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ROZDZIAŁ I
–
ZASADY OGÓLNE
Art.1
Ordynacja wyborcza do Organów Samorządu Studentów, zwana dalej ordynacją, określa
szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do organów Samorządu Studentów
oraz postępowanie przed Komisją Wyborczą Samorządu Studentów w sprawach protestów wyborczych i uznania wyborów.
Art.2
§1
Wybory Instytutowych Rad Samorządu Studentów oraz Rad Mieszkańców Domów Studenckich są powszechne, bezpośrednie, równe oraz przeprowadzane w głosowaniu
tajnym.
§2
Wybory Parlamentu Studentów, Zarządu Samorządu Studentów oraz Komisji Rewizyjnej
Samorządu Studentów są pośrednie.
Art.3
§1
Bierne prawo wyborcze mają wszyscy studenci UP, z wyjątkiem wymienionych w §2.
§2
Nie mają prawa wyborczego osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
2) ubezwłasnowolnione całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu,
3) pozbawione prawa wyborczego prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów lub Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów.
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Art.4
§1
Każdy student posiada jeden głos. W przypadku studiowania w dwóch (lub więcej) Instytutach, posiada on po jednym głosie w każdym z nich.
§2
Studentom, którzy podjęli studia na kierunku równoległym, bierne prawo wyborcze przysługuje tylko na jednym z nich. Decyzję o Instytucie, z ramienia którego kandyduje,
wybiera samodzielnie wpisując je na zgłoszeniu kandydata.

ROZDZIAŁ II
–
ORGANIZACJA WYBORÓW
Art.5
Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu Studentów, zwana dalej KWSS,
która ma prawo powoływania pomocniczych komisji wyborczych.
Art.6
§1
KWSS, składającą się z od 3 do 5 członków, powołuje Parlament Samorządu Studentów
na okres 2 lat. Kadencja KWSS rozpoczyna się z dniem powołania.
§2
Członkiem KWSS może być każdy członek Instytutowych Rad Samorządu Studentów, posiadający czynne prawo wyborcze do Samorządu.
§3
Członkowie KWSS mogą kandydować do organów Samorządu Studentów, jednakże nie
mogą brać czynnego udziału w organizacji wyborów w danych Instytutach, w których
startują.
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Art.7
§1
Mandat KWSS jest ważny do momentu wyboru nowej KWSS.
§2
KWSS wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Art.8
§1
KWSS organizuje wybory i czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem, rozpatruje skargi
dotyczące przebiegu wyborów, protesty wyborcze i orzeka o ważności wyborów, bierze
udział w wybieraniu reprezentantów Samorządu Studentów do struktur Uczelni.
§2
Zadaniem KWSS jest również promocja wyborów, działanie na rzecz zwiększenia frekwencji wśród studentów, edukacji studentów w temacie działalności Samorządu
Studentów.
Art.9
§1
Osoby wchodzące w skład KWSS tracą członkostwo w komisji w wyniku:
1) utraty czynnego prawa wyborczego,
2) rezygnacji,
3) odwołania przez organ powołujący,
4) wyboru do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów.
§2
W razie wakatu na stanowisku funkcji członka KWSS przed upływem kadencji, uzupełnia
się skład komisji stosując odpowiednio przepisy o jej powołaniu.
Art.10
KWSS ogłasza termin wyborów do IRSS oraz do Rad Mieszkańców w Domach Studenckich
w sposób zgodny z niniejszą Ordynacją.
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ROZDZIAŁ III
–
WYBORY DO IRSS
Art.11
§1
Wybory do IRSS w formie stacjonarnej lub w trybie zdalnym przeprowadza KWSS w Instytutach będącymi, zgodnie ze Statutem Uczelni, samodzielnymi jednostkami
organizacyjnymi.
§2
Studenci wybierają swoich przedstawicieli do IRSS według zasady 1 mandat na 200 studentów danej jednostki, z zastrzeżeniem §3.
§3
IRSS nie może liczyć mniej niż trzy, a więcej niż pięć osób.
§4
Liczbę studentów danej jednostki oraz listy wyborców określa się według danych z Instytutów na dzień poprzedzający dzień ogłoszenia terminu zgłaszania się kandydatów. Dane
te przekazywane przez administrację Uczelni nie obejmują filii UP, a także studentów studiów eksternistycznych i doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych.
Art.12
Kadencja IRSS rozpoczyna się w dniu stwierdzenia ważności wyborów przez KWSS, jednakże nie wcześniej niż 1 grudnia.

A. ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW
Art.13
§1
Na liście kandydatów do IRSS umieszcza się osoby, które uzyskały poparcie co najmniej
5 studentów danego Instytutu.
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§2
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, uczelniany adres
poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego, instytut, rok i kierunek studiów, zgodę
na kandydowanie oraz listę popierających go wyborców wraz z podaniem uczelnianego
adresu poczty elektronicznej. W przypadku stwierdzenia na zgłoszeniu poparcia przez
osobę lub osoby nieuprawnione, zgłoszenie uważa się za ważne tylko wtedy, jeżeli ponadto zawiera co najmniej 5 nazwisk osób uprawnionych.
§3
Wyborca może udzielić poparcia więcej niż jednemu kandydatowi. Jednocześnie wycofanie udzielonego poparcia jest bezskuteczne.
§4
Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wszystkich przewidzianych w §2 elementów, powinno zostać przyjęte jedynie po dokonaniu odpowiedniego uzupełnienia, z zachowaniem terminu
określonego w art.14.
§5
W wypadku stwierdzenia, iż informacje zawarte w zgłoszeniu nie odpowiadają prawdzie,
KWSS odmawia rejestracji kandydata.
§6
Konkretny proces zgłaszania kandydatów jest ustalany przez KWSS przed ogłoszeniem
terminu zgłaszania.
Art.14
§1
Kandydaci wnoszą swoje zgłoszenia do KWSS w sposób i w terminie przez nią wyznaczony, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed datą wyborów.
§2
Okres zgłaszania kandydatur powinien obejmować co najmniej 3 kolejne dni robocze.
Art.15
KWSS niezwłocznie sporządza listę wszystkich kandydatów i podaje do wiadomości publicznej.
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B. GŁOSOWANIE I USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
Art.16
§1
Wybory rozpoczynają się w dniu wyznaczonym przez KWSS, w roku wyborów do IRSS,
w okresie między 15 października a 30 listopada.
§2
Głosowanie nie może zostać wyznaczone na dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych. oraz na dzień bezpośrednio go poprzedzający lub po nim
następujący.
§3
Głosowanie w różnych Instytutach może zostać przeprowadzone w różnych terminach,
z zastrzeżeniem §2.
§4
Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia, w godzinach wyznaczonych przez KWSS,
bez przerwy przez co najmniej 6 godzin.
§5
Gdyby w wskutek nadzwyczajnych okoliczności, głosowanie było przejściowo uniemożliwione, KWSS może je przerwać lub przedłużyć do następnego dnia, nawet dnia nie
spełniającego zapisy w §2, o fakcie tym niezwłocznie powiadamia społeczność studencką.
§6
W sytuacji, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów w terminie określonym
w §1, KWSS wydłuża okres wyborów na taki czas, aż przeprowadzenie głosowań będzie
możliwe. O fakcie tym powiadamia społeczność studencką wraz z podaniem prognozowanego terminu głosowań.
Art.17
KWSS odpowiada za prawidłowy przebieg głosowania.
Art.18
Niezwłocznie po zakończeniu głosowania KWSS ustala wyniki głosowania.
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Art.19
KWSS ustala na podstawie spisu studentów poszczególnych Instytutów liczbę osób
uprawnionych do głosowania oraz listę wyborców w każdym Instytucie.
Art.20
§1
Do IRSS wchodzą osoby w liczbie określonej przez art.11, które uzyskały największą
liczbę głosów w ramach okręgu wyborczego.
§2
W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów,
co nie pozwala na rozstrzygnięcie o członkostwie w IRSS lub wyłonienie Delegata albo
w przypadku, gdy nie obsadzono wszystkich miejsc w IRSS, KWSS ogłasza kolejną turę
wyborów w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
§3
Kolejna tura wyborów musi odbyć się w ciągu 10 dni roboczych po jej ogłoszeniu, z zastrzeżeniem zapisów w art.16 §2 i z wyłączeniem art.16 §1. O fakcie tym KWSS
powiadamia społeczność studencką.
§4
W kolejnej turze wyborów, na kartach do głosowania pozostają nazwiska kandydatów
określonych w §2. Do IRSS przechodzi kandydat (kandydaci), który uzyskał większą
liczbę głosów.
Art.21
§1
KWSS sporządza protokół głosowania.
§2
W protokole wymienia się liczby:
1) osób uprawnionych do głosowania,
2) osób, które oddały głos,
3) głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
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§3
W protokole wymienia się ponadto czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz wydane decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
§4
Protokół podpisuje przedstawiciel KWSS.
Art.22
KWSS najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia wyborów ogłasza oficjalne
wyniki wyborów.

C.

GŁOSOWANIE I USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
W FORMIE STACJONARNEJ
Art.23

Lokale wyborcze znajdują się w miejscach wyznaczonych przez KWSS. W każdej jednostce organizacyjnej znajduje się przynajmniej jeden lokal wyborczy.
Art.24
§1
Przed rozpoczęciem głosowania sprawdza się, czy urna do głosowania jest pusta, po czym
zamyka ją i opieczętowuje.
§2
Od chwili opieczętowania, aż do zakończenia głosowania, urny otwierać nie wolno.
§3
Od chwili rozpoczęcia głosowania, aż do jego zakończenia, w miejscu głosowania powinny
być obecne przynajmniej dwie osoby wyznaczone przez KWSS.
Art.25
§1
Przed przystąpieniem do głosowania student okazuje legitymację studencką lub ważny
dokument tożsamości.
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§2
Wyborca otrzymuje kartę do głosowania, potwierdzając jej otrzymanie własnym podpisem na liście osób uprawnionych do głosowania.
Art.26
Głosowanie odbywa się przez postawienie krzyżyka na opatrzonej pieczęcią KWSS karcie
do głosowania, obok takiej liczby nazwisk kandydatów zatwierdzonych przez KWSS,
która nie przekracza liczby członków IRSS danej jednostki organizacyjnej.
Art.27
W razie przerwania lub odroczenia głosowania, zostaje zapieczętowany wlot urny wyborczej i urna zostaje przekazana na przechowanie Przewodniczącemu KWSS lub osobie
przez niego wyznaczonej. Przed ponownym podjęciem głosowania stwierdza się, czy pieczęcie nie zostały naruszone.
Art.28
§1
Otwarcie urny i przeliczenie znajdujących się w niej kart do głosowania odbywa się
w obecności minimum dwóch przedstawicieli KWSS.
§2
Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się
pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w §1.
§3
Jeżeli liczba kart do głosowania w urnie nie jest równa liczbie wydanych kart, w protokole
podaje się różnicę i przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
Art.29
§1
Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowanie postawiono krzyżyki obok
większej liczby nazwisk kandydatów niż miejsc w danej IRSS lub jeżeli został oddany
na karcie innej niż ustalono.
§2
Poczynienie na karcie jakichkolwiek dopisków nie wpływa na ważność głosu.
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§3
W przypadku postawienia kilku krzyżyków przy jednym nazwisku, głos liczy się jako oddany pojedynczo, nawet w przypadku głosowania na mniejszą liczbę kandydatów,
niż miejsc w danej IRSS.

D. GŁOSOWANIE I USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
W TRYBIE ZDALNYM
Art.30
§1
Głosowanie w trybie zdalnym odbywa się za pomocą narzędzi wybranych przez Uczelnię,
po uzyskaniu niezbędnych parametrów od KWSS.
§2
Administratorem narzędzi zostaje osoba lub osoby wybrane przez KWSS.
Art.31
§1
Każdy student ma mieć zapewniony dostęp do głosowania w trybie zdalnym na identycznych zasadach i umożliwiający mu bezproblemowe oddanie głosu.
§2
Każdy student ma obowiązek korzystania z uczelnianej skrzynki mailowej.
Art.32
Sposób głosowania, liczenia głosów i weryfikacji osób uprawnionych do głosowania następuje w sposób ustalony przez KWSS i podany do wiadomości publicznej, najpóźniej na
3 dni robocze przed terminem pierwszego głosowania.
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E. WAŻNOŚĆ WYBORÓW
Art.33
§1
Protest wyborczy może składać grupa 10 studentów, z których każdy posiada czynne
prawo wyborcze. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty co do przebiegu wyborów oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.
§2
Protesty wyborcze składane są w ciągu 2 dni roboczych od daty ogłoszenia oficjalnych
wyników wyborów.
§3
KWSS rozpatruje protesty w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia. Od orzeczenia
KWSS przysługuje odwołanie do odpowiedniego ze względu na zakres obowiązków Prorektora w terminie 2 dni roboczych od ogłoszenia orzeczenia.
Art.34
§1
KWSS w ciągu 7 dni od rozpatrzenia odwołań przez odpowiedniego ze względu na zakres
obowiązków Prorektora lub upływu terminu, o którym mowa w art.30 §2, rozstrzyga
o ważności wyborów.
§2
Orzeczenie o ważności wyborów wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy członkowie
KWSS biorący udział w posiedzeniu.
§3
Orzeczenie wraz z oficjalnymi wynikami wyborów doręcza się odpowiedniemu
ze względu na zakres obowiązków Prorektorowi, Przewodniczącemu Zarządu Samorządu Studentów oraz podaje do publicznej wiadomości.
Art.35
W razie orzeczenia o nieważności wyborów w całości lub w części albo orzeczenia o nieważności określonych czynności wyborczych, przeprowadza się ponowne wybory
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w odpowiednim zakresie. Do przeprowadzenia ponownych wyborów stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji, z wyłączeniem terminów określonych w art.16 §1.

F. UZUPEŁNIENIE SKŁADU IRSS PRZED UPŁYWEM KADENCJI
Art.36
Utrata mandatu członka IRSS przed upływem kadencji następuje w wyniku:
1) utraty biernego prawa wyborczego do organów samorządu,
2) rezygnacji.
Art.37
§1
W razie wygaśnięcia jednego lub więcej mandatów członka IRSS, jednakże w liczbie
nie przekraczającej 50% liczby regulaminowej liczby członków IRSS, mandaty te pozostają nie obsadzone do końca kadencji.
§2
W razie występowania wakatów w liczbie przekraczającej 50% liczby regulaminowej
liczby członków IRSS, przeprowadza się wybory uzupełniające, stosując odpowiednie
przepisy ordynacji, z wyłączeniem terminów określonych w art.16.

ROZDZIAŁ IV
–
WYBORY DOKONYWANE PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW
Art.38
§1
Osoba z najwyższym wynikiem uzyskanym w wyborach do IRSS zostaje Delegatem
do Parlamentu Studentów.
§2
Delegat może zrezygnować ze swojej funkcji na rzecz innej osoby wybranej spośród
członków właściwego IRSS.
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§3
W przypadku utraty praw studenta przez Delegata, nowym Delegatem z danego Instytutu
zostaje osoba z następnym najwyższym wynikiem uzyskanym podczas wyborów.
§4
Delegaci wszystkich IRSS, wybrani zgodnie z postanowieniami niniejszej Ordynacji, tworzą Parlament Studentów.
Art.39
§1
Pierwsze zebranie nowego Parlamentu Studentów UP zwołuje KWSS po ukonstytuowaniu się wszystkich IRSS w terminie do 7 dni roboczych, informując o tym Delegatów
i społeczność studencką.
§2
Zebranie opisane w §1, otwiera i prowadzi do momentu wyboru Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów dotychczasowy Przewodniczący (bez prawa głosu
stanowiącego, jeśli nie jest Delegatem) lub w razie jego nieobecności przedstawiciel
KWSS.
Art.40
§1
Wybory dokonywane przez Parlament Studentów:
1) Parlament wybiera spośród studentów Przewodniczącego Zarządu Samorządu
Studentów,
2) Parlament zatwierdza w głosowaniu członków Zarządu Samorządu Studentów, zaproponowanych spośród studentów przez Przewodniczącego Zarządu Samorządu
Studentów,
3) Parlament wybiera spośród studentów przedstawicieli studentów do Parlamentu
Studentów RP, w liczbie przewidzianej przez jego statut,
4) Parlament wybiera spośród studentów swych reprezentantów do ciał kolegialnych Uczelni oraz przedstawia kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej
i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. Wybór ich odbywa się w oddzielnych głosowaniach dla każdego ciała kolegialnego. Parlament wybiera
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przedstawicieli studentów do Senatu UP. Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów jest senatorem z urzędu,
5) Parlament wybiera członków Komisji Rewizyjnej.
§2
W przypadku takiej samej liczb głosów na kandydatów w pierwszej turze i niemożliwości
dokonania wyborów, prowadzący obrady ogłasza kolejne tury głosowania, aż do momentu uzyskania wyższego wyniku przez jednego z kandydatów.
§3
W razie braku kworum na pierwszym zebraniu Parlamentu, KWSS ogłasza nowy termin
zebrania w terminie do 7 dni. O zebraniu tym powiadamiani są Delegaci oraz społeczność
studencka.
§4
Mandat wszystkich organów i przedstawicieli studentów wybieranych przez Parlament
trwa do momentu wybrania nowych.

ROZDZIAŁ V
–
WYBORY DOKONYWANE PRZEZ IRSS
Art.41
Przewodniczącym IRSS zostaje Delegat, będący przedstawicielem danego Instytutu.
Art.42
Przewodniczący IRSS dokonuje wyboru, poprzez wskazanie, osób do Rad Instytutu w liczbie zgodnej z aktualnym Statutem Uczelni. Przewodniczący IRSS jest odpowiedzialny
również za wybór studentów do innych ciał działających w ramach danego Instytutu.

Art.43
Przewodniczący IRSS może zrzec się prawa do wyboru osób i przekazać je innemu członkowi IRSS, jednakże nie ma możliwości, aby wyborów w danym Instytucie dokonywał
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Przewodniczący KWSS lub Zarząd Samorządu Studentów. Decyzje te muszą być autonomicznymi decyzjami każdej IRSS.

ROZDZIAŁ VI
–
WYBORY DO RAD MIESZKAŃCÓW
Art.44
Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy mieszkaniec Domu Studenckiego.
Art.45
§1
Wybory przeprowadza KWSS w każdym domu studenckim niezależnie.
§2
Procedury wyborcze są analogiczne do procedur stosowanych przy wyborach do IRSS.
§3
Liczbę członków Rad Mieszkańców w poszczególnych domach studenckich określa Regulamin Rady Mieszkańców Domu Studenckiego.
Art.46
Kadencja Rad Mieszkańców rozpoczyna się w dniu stwierdzenia ważności wyborów
przez KWSS, jednakże nie wcześniej niż 15 grudnia.

ROZDZIAŁ VII
–
ELEKTORZY REPREZENTUJĄCY SAMORZĄD STUDENTÓW
Art.47
Reprezentantami Samorządu Studentów w wyborach m.in. władz uczelni, zwanymi dalej
Elektorami, zostają wszyscy przewodniczący IRSS, z zastrzeżeniem art.48.
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Art.48
§1
W sytuacji, gdy Samorząd Studentów dysponuje większą liczbą miejsc elekcyjnych niż jest
wszystkich IRSS, kolejnymi elektorami zostają członkowie Zarządu Samorządu Studentów, reprezentanci studenckich organizacji działających na terenie Uczelni, członkowie
najliczniejszych IRSS, według decyzji Przewodniczącego KWSS.
§2
W sytuacji przeciwnej do opisanej w §1, pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc Elektorów
mają reprezentanci IRSS, działający w Instytutach o największej liczbie studiujących studentów.
Art.49
§1
W przypadku zrzeczenia się mandatu Elektora przez Przewodniczącego IRSS, jego mandat przechodzi na kolejnego członka IRSS, według decyzji Przewodniczącego KWSS.
§2
Kiedy w sytuacji opisanej w §1 wyczerpie się liczba członków danej IRSS, Przewodniczący
KWSS wybiera na to miejsce członków innej IRSS, a w przypadku ich braku, reprezentantów studenckich organizacji działających na terenie Uczelni.
Art.50
§1
Czynności opisanych w art.47, 48 i 49 dokonuje się po ogłoszeniu kalendarza wyborczego
przez Uczelnię.
§2
Za przestrzeganie obowiązujących we wspomnianym w §1 kalendarzu terminów, odpowiedzialność bierze Przewodniczący KWSS.
§3
Przewodniczący KWSS zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Uczelnianą Komisją Wyborczą.
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ROZDZIAŁ VIII
–
WYBÓR STAROSTÓW
Art.51
Starosta jest przedstawicielem studentów swojego roku przed Władzami Instytutów, nauczycielami akademickimi oraz przed organami IRSS, jak i Samorządu Studentów.
Art.52
Starostą roku może zostać tylko osoba studiująca na danym roku i kierunku.
Art.53
Wybory Starostów przeprowadza się w sposób zwyczajowo przyjęły w danym środowisku.
Art.54
§1
Kadencja starosty trwa jeden rok akademicki i ulega samoczynnemu odnowieniu,
o ile nie wystąpią okoliczności wymienione w §2.
§2
Starosta zostaje odwołany w sytuacji:
1) złożenia wniosku do Opiekuna Roku o odwołanie, podpisanego przez ponad połowę studentów danego roku,
2) zrzeczenie się przez starostę pełnienia swojej funkcji,
3) skreślenia z listy studentów,
4) rażącego naruszenia przepisów prawa,
5) dłuższej nieobecności na uczelni i braku możliwości uzyskania kontaktu ze starostą.
§3
Starosta roku pełni swoje obowiązki do czasu powołania swojego następcy.
Art.55
W razie potrzeby Starosta może powołać swojego zastępcę, Wicestarostę.
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Art.56
§1
Wicestarosta posiada kompetencje Starosty, zastępując go w przypadku sytuacji uniemożliwiających mu pełnienie obowiązków lub na podstawie jasnej prośby Starosty.
§2
Kadencja Wicestarosty kończy się wraz z zakończeniem kadencji Starosty.
Art.57
Wybrani Starości oraz Wicestarości zobowiązani są w terminie 14 dni od wybrania ich na
stanowisko, do skontaktowania się z Samorządem Studentów oraz z członkami IRSS,
w celu przedstawienia swojej osoby i nawiązaniu kontaktu na przyszłość.

ROZDZIAŁ IX
–
PRZEPISY KOŃCOWE
Art.58
Odpowiedni ze względu na zakres obowiązków Prorektor, w porozumieniu z Przewodniczącym Samorządu Studentów oraz KWSS, określa tryb współdziałania administracji
Uczelni w przeprowadzaniu wyborów.
Art.59
Ordynacja może zostać zmieniona przez Parlament Studentów bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków Parlamentu.
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