załącznik do Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU
DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU
ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
(tekst jednolity)

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
zwana dalej Ordynacją Wyborczą, określa zasady wyboru:
1) członków URSD;
2) przedstawicieli doktorantów w Senacie;
3) przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów;
4) przedstawicieli doktorantów w innych Organach Uczelni, niż wymienione
w pkt 2 i 3 oraz w ciałach pozauczelnianych, w których wymagany lub możliwy
jest udział doktorantów.
2. Ordynacja wyborcza reguluje również zasady i tryb zgłaszania protestów wyborczych
przeciwko ważności wyborów.
§2
PRAWO WYBORCZE
1. Czynne prawo wyborcze do organów wymienionych w § 1 ust. 1 przysługuje każdemu
doktorantowi Uczelni.
2. Bierne prawo wyborcze posiadają doktoranci Uczelni, z wyłączeniem doktorantów:
1) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2) skazanych prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej dla
doktorantów lub odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów;
3) będących członkami Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów,
zwanej dalej UKW SD, w okresie, na który przypadają wybory.
§3
WYBORY URSD
1. Wybory członków URSD są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się
w głosowaniu tajnym.
2. Liczba mandatów do obsadzenia jest zależna od liczby zgłoszonych kandydatów,
jednak nie może być mniejsza od ośmiu i większa od dwunastu.
3. Do dnia piętnastego listopada, ustępująca URSD wyznacza termin spotkania
wyborczego oraz powołuje spośród doktorantów UKW SD, składającą się z trzech
członków. UKW SD wybiera spośród siebie Przewodniczącego. Termin spotkania

wyborczego zostaje podany do wiadomości doktorantów Uczelni przynajmniej na
siedem dni przed datą spotkania wyborczego w formie ogłoszenia na stronie
internetowej Uczelni i poprzez inne możliwe środki informacji.
4. Wybory URSD mogą odbywać się zdalnie. Posiedzenie wyborcze może odbywać się
przy użyciu środków komunikacji internetowej, a głosowanie może odbyć się za
pomocą platformy internetowej, przy zachowaniu zasady tajności i po zakończeniu
części posiedzenia, podczas której zgłaszani są kandydaci.
5. Wybory otwiera Przewodniczący UKW SD. Pozostały skład UKW SD tworzy komisję
skrutacyjną.
6. Każdemu doktorantowi uczestniczącemu w spotkaniu wyborczym przysługuje prawo
zgłaszania kandydatów. UKW SD przyjmuje kandydatury na członków URSD. Osoba
zgłoszona na kandydata wyraża zgodę, która odnotowywana jest w protokole ze
spotkania wyborczego.
7. UKW SD przeprowadza głosowanie.
8. Każdy doktorant uczestniczący w spotkaniu wyborczym ma prawo wybrać nie więcej
kandydatów niż jest miejsc do obsadzenia.
9. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania ostemplowanych pieczęcią
Samorządu Doktorantów bądź pieczęcią uczelnianą. Wyborca wpisuje na kartę do
głosowania od ośmiu do dwunastu nazwisk kandydatów, na których głosuje. Każde
nazwisko można wpisać tylko raz. Karty zbiera komisja skrutacyjna. W przypadku
głosowania za pośrednictwem platformy internetowej, głos oddaje się poprzez
wypełnienie odpowiedniego formularza internetowego w czasie i terminie do tego
wyznaczonym.
10. Za głos nieważny uznaje się głos złożony w innej formie, niż w formie określonej
w ust. 9.
11. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów od liczby ustalonych miejsc
w URSD, kandydatury mogą zostać przyjęte przez aklamację.
12. Członkowie komisji skrutacyjnej przeliczają głosy. Przewodniczący UKW SD ogłasza
wyniki głosowania na spotkaniu wyborczym. W przypadku głosowania za
pośrednictwem platformy internetowej, komisja skrutacyjna po zakończeniu czasu
głosowania ogłasza wyniki wyborów poprzez ich publikację na stronie internetowej
Uniwersytetu Śląskiego oraz, opcjonalnie, poprzez wysłanie wiadomości pisemnej do
zainteresowanych.
13. W przypadku nieobsadzenia minimalnej liczby ośmiu mandatów w pierwszej turze
wyborów, przeprowadza się kolejne głosowania, do momentu obsadzenia wszystkich
mandatów.
14. Przewodniczącego URSD, Zastępcę Przewodniczącego URSD, a także
Przewodniczącego Komisji Prawnej i dwóch dodatkowych członków Komisji Prawnej,
wybierają w głosowaniu tajnym członkowie URSD na spotkaniu wyborczym lub
w terminie do siedmiu dni od spotkania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada
włącznie. Przewodniczący URSD i Zastępca Przewodniczącego URSD, jak również
Przewodniczący Komisji Prawnej i wszyscy jej członkowie stanowią Zarząd URSD.
15. UKW SD sporządza protokół ze spotkania wyborczego podpisany przez członków
UKW SD i ogłasza wyniki wyborów. Wyniki wyborów zostają podane do wiadomości
doktorantów w terminie do siedmiu dni od dnia przeprowadzenia wyborów za
pośrednictwem strony internetowej. Wybory zostają podane do wiadomości władz

rektorskich w terminie do siedmiu dni od dnia przeprowadzenia wyborów w formie
pisemnej.
§4
WYBÓR PRZEDSTAWICIELI DOKTORANTÓW W SENACIE
1. Przedstawicieli doktorantów w Senacie wybiera URSD spośród wszystkich członków
Samorządu w głosowaniu tajnym, na roczną kadencję, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 1
pkt 1 lit. b i art. 29 ust. 2 Ustawy oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu.
2. Kandydatów na przedstawicieli doktorantów w Senacie może zgłosić każdy doktorant.
3. Wybory przedstawicieli doktorantów w Senacie mogą odbyć się za pośrednictwem
platformy internetowej.
§5
WYBÓR PRZEDSTAWICIELI DOKTORANTÓW W KOLEGIUM ELEKTORÓW
1. Wybory do Kolegium Elektorów odbywają się zgodnie z kalendarzem wyborczym,
ogłoszonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW).
2. Przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów wybiera URSD spośród
wszystkich członków Samorządu w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1
i 4 Ustawy oraz § 100 ust. 1 pkt 4 Statutu.
3. Kandydatów na przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów może zgłosić
każdy doktorant.
4. Wybory do Kolegium Elektorów mogą odbyć się za pośrednictwem platformy
internetowej.
§6
PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW W INNYCH ORGANACH UCZELNI
ORAZ W CIAŁACH POZAUCZELNIANYCH, W KTÓRYCH WYMAGANY LUB
MOŻLIWY JEST UDZIAŁ DOKTORANTÓW
1. Przedstawicieli doktorantów w ciałach pozauczelnianych i Organach Uczelni innych
niż Senat i Kolegium Elektorów, w których wymagany lub możliwy jest udział
doktorantów, wyznacza Przewodniczący URSD.
2. Przewodniczący URSD informuje członków Samorządu o konieczności wyznaczenia
przedstawicieli w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W terminie trzech dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 2,
Przewodniczący URSD powołuje przedstawicieli spośród zgłoszonych kandydatów.
4. W przypadku braku zgłoszeń, Przewodniczący URSD ma prawo delegowania
dowolnego doktoranta Uczelni do danego ciała pozauczelnianego i Organu Uczelni,
o których mowa w ust. 1. Delegowany doktorant winien wyrazić zgodę na pełnienie
danej funkcji.
5. W przypadku powoływania przedstawiciela doktorantów do rady naukowej danego
instytutu, Przewodniczący URSD jest zobligowany do wyboru w pierwszej kolejności
spośród doktorantów realizujących doktorat w dyscyplinie przyporządkowanej
danemu instytutowi.

6. W uzasadnionym przypadku Przewodniczący URSD może odwołać powołanego
przedstawiciela doktorantów z danego ciała pozauczelnianego i Organu Uczelni,
o których mowa w ust. 1 i powołać nowego przedstawiciela na zasadach określonych
w ust. 1-4.
§7
WAŻNOŚĆ WYBORÓW
1. Ważność wyborów sprawdza Komisja Prawna ustępującej URSD w terminie siedmiu
dni od dnia ogłoszenia wyników, o ile nie zostanie zgłoszony w tym czasie protest
wyborczy.
2. Wyborcy mają prawo zgłaszania do ustępującej Komisji Prawnej URSD protestów
wyborczych.
3. Komisja Prawna ustępującej URSD rozpatruje protesty w terminie trzech dni
roboczych od dnia ich otrzymania.
4. W posiedzeniu Komisji Prawnej ustępującej URSD mogą wziąć udział, bez głosu
stanowiącego, członkowie Zarządu URSD oraz wnoszący protest.
5. Protest wyborczy może dotyczyć naruszenia przepisów Regulaminu, niniejszej
Ordynacji Wyborczej lub fałszowania wyników wyborów. Wnoszący protest ma
obowiązek jednoznacznie sformułować zarzuty oraz wskazać odpowiednie dowody.
6. Komisja Prawna ustępującej URSD wydaje decyzję odnośnie protestu w formie
uchwały z uzasadnieniem. W przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów
zgłoszonych w proteście, a także stwierdzenia, że mogły one mieć znaczący wpływ na
wynik wyborów, Komisja Prawna ustępującej URSD unieważnia wybory w całości lub
określa zakres czynności, które należy powtórzyć.
7. Ponowne wybory odbywają się w terminie czternastu dni od dnia podjęcia uchwały
przez Komisję Prawną ustępującej URSD.
§8
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
1. Niniejsza Ordynacja Wyborcza jest integralną częścią Regulaminu i wchodzi w życie
po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z Ustawą i Statutem przez Rektora
w trybie art. 110 ust. 7 zd. 1 Ustawy.
2. Zmiany niniejszej Ordynacji Wyborczej dokonywane są w trybie przewidzianym dla
zmiany Regulaminu.
3. Pierwsze wybory, według niniejszej Ordynacji Wyborczej, przeprowadza się po
upływie bieżących kadencji. Pierwszy raz wyboru członków Kolegium Elektorów
według niniejszej Ordynacji Wyborczej dokonuje się na kadencję 2020-2024. Osoby
ustępujące pełnią funkcję do momentu wyboru następstwa.
4. W przypadku wyborów uzupełniających, stosuje się odpowiednio tryb wyborczy
przewidziany niniejszą Ordynacją Wyborczą.

