PARLAMENT STUDENTÓW
UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE
Kraków, 17 października 2022 r.

UCHWAŁA nr 12/2022
Parlamentu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
z dnia 17 października 2022 roku
w sprawie nowelizacji Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów.
Na podstawie § 17 ust. 3 lit. c Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z dnia 15 marca 2021 roku, Parlament Studentów
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie uchwala, co następuje:
Art. 1. W Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów uchwalonej przez Parlament Studentów
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w dniu 19 listopada 2021 r. (uchwała
Parlamentu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie nr 33/2021)
wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 2 § 2 skreśla się słowo „Zarządu”.
2. Art. 4 § 1 otrzymuje brzmienie:
„Każdy student posiada jeden głos. W przypadku studiowania w dwóch (lub więcej)
Instytutach, posiada on po jednym głosie w każdym z Instytutów”.
3. Art. 4 § 2 otrzymuje brzmienie:
„Studentom, którzy podjęli studia na kierunku równoległym jednocześnie studiują
dwa lub więcej kierunków na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie,
bierne prawo wyborcze przysługuje tylko na jednym z nich. Decyzję o Instytucie, z
ramienia którego kandyduje, wybiera samodzielnie wpisując je na zgłoszeniu
kandydata”.
4. W art. 6 § 1 skreśla się słowa „od 3 do” i „Kadencja KWSS rozpoczyna się z dniem
powołania”.
5. Art. 6 § 2 otrzymuje brzmienie:
„Kadencja KWSS rozpoczyna się z dniem powołania”.
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6. Art. 7 § 2 otrzymuje brzmienie:
„KWSS wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza”.
7. W art. 8 § 1 skreśla się słowa „bierze udział w wybieraniu reprezentantów Samorządu
Studentów do struktur Uczelni”.
8. W art. 8 § 2 skreśla się słowa „edukacji studentów w temacie działalności Samorządu
Studentów”.
9. W art. 10 skreśla się słowo „niniejszą”.
10. Art. 12 otrzymuje brzmienie:
„

§1

Kadencja IRSS rozpoczyna się w dniu stwierdzenia ważności wyborów przez KWSS.
§2
Mandat IRSS jest ważny do wyboru nowej IRSS”.
11. Art. 13 otrzymuje brzmienie:
„

§1

1. Zgłoszenie kandydata zawiera imię i nazwisko kandydata, uczelniany adres poczty
elektronicznej, nr telefonu, nazwę instytutu, rok, kierunek, poziom i tryb studiów,
numer albumu oraz zgodę na kandydowanie w wyborach do IRSS.
2. Lista poparcia zawiera podpisy, adresy poczty elektronicznej oraz numery albumu
co najmniej 5 uprawnionych wyborców z właściwego Instytutu, popierających udział
kandydata w wyborach.
3. Wzory zgłoszenia kandydata, zgody kandydata i listy poparcia publikuje KWSS w
dniu ogłoszenia wyborów.
§2
Wyborca może udzielić poparcia więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie
udzielonego poparcia jest bezskuteczne.
§3
Jeżeli zgłoszenie kandydata, zgoda kandydata lub lista poparcia nie odpowiadają
wymaganiom formalnym, przewidzianym w art. 13 § 1, wzywa się osobę, która
zgłoszenie wniosła, do usunięcia braku w określonym terminie.
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§4
W razie stwierdzenia, że informacje zawarte w zgłoszeniu kandydata, zgodzie
kandydata lub liście poparci, nie odpowiadają prawdzie, KWSS odmawia rejestracji
kandydata”.
12. Art. 14 otrzymuje brzmienie:
„

§1

1. Kandydat wnosi zgłoszenie kandydata, zgodę kandydata i listę poparcia w sposób
i w terminie wyznaczonym przez KWSS.
2. Termin o którym mowa w art. 14 § 1 nie może przypadać później, niż dwa dni
robocze przed terminem wyborów.
§2
Okres zgłaszania kandydatur obejmuje co najmniej 3 dni robocze”.
13. Art. 15 otrzymuje brzmienie:
„KWSS sporządza listę wszystkich kandydatów i podaje do wiadomości publicznej
nie później niż dzień przed terminem wyborów”.
14. W art. 16 § 1 skreśla się słowa „w okresie między 15 października a 30 listopada”.
15. Art. 16 § 2 otrzymuje brzmienie:
„Głosowanie zostaje wyznaczone na dzień roboczym, w którym odbywają się zajęcia
dydaktyczne na studiach stacjonarnych”.
16. Art. 16 § 5 otrzymuje brzmienie:
„Gdyby wskutek nadzwyczajnych okoliczności, głosowanie było przejściowo
uniemożliwione, KWSS może je przerwać lub przedłużyć do następnego dnia
roboczego w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, o
fakcie tym niezwłocznie powiadamia społeczność studencką”.
17. Art. 20 § 3 otrzymuje brzmienie:
„Kolejna tura wyborów musi odbyć się w ciągu 3 dni roboczych po jej ogłoszeniu, z
zastrzeżeniem w art. 16 § 2 i z wyłączeniem art. 16 § 1. O fakcie tym KWSS
powiadamia społeczność studencką”.
18. Art. 21 otrzymuje brzmienie
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„

§1

KWSS sporządza protokół głosowania, który zawiera:
1) Datę, miejsce oraz czas rozpoczęcia i zakończenia wyborów;
2) Skład komisji przeprowadzającej wybory oraz ich podpisy;
3) Liczbę osób uprawnionych do głosowania;
4) Liczbę osób, które oddały głos;
5) Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
§2
Protokół może zawierać inne istotne okoliczności związane z przebiegiem
głosowania”.
19. Art. 22 otrzymuje brzmienie:
„KWSS najpóźniej kolejnego dnia od dnia zakończenia wyborów ogłasza oficjalne
wyniki wyborów”.
20. W art. 23 skreśla się słowa „W każdej jednostce organizacyjnej znajduje się
przynajmniej jeden lokal wyborczy”.
21. Art. 24 § 2 otrzymuje brzmienie:
„Od chwili opieczętowania, aż do zakończenia głosowania otwieranie urny jest
niedopuszczalne”.
22. Art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Głosowanie odbywa się przez postawienie krzyżyka “x” na opatrzonej pieczęcią
KWSS karcie do głosowania, obok takiej liczby nazwisk kandydatów zatwierdzonych
przez KWSS, która nie przekracza liczby członków IRSS danej jednostki
organizacyjnej”.
23. Art. 28 § 3 otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli liczba kart do głosowania w urnie nie jest równa liczbie wydanych kart, w
protokole podaje się występującą różnicę”.
24. Art. 31 § 2 otrzymuje brzmienie:
„Każdy student może oddać głos, korzystając wyłącznie z uczelnianej poczty
elektronicznej”.
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25. Art. 33 § 3 otrzymuje brzmienie:
„KWSS rozpatruje protesty w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia. Od decyzji
KWSS przysługuje odwołanie do odpowiedniego ze względu na zakres obowiązków
Prorektora w terminie 2 dni roboczych od wydania decyzji”.
26. W art. 34 § 3 skreśla się słowo „Zarządu”.
27. Dodaje się art. 37a w brzmieniu:
„W przypadku utworzenia nowego instytutu przeprowadza się wybory do IRSS na
zasadach ogólnych”.
28. Dodaje się art. 37b w brzmieniu:
„W przypadku likwidacji Instytutu rozwiązaniu ulega IRSS działający w ramach
likwidowanej jednostki”.
29. Dodaje się art. 37c w brzmieniu:
„

§1

W przypadku przekształcenia Instytutu, jeżeli w wyniku dołączenia do Instytutu
kierunku lub kierunków liczba studentów nie wpływa na skład IRSS nie przeprowadza
się wyborów., z zastrzeżeniem art. 37 Ordynacji.
§2
W przypadku przekształcenia Instytutu, jeżeli w wyniku zlikwidowania danego
kierunku z jednostki skład IRSS pozostaje bez zmian do końca kadencji”.
30. Dodaje się art. 37d w brzmieniu:
„W przypadku połączenia dwóch lub więcej instytutów wybory do IRSS
przeprowadza się na nowo na zasadach ogólnych”.
31. Dodaje się art. 37e w brzmieniu:
„Kadencja IRSS, o którym mowa w art. 37a-37d trwa do końca kadencji pozostałych
IRSS działających w ramach Uczelni”.
32. Art. 38 otrzymuje brzmienie:
„

§1

Delegatem do Parlamentu Studentów zostaje osoba wybrana przez członków IRSS.
§2
Delegata wybierają spośród siebie członkowie danego IRSS w terminie 3 dni od
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rozpoczęcia kadencji. Przewodniczący IRSS zobowiązany jest niezwłocznie
zawiadomić o tym fakcie KWSS.
§3
W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 2 Delegatem zostaje
osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w wyborach do IRSS.
§4
W przypadku rezygnacji lub utraty praw studenta przez Delegata, nowym Delegatem z
danego Instytutu zostaje osoba wskazana przez IRSS.
§5
Delegaci wszystkich IRSS, wybrani zgodnie z postanowieniami niniejszej Ordynacji,
tworzą Parlament Studentów”.
33. W art. 39 § 2 skreśla się słowo „Zarządu”.
34. W art. 40 § 1 pkt. 1 skreśla się słowo „Zarządu”.
35. W art. 40 § 1 pkt. 2 po słowie „Przewodniczącego” skreśla się słowo „Zarządu”.
36. W art. 40 § 1 pkt 4 skreśla się słowo „Zarządu”.
37. Art. 42 otrzymuje brzmienie:
„

§1

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 organów działających w
ramach danego Instytutu.
§2
W przypadku utraty statusu studenta lub rezygnacji z członkostwa w Radzie Instytutu
przez któregokolwiek przedstawiciela studentów Przewodniczący IRSS obowiązany
jest niezwłocznie uzupełnić skład przedstawicieli studentów w Radzie Instytutu”.
38. Art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący IRSS może przekazać swoje uprawnienia do wyboru przedstawicieli
studenckich do Rady Instytutu wyłącznie innemu członkowi IRSS”.
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39. Art. 58 otrzymuje brzmienie:
„W sprawach nieuregulowanych w Ordynacji Wyborczej decyzje podejmuje
kolegialnie Komisja Wyborcza Samorządu Studentów”.
40. Art. 59 otrzymuje brzmienie:
„Odpowiedni ze względu na zakres obowiązków Prorektor, w porozumieniu z
Przewodniczącym Samorządu Studentów oraz KWSS, określa tryb współdziałania
administracji Uczelni w przeprowadzaniu wyborów”.
41. Dodaje się art. 60 w brzmieniu:
„Ordynacja może zostać zmieniona przez Parlament Studentów bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków
Parlamentu”.
Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Art. 3. Tekst jednolity Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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