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, po zakończeniu procedury jego wyboru.
5. Podczas wyborów członków Komisji Rewizyjnej przepisy §40 ust. 2-5 stosuje się
odpowiednio.
6. W przypadku nieuzyskania przez wystarczającą liczbę kandydatów na stanowisko
członka KR bezwzględnej większości głosów w pierwszej turze, do drugiej tury
przechodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów niepozwalającą na
uzyskanie mandatu, w liczbie równej pozostałej liczbie miejsc do obsadzenia,
powiększonej o 1.
7. Kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów, zostają członkamielektami KR, aż do momentu rozpoczęcia pełnienia obowiązków członków Komisji
Rewizyjnej, co nie może nastąpić wcześniej niż w momencie stwierdzenia ważności
wyborów przez USKW.
8. Spośród członków KR Przewodniczący KR powołuje i odwołuje Zastępcę
Przewodniczącego KR.
§ 55.
Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją:
1.
2.
3.
4.
5.

USKW,
Przewodniczącego WRSS,
Przewodniczącego URSS AGH,
Członka Prezydium URSS AGH,
Przewodniczącego RM.
§ 56.

1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą:
1) Utraty statusu studenta AGH, lub
2) Rezygnacji z mandatu, lub
3) Odwołania przez URSS AGH w trybie opisanym w § 57., lub
4) Wyboru na którąkolwiek z funkcji wymienionych w § 55., lub

5) Rozpoczęcia pełnienia funkcji przez nowego Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, lub
6) Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do spraw
studentów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej lub nieuzyskania
przez kandydata na członka KR mandatu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może
podjąć decyzję o wyborach uzupełniających na członka Komisji Rewizyjnej.
3. Wybory uzupełniające na członka Komisji Rewizyjnej przeprowadzane są w trybie
opisanym w § 54. z wyłączeniem § 54. ust. 3..
4. Członek Komisji Rewizyjnej wybrany w wyborach uzupełniających pełni swoją
funkcję do końca kadencji, na którą wybrany był jego poprzednik.
§ 57.
1. Członek Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany przez URSS AGH bezwzględną
większością głosów, przy obecności ponad połowy członków URSS AGH, na wniosek:
1) Co najmniej 1/3 członków URSS AGH, lub
2) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, lub
3) Co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
2. Wniosek składa się na piśmie do USKW.
3. Wniosek głosowany jest nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 31
dni od dnia złożenia wniosku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

Rozdział XI
Tryb powoływania i odwoływania Pełnomocników Przewodniczącego URSS AGH
§ 58.
Pełnomocników Przewodniczącego URSS AGH powołuje Przewodniczący URSS AGH
w drodze decyzji, spośród członków Samorządu Studentów posiadających bierne prawo
wyborcze, informując o tym URSS AGH.

§ 59.
1. Mandat Pełnomocnika Przewodniczącego URSS AGH wygasa z chwilą:
1) Utraty statusu studenta AGH, lub
2) Rezygnacji z mandatu, lub
3) Odwołania przez Przewodniczącego URSS AGH w drodze decyzji, lub
4) Wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego URSS AGH, przez którego został
powołany, lub
5) Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej
do spraw studentów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Pełnomocnika Przewodniczącego URSS AGH nie
ma obowiązku powoływania nowego Pełnomocnika Przewodniczącego URSS AGH.

Rozdział XII
Tryb wyboru i odwoływania członków oraz przedstawicieli URSS AGH
§ 60.
1. Członkami URSS AGH są:
1) Członkowie Senatu AGH z grona studentów wybrani przez WRSS,
2) Przewodniczący WRSS,
3) Przedstawiciele WRSS, wybrani do URSS AGH, zgodnie z zapisami § 33. ust. 1.
pkt 4..
2. Mandat członka URSS AGH wygasa na zasadach określonych w § 35..
3. Członek URSS AGH może zostać odwołany na zasadach określonych w § 36..
§ 61.
1. Członków Senatu AGH z grona studentów wybierają WRSS, po 1 członku, zgodnie
z zapisami § 33.. W przypadku większej liczby miejsc do obsadzenia w Senacie AGH
przez przedstawicieli studentów niż liczby wydziałów wchodzących w skład Uczelni,
pozostali członkowie Senatu AGH z grona studentów wybierani są na podstawie
przepisów ust. 2. - 5..
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1., pozostałych członków Senatu AGH
z grona studentów wybiera URSS AGH bezwzględną większością głosów przy
obecności ponad połowy członków URSS AGH, spośród członków Samorządu
Studentów posiadających bierne prawo wyborcze.
3. Funkcji członka Senatu AGH z grona studentów nie może pełnić osoba, której
w okresie dwóch lat poprzedzających dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, na którą
zostałaby wybrana odmówiono przyznania absolutorium za działalność w ramach
Samorządu Studentów AGH na jakimkolwiek stanowisku.
4. Podczas wyborów członków Senatu AGH z grona studentów przez URSS AGH
przepisy § 40. ust. 2. – 5. stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku nieuzyskania przez wystarczającą liczbę kandydatów na stanowisko
członka Senatu AGH z grona studentów bezwzględnej większości głosów
w pierwszej turze, do drugiej tury przechodzą kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów niepozwalającą na uzyskanie mandatu, w liczbie równej pozostałej
liczbie miejsc do obsadzenia, powiększonej o 1.
§ 62.
1. Mandat członka Senatu AGH z grona studentów, wybranego w trybie określonym w
§ 61. wygasa z chwilą:
1) Utraty statusu studenta AGH, lub
2) Rezygnacji z mandatu, lub
3) Odwołania przez URSS AGH, w trybie opisanym w § 63., lub
4) Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do spraw
studentów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Senatu AGH, o którym mowa
w ust. 1., URSS AGH dokonuje wyboru nowego członka Senatu AGH z grona
studentów w wyborach uzupełniających, przeprowadzonych na zasadach opisanych
w § 61., nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu,
z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

§ 63.
1. Członek Senatu AGH z grona studentów wybrany przez URSS AGH, może zostać
odwołany bezwzględną większością głosów przez URSS AGH przy obecności ponad
połowy członków URSS AGH na wniosek:
a) Przewodniczącego URSS AGH, lub
b) Co najmniej 1/3 członków URSS AGH, lub
c) Komisji Rewizyjnej, wyrażony w formie uchwały KR.
2. Wniosek składa się na piśmie do USKW.
3. Wniosek głosowany jest nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 31
dni od dnia złożenia wniosku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
§ 64.
Tryb wyboru i utraty mandatu, w tym odwoływania członków UKE z grona studentów określi
URSS AGH w formie uchwały obowiązującej nie dłużej niż okres kadencji UKE, podjętej w
ciągu 30 dni od dnia uchwalenia przez Senat AGH odpowiedniej uchwały wyborczej.

Rozdział XIII
Tryb wyboru i odwoływania członków oraz przedstawicieli Rad Mieszkańców DS
MS AGH
§ 65.
Szczegółowe warunki wyborów do Rady Mieszkańców danego Domu Studenckiego mogą
być określane przez USKW w drodze zarządzenia.
§ 66.
1. Harmonogram wyborczy zawierający: datę rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń,
datę zakończenia przyjmowania zgłoszeń, datę przeprowadzenia wyborów, datę
ogłoszenia wyników oraz terminarz składania protestów wyborczych ustala USKW
dla każdego DS do 7 dni po rozpoczęciu każdego roku akademickiego.
2. Dopuszcza się, aby harmonogram, o którym mowa w ust. 1., uwzględnił
wstrzymanie procedury wyborczej w przypadku, gdyby jakieś etapy procedury
wyborczej miały odbyć się w dni wolne od zajęć dydaktycznych studentów
stacjonarnych, w tym w weekendy i święta, oraz procedowanie tych etapów od razu
po wznowieniu zajęć dydaktycznych.
3. USKW przekazuje ustalony harmonogram, o którym mowa w ust. 1., do wiadomości
Przewodniczącego URSS AGH i Przewodniczącego KR.
§ 67.
Informacja o możliwości zgłoszenia kandydatów do RM musi zostać rozesłana przez Panel
Użytkownika MS AGH w formie komunikatu inwazyjnego na co najmniej 3 dni przed
rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń, z zastrzeżeniem § 66. ust. 2..

§ 68.
1. Maksymalna liczba członków danej RM wynosi 9.
2. Liczba członków RM danego DS jest ustalana na podstawie liczby studentów AGH
zamieszkujących dany DS na dzień ustalenia harmonogramu, o którym mowa
w § 67., w proporcji 1 członek RM na każde rozpoczęte 75 studentów
z zastrzeżeniem ust. 1..
3. Informacje o ilości studentów AGH zamieszkujących dany DS są udostępniane przez
Dział Domów Studenckich.
4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż miejsc do obsadzenia, USKW na wniosek
Przewodniczącego danej RM lub z własnej inicjatywy może zarządzić wybory
uzupełniające bądź podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby miejsc w danej RM.
§ 69.
1. Zgłoszenia kandydatury do Rady Mieszkańców danego DS dokonuje się poprzez
panel użytkownika MS AGH.
2. Zgłaszanie kandydatur, o których mowa w ust. 1. trwa 2 dni, z zastrzeżeniem
§ 66. ust. 2..
3. Bierne prawo wyborcze w danym DS posiada każdy mieszkaniec tego DS będący
studentem AGH, który nie został pozbawiony tego prawa.
§ 70.
1. Członków Rady Mieszkańców wybierają mieszkańcy odpowiednich DS przez Panel
Użytkownika MS AGH spośród zgłoszonych kandydatów w terminie ogłoszonym
w harmonogramie wyborczym.
2. Głosowanie w wyborach, o których mowa w ust. 1., trwa 2 dni, z zastrzeżeniem
§ 66. ust. 2..
3. Protokół wyborczy oraz lista kooptacyjna są generowane automatycznie przez Panel
Użytkownika MS AGH.
4. USKW stwierdzając ważność wyborów do RM, akceptuje listy kooptacyjne,
o których mowa w ust. 3. Na listach znajdują się nazwiska osób, które nie otrzymały
mandatu do RM z powodu otrzymania zbyt małej liczby głosów,
w kolejności uzyskanych głosów.
5. Wyniki głosowania ogłaszane są poprzez Panel Użytkownika MS AGH do wglądu
wszystkich mieszkańców.
§ 71.
1. Każdy mieszkaniec danego DS, będący studentem AGH, oraz Komisja Rewizyjna, w
formie uchwały, może wnieść protest przeciwko ważności wyborów lub złożyć
wniosek o stwierdzenie nienabycia mandatu przez konkretnych kandydatów, jeżeli
istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszono przepisy Regulaminu lub
niniejszej Ordynacji.
2. Protest lub wniosek składa się na piśmie do USKW nie później niż 48 godzin po
ogłoszeniu wyników głosowania, z zastrzeżeniem § 66. ust. 2..
3. Protest lub wniosek powinien formułować zarzuty oraz przedstawić, lub wskazać
dowody, na których te zarzuty zostały oparte.
4. W przypadku gdy protest lub wniosek składany jest przez wyborcę, powinien on
zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer zamieszkiwanego DS osoby
wnoszącej protest.
5. USKW w czasie 24 godzin od dnia zakończenia składania protestów wyborczych,
z zastrzeżeniem § 66. ust. 2., wydaje decyzję w sprawie protestu lub wniosku,
o których mowa w ust. 1..
6. USKW po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 5., rozstrzyga o ważności wyborów.

§ 72.
Kadencja RM trwa od 1 listopada roku, w którym odbyły się wybory do 31 października
roku następnego.
§ 73.
1. Pierwsze spotkanie RM zwołuje w terminie 14 od dnia stwierdzenia ważności
wyborów i prowadzi Przewodniczący ustępującej RM.
2. Jeżeli nie ma możliwości realizacji spotkania zgodnie z ust. 1., spotkanie zwołuje
i prowadzi USKW.
3. Na pierwszym spotkaniu po wyborach RM wybiera spośród siebie Przewodniczącego
RM oraz Zastępcę Przewodniczącego RM.
4. Wybory opisane w ust. 3. są skuteczne z momentem zatwierdzenia protokołu
wyborczego przez USKW.
5. Funkcji Przewodniczącego RM nie może pełnić osoba, której w okresie jednego roku
poprzedzającego dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, na którą zostałaby wybrana
odmówiono przyznania absolutorium za działalność w ramach Samorządu
Studentów AGH na jakimkolwiek stanowisku.
§ 74.
1. W przypadku utraty mandatu przez członka RM następuje uzupełnienie składu RM
z listy kooptacyjnej, zgodnie z kolejnością występowania na liście.
2. Uzupełnienia, o którym mowa w ust. 1., dokonuje USKW na wniosek
Przewodniczącego RM lub z własnej inicjatywy.
3. Członek RM powołany w trybie określonym w ust. 1. pełni swoją funkcję do końca
kadencji, na którą wybrany był jego poprzednik.
4. W przypadku, gdy nie ma więcej kandydatów na liście kooptacyjnej, USKW na
wniosek Przewodniczącego RM lub z własnej inicjatywy, może zarządzić wybory
uzupełniające.
5. Wybory uzupełniające przeprowadza się na takich samych zasadach jak wybory
podstawowe, z wyłączeniem procedury ustalania liczby członków RM.
6. Członek RM wybrany w trybie określonym w ust. 5. pełni swoją funkcję do końca
kadencji, na którą wybrany był jego poprzednik.
§ 75.
1. Mandat członka RM wygasa z chwilą:
1) Utraty statusu studenta AGH, lub
2) Rezygnacji z mandatu, lub
3) Odwołania w trybie opisanym w §76, lub
4) Wykwaterowania z DS, w którym pełnił mandat, za wyjątkiem okresu od
1 czerwca do 31 października, lub
5) Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do
spraw studentów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka RM, zastosowanie mają zapisy § 74..
§ 76.
1. Członek RM może zostać odwołany bezwzględną większością głosów przez SRMS
lub właściwą RM przy obecności ponad połowy członków SRMS lub właściwej RM na
wniosek:
1) Przewodniczącego URSS AGH, lub
2) Dyrekcji MS AGH, lub

3) Komisji Rewizyjnej, wyrażony w formie uchwały KR, lub
4) Przewodniczącego RM, lub
5) Co najmniej 60 mieszkańców danego DS będących studentami AGH, lub
6) Co najmniej 10% mieszkańców danego DS, będących studentami AGH, lub
7) Co najmniej 1/3 członków danej RM.
2. Wniosek składa się na piśmie do Przewodniczącego SRMS w celu poddania go pod
głosowanie SRMS lub Przewodniczącemu RM w celu poddania go pod głosowanie
RM.
3. Wniosek głosowany jest nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 31
dni od dnia złożenia wniosku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
§ 77.
Funkcji Przewodniczącego RM nie można łączyć z funkcją:
1.
2.
3.
4.

USKW,
Przewodniczącego URSS AGH,
Przewodniczącego KR,
Członka KR.
§ 78.

1. Mandat Przewodniczącego RM wygasa z chwilą:
1) Utraty statusu studenta AGH, lub
2) Rezygnacji z mandatu, lub
3) Odwołania w trybie opisanym w § 79., lub
4) Wygaśnięcia mandatu członka RM, lub
5) Wybrania na którąkolwiek z funkcji wymienionych w § 77., lub
6) Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do
spraw studentów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego RM, RM przeprowadza
wybory uzupełniające nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu,
z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
§ 79.
1. Przewodniczący RM może zostać odwołany bezwzględną większością głosów przez
RM przy obecności ponad połowy członków RM na wniosek:
1) Przewodniczącego URSS AGH, lub
2) Komisji Rewizyjnej, wyrażony w formie uchwały KR, lub
3) Co najmniej 1/3 członków danej RM, lub
4) Co najmniej 60 mieszkańców danego DS.
2. Wniosek składa się na piśmie do USKW.
3. Wniosek głosowany jest nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 31
dni od dnia złożenia wniosku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
§ 80.
1. Przewodniczący Rad Mieszkańców, zwykłą większością głosów, przy obecności
ponad połowy wszystkich Przewodniczących RM, spośród członków wszystkich RM,
wybierają:
1) Dwóch członków Rady Miasteczka Studenckiego AGH,

2) Trzech członków Studenckiej Rady Miasteczka Studenckiego AGH.
2. Spotkanie w celu dokonania wyborów, o których mowa w ust. 1., zwołuje
i prowadzi USKW.
3. W przypadku gdy Przewodniczący RM nie jest wstanie być obecny na spotkaniu,
o którym mowa w ust. 2., może pisemnie wydelegować na swoje miejsce innego
członka danej RM.
4. Funkcji wymienionych w ust. 1. nie może pełnić osoba, której w okresie jednego
roku poprzedzającego dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, na którą zostałaby
wybrana, odmówiono przyznania absolutorium za działalność w ramach Samorządu
Studentów AGH na jakimkolwiek stanowisku.
5. Kadencja osób wybranych do organów, o których mowa w ust. 1., upływa
w momencie utraty mandatu lub końca kadencji członka RM.
§ 81.
Funkcji wymienionych w § 80. ust. 1. nie można łączyć z funkcją:
1. USKW,
2. Przewodniczącego KR,
3. Członka KR.
§ 82.
1. Mandat przedstawiciela RM, wybranego w trybie opisanym w § 80., wygasa
z chwilą:
1) Utraty statusu studenta AGH, lub
2) Rezygnacji z mandatu, lub
3) Odwołania w trybie opisanym w § 83., lub
4) Wygaśnięcia mandatu członka RM, lub
5) Wyboru na którąkolwiek z funkcji wymienionych w § 81., lub
6) Ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do
spraw studentów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela RM, o którym mowa w § 80.
ust. 1., USKW przeprowadza wybory uzupełniające nie później niż w ciągu 14 dni
od dnia wygaśnięcia mandatu, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
§ 83.
1. Przedstawiciel RM, o którym mowa w § 80. ust. 1., może zostać odwołany
bezwzględną większością głosów przez Przewodniczących Rad Mieszkańców przy
obecności ponad połowy Przewodniczących wszystkich RM na wniosek:
1) Przewodniczącego URSS AGH, lub
2) Komisji Rewizyjnej, wyrażony w formie uchwały KR, lub
3) Co najmniej 1/3 Przewodniczących wszystkich RM, lub
4) Co najmniej 200 mieszkańców MS AGH.
2. Wniosek składa się na piśmie do USKW.
3. Wniosek głosowany jest nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 31
dni od dnia złożenia wniosku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

Rozdział XIV
Postanowienia końcowe
§ 84.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ordynacją, decyzje podejmuje USKW.
2. Wątpliwości dotyczące wykładni i stosowania niniejszej Ordynacji rozstrzyga KR.
§ 85.
W przypadku, gdy w niniejszej Ordynacji nie wskazano trybu wyboru lub powołania
przedstawicieli Samorządu Studentów, powoływani są oni przez:
1. Przewodniczącego WRSS, spośród studentów wydziału – w przypadku, gdy
reprezentować mają jedynie studentów tego wydziału, lub
2. Przewodniczącego RM, spośród mieszkańców DS – w przypadku, gdy reprezentować
mają jedynie mieszkańców tego DS, lub
3. Przewodniczącego URSS AGH – w pozostałych przypadkach.
§ 86.
1. W przypadku, gdy w niniejszej Ordynacji nie wskazano trybu utraty mandatu przez
przedstawiciela Samorządu Studentów, mandat ten wygasa z chwilą utraty statusu
studenta AGH, rezygnacji z mandatu, odwołania w trybie opisanym w ust. 2,
ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do spraw
studentów lub:
1) Wykwaterowania z DS, którego RM wybrała do pełnienia tej funkcji,
za wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 31 października, lub
2) Ukończenia studiów na wydziale, którego WRSS wybrała do pełnienia tej
funkcji, za wyjątkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia i braku
kontynuacji studiów na danym wydziale – wówczas mandat wygasa w dniu
31 października roku ukończenia tych studiów.
2. W przypadku, gdy niniejsza Ordynacja nie reguluje trybu odwołania przedstawiciela
studentów funkcjonującego w strukturach Uczelni, może on zostać odwołany:
1) W przypadku, gdy organem powołującym był organ kolegialny –
bezwzględną większością głosów tego organu, przy obecności ponad połowy
członków tego organu, na wniosek co najmniej 1/3 członków tego organu
lub Komisji Rewizyjnej, wyrażony w formie uchwały KR, lub
2) W przypadku, gdy organem powołującym był organ jednoosobowy – przez
ten organ,
3) Przez URSS AGH bezwzględną większością głosów, przy obecności ponad
połowy członków URSS AGH, na wniosek co najmniej 1/3 członków URSS
AGH lub Komisji Rewizyjnej, wyrażony w formie uchwały KR –
w pozostałych przypadkach.
§ 87.
Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszej Ordynacji stanowi wykroczenie
przeciwko obowiązkom studenta AGH i może być podstawą do wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego przeciwko osobom naruszającym te przepisy na ogólnych zasadach
przewidzianych Ustawą, Statutem AGH oraz Regulaminem.

§ 88.
Niniejsza Ordynacja wchodzi życie w momencie uchwalenia, nie wcześniej jednak niż
w dniu stwierdzenia przez Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica
w Krakowie zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie uchwalonego przez Uczelnianą Radę Samorządu
Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w dniu 09 grudnia
2019 roku z przepisami Ustawy i Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica
w Krakowie, z następującymi wyjątkami:
1. Przepisy dotyczące przeprowadzania wszystkich wyborów uzupełniających wchodzą
w życie od 1 września 2020 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących
przeprowadzania wyborów uzupełniających:
1) Na USKW i do WSKW, które wchodzą w życie od 1 lutego 2020 roku, oraz
2) Do RM, na Przewodniczącego RM oraz na Zastępcę Przewodniczącego RM,
które wchodzą w życie od 1 listopada 2020 roku,
2. Zapisy §8-§10, §17-§18 wchodzą w życie od 1 lutego 2020 roku,
3. Zapisy § 31. - § 32., § 34. - § 36., § 42. - § 44., § 47. - § 49., § 51. - § 53.,
§ 55. - § 57., § 60. wchodzą w życie od dnia 1 września 2020 roku,
4. Zapisy §77, §78 ust. 1 lit. e wchodzą w życie od dnia 1 listopada 2020 roku.
§ 89.
Traci moc Ordynacja wyborcza Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie, będąca załącznikiem nr 2 do Regulaminu Uczelnianej
Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie uchwalonego przez URSS AGH uchwałą nr 2 URSS AGH z dnia 27 października
2015 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą URSS AGH nr 02/2018 z dnia 10
października 2018 roku.

Rozdział XV
Przepisy przejściowe
§ 90.
1. Wszystkie wybory uzupełniające przeprowadza się na zasadach dotychczasowych
do 31 sierpnia 2020 roku, z wyjątkiem wyborów uzupełniających:
1) Na USKW i do WSKW, które przeprowadza się na zasadach dotychczasowych
do 31 stycznia 2020 roku, oraz
2) Do RM, na Przewodniczącego RM oraz na Zastępcę Przewodniczącego RM,
które przeprowadza się na zasadach dotychczasowych do 31 października
2020 roku.
2. Utrata mandatu oraz odwołanie z funkcji może nastąpić jedynie na zasadach
dotychczasowych do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kadencji, wskazany w
Regulaminie lub niniejszej Ordynacji, przez dany organ.
3. Przez 3 miesiące od momentu wejścia w życie niniejszej Ordynacji nie istnieje
obowiązek powoływania Zastępcy USKW.
4. Wybory na członków URSS AGH przeprowadza się na zasadach dotychczasowych
do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

5. Kadencja obecnego USKW upływa wraz z dniem 31 stycznia 2020 roku.
6. W przypadku wątpliwości, czy stosować przepisy dotychczasowe, czy Ordynacji,
należy stosować przepisy niniejszej Ordynacji.

