
ZASADY WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW 
na podstawie Regulaminu Samorządu Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 

 
 
 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi ASP. Bierne prawo wyborcze 
przysługuje każdemu studentowi ASP, z zastrzeżeniem pkt. 2.  
 

2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje studentowi, którego Komisja Dyscyplinarna 
prawomocnie zawiesiła w prawach studenta lub wobec którego Sąd Koleżeński orzekł utratę 
biernego prawa wyborczego. 
  

3. Student może kandydować jednocześnie do różnych organów Samorządu i pełnić funkcje w 
różnych organach Samorządu oraz organach kolegialnych ASP. 
 

4. Wybory do Samorządu uważane są za ważne pod warunkiem oddania głosów przez 25% 
uprawnionych studentów. Jeśli głosowała mniejsza liczba uprawnionych, UKW SS 
wyznacza głosowanie powtórne, które winno się odbyć w terminie 2 tygodni od 
przeprowadzenia pierwszego głosowania. Drugie wybory są uznane za ważne pod 
warunkiem oddania głosów przez 10% uprawnionych studentów. 
 
  

5. Ogłoszenie przez Komisję daty wyborów do Organów Samorządu, wyborów dodatkowych  
i uzupełniających oraz terminu zgłaszania kandydatów muszą być podane do wiadomości 
studentów, których dotyczy, 14 dni przed wyborami. 
  

6. Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu nie mają biernego prawa 
wyborczego. Członek Komisji Wyborczej kandydujący do organu Samorządu traci mandat 
członka tej Komisji.  
 

7. Wybory są powszechne, równe, tajne i bezpośredni 
 

8. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, który musi być oddany osobiście za okazaniem 
ważnej legitymacji studenckiej.  
 

9. Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłaszania kandydatów w takiej liczbie, w jakiej mają 
być wybrani członkowie poszczególnych organów Samorządu. Zgłaszanie kandydatów jest 
jawne. 
  

10. Umieszczenie kandydata na liście odbywa się po wyrażeniu przez niego pisemnej zgody. 
  

11. Kandydatury składa się drogą mailową na adres: samorzad@asp.lodz.pl w temacie 
wpisując Wybory, razem z załączonymi pisemnymi zgodami kandydatów w okresie 
ustalonym przez UKW SS. 
 

mailto:samorzad@asp.lodz.pl


12. UKW SS podaje listę kandydatów do wiadomości ogółu studentów na 3 dni przed 
wyborami wraz z informacją o roku oraz kierunku/kierunkach studiów kandydata. 
 

13. Ważne karty do głosowania są opatrzone pieczęcią Samorządu Studentów. Wyborca 
wpisuje lub zaznacza nazwisko lub nazwiska kandydatów, na których głosuje i wrzuca 
wypełnioną kartę do zapieczętowanej urny. 
. 

14. W skład Organów Samorządu wchodzą studenci, którzy otrzymali największą liczbę 
głosów: 
 

14.1. W przypadku wyborów na przedstawicieli Prezydium: 
 

14.1.1. Przewodniczącym zostaje kandydat z największą ilością głosów; 
14.1.2. Zastępcą zostaje kandydat z drugim wynikiem co do ilości głosów; 
14.1.3. Wiceprzewodniczącym zostaje kandydat z trzecim wynikiem co do ilości 

głosów; 
 

14.2. Przedstawicielami Rady Samorządu zostaje po 2 kandydatów z każdego wydziału z 
największymi ilościami głosów.  
  

15. UKW SS ogłasza wyniki wyborów na stronie internetowej ASP i na tablicy ogłoszeń 
Samorządu oraz niezwłocznie powiadamia przewodniczących odpowiednich organów 
kolegialnych ASP – Rektora lub Dziekana a także Prorektora ds. Studenckich. 
  

16. Jeżeli w wyniku wyborów nie zostanie wybrany pełny określony skład Organów 
Samorządu, UKW SS przeprowadza wybory uzupełniające w terminie do 2 tygodni, na 
takich samych zasadach, co wybory właściwe. 
 

17. Jeżeli w wyniku wyborów uzupełniających nie zostanie zebrany pełny określony skład 
Organów Samorządu, nowo powołane Prezydium dokonuje typowania brakujących 
przedstawicieli Organów Samorządu Studentów. 
 

18. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranych Organów Samorządu Studentów zwołanym w 
porozumieniu z ustępującym Prezydium przekazane zostają wszystkie sprawy bieżące 
Samorządu Studentów, a także zostają wytypowani spośród członków Rady Samorządu 
pozostali członkowie Prezydium poprzez głosowanie jawne.  
  

19. W razie wygaśnięcia mandatu członka Organów Samorządu, UKW SS przeprowadza  
w terminie do 2 tygodni wybory uzupełniające, na zasadach określonych wyżej, o ile 
Prezydium nie podejmie decyzji o odstąpieniu od uzupełniających wyborów. 

 


