
R E G U L A M I N

wyborów do Samorządu Studenckiego

w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie

Preambuła:

A. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa zasady przeprowadzenia w dniu
14 maja 2021r. wyborów (dalej Wybory) do Samorządu Studenckiego (dalej Samorząd)
w Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie (dalej EWSPA).

B. Wybory do Samorządu zostały zarządzone przez Rektora EWSPA jego zarządzeniem nr
03/04/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.

C. Przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów – zgodnie z ww. zarządzeniem Rektora EWSPA nr
03/04/2021 – należy do Komisji Wyborczej Samorządu (dalej KWS) powołanej zarządzeniem
Rektora EWSPA nr 04/04/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.

D. Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, w tym przede wszystkim te wymienione w
cytowanych wyżej zarządzeniach Rektora EWSPA Komisja Wyborcza Samorządu EWSPA uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Czynne prawo wyborcze ma osoba, która w dniu 14 maja 2021r. jest studentem EWSPA,
a także nie jest zawieszona w wykonywaniu praw studenta.

2. KWS wystąpi do władz EWSPA o przekazanie jej aktualnej listy studentów EWSPA. Ponadto
KWS może zweryfikować przekazaną jej listę studentów w oparciu o dane ujawnione
w systemie POL-on.

3. Bierne prawo wyborcze ma osoba, której przysługuje czynne prawo wyborcze, a także: (i)
na którą nie nałożono kary dyscyplinarnej lub nie toczy się przeciwko niej postępowanie
dyscyplinarne, (ii) wyraziła zgodę na kandydowanie do organów Samorządu; (iii) nie jest
członkiem KWS.

§ 2.

1. Wybory do Samorządu  są prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

2. Wybory mają wyłonić, na okres kadencji:

1) Przewodniczącego Samorządu,

2) Członków Rady Samorządu w liczbie 6 osób, w tym minimum 2 osoby z Wydziału Prawa
w Warszawie i przynajmniej po 1 osobie z Filii w Brukseli oraz z Filii w Londynie.

3. KWS zbiera i następnie przedstawia kandydatury do organów Samorządu:

1) na Przewodniczącego Samorządu – minimum 1 osobę,

2) do Rady Samorządu – minimum 6 osób.

4. KWS ustala i sporządza listę kandydatów do ww. organów Samorządu umieszczając: (i) imię i
nazwisko, (ii) Wydział (Filia), (iii) numer albumu - kandydata. Listę kandydatów ustala się
według kolejności alfabetycznej nazwiska kandydata. KWS do dnia 13 maja 2021r. do godz.
10.00 ogłosi listę kandydatów do ww. organów Samorządu.



5. Studenci mogą zgłaszać kandydatów do organów Samorządu do KWS do dnia 12 maja 2021r.
do godziny 15.00 w dowolnej liczbie.

5. W przypadku nie zgłoszenia odpowiedniej liczby kandydatów odpowiadającej liczbie
kandydatów, o których mowa wyżej w § 2 ust. 3 pkt, dodatkowe kandydatury zgłasza KWS.

6. Projekt „Karty do głosowania” opracowuje KWS wraz z działem IT i udostępni ją w dniu
głosowania na platformie

7. KWS na stronie EWSPA w zakładce WYBORY zostanie zamieszczony w szczególności:
Regulamin, Lista kandydatów.

§ 3.

1. Wybory odbywają się w dniu 14 maja 2021r. w godz. od 08.00 do 20.00, za
pośrednictwem łączy elektronicznych EWSPA.

2. Głosowanie odbywa się przy pomocy platformy moodle. Głosowanie imienne polega na
tym, że głosujący zaznacza na karcie do głosowania po jednej osobie  z listy:

1) na Przewodniczącego Samorządu,

2) na członka Rady Samorządu.

3. Oddane głosy zlicza KWS przy pomocy systemu teleinformatycznego EWSPA.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
W razie równości głosów KWS zarządza dodatkowe wybory pomiędzy kandydatami, na
których padły równe ilości głosów. Jeśli dwukrotne wybory nie dadzą rozstrzygającego
wyniku, KWS ponownie otwiera listę kandydatów na nie obsadzone miejsce.

§ 4.

1. Nad przebiegiem wyborów czuwa KWS. Objaśnienie sposobu głosowania zostanie podane w
instrukcji zamieszczonej do karty głosowania na platformie moodle.

2. KWS po podliczeniu głosów ustala wyniki głosowania. Ze swoich czynności KWS sporządza
Protokół, który następnie przedstawia Rektorowi EWSPA i niezwłocznie go ogłasza na
stronie EWSPA w zakładce WYBORY.

3. Protokół KWS, w szczególności zawiera:

1) liczbę uprawnionych studentów,

2) liczbę kandydatów do poszczególnych organów Samorządu,

3) liczbę głosów oddanych za danym kandydatem,

4) listę osób wybranych.

4. W przypadku, gdy pierwsza tura głosowania nie spowoduje obsadzenia wszystkich
stanowisk w danym organie Samorządu zarządza się drugą i ewentualnie kolejne tury
głosowania. Do drugiej i ewentualnie kolejnych tur głosowania przechodzą kandydaci,
którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów ( a nie uzyskali mandatu) w liczbie
równej ilości miejsc do obsadzenia powiększonej o 50% tej liczby z zaokrągleniem w górę
do pełnej cyfry lub liczby.

§ 5.

Regulamin został ustalony w drodze „zdalnego zebrania” KWS w dniu 07 maja 2021 roku i
wchodzi w życie w chwili jego opublikowania na stronie EWSPA.


