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ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Niniejsza Ordynacja określa zasady przeprowadzania wyborów organów kolegialnych 
Samorządu, przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni, przedstawicieli studentów                
w KE bądź w innych ciałach kolegialnych Uczelni. 

2. Kadencja organów kolegialnych Samorządu trwa jeden rok i rozpoczyna się w dniu 
1 września roku wyborów, a kończy 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja, 
z wyłączeniem WRSS, RFSS, KSS, KWS, Rady UOS oraz RM. 

3. Kadencja przedstawicieli studentów w Senacie trwa dwa lata i rozpoczyna się w dniu               
1 września roku wyborów, a kończy 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja,                          
z wyłączeniem KE. 

4. Kadencja KE trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyborów, 
a kończy 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja. 

5. Kadencja KWS trwa dwa lata i rozpoczyna się w dniu 1 maja roku wyborów, a kończy 
30 kwietnia roku, w którym upływa kadencja. 

6. Kadencja RM trwa jeden rok i rozpoczyna się od momentu wyboru na początku roku 
akademickiego, jednak nie wcześniej niż 1 listopada roku wyborów i upływa z chwilą 
wyboru RM nowej kadencji. 

7. Kadencja Starostów na poszczególnych kierunkach, latach lub specjalnościach 
tworzących RS rozpoczyna się od momentu wyboru na początku roku/semestru 
akademickiego i trwa do końca realizowanego toku studiów.  

8. Starosta traci mandat w momencie braku wpisu na semestr. 
9. Kadencja RS trwa jeden rok i rozpoczyna się na początku roku akademickiego, a kończy 

wraz z końcem roku akademickiego.  

ROZDZIAŁ II 
Komisja Wyborcza Studentów 

§ 2. 

1. Do zadań KWS należy: 
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego; 
2) uchwalanie terminów poszczególnych wyborów; 
3) przeprowadzanie wyborów do organów Samorządu; 
4) przeprowadzenie wyborów przedstawicieli studentów do KE i Senatu Uczelni; 
5) ustalanie wzorów druków i formularzy wyborczych; 
6) szczegółowe ustalenie zasad przeprowadzania wyborów; 
7) rozstrzyganie spraw spornych nieuwzględnionych w Ordynacji. 

2. W skład KWS wchodzi od ośmiu do dwudziestu czterech członków wybieranych przez 
SKW do końca marca w roku, w którym upływa kadencja Komisji. 

3. Bierne prawo wyborcze w wyborach do KWS przysługuje wszystkim studentom, 
o których mowa w Regulaminie. 

4. Członek KWS nie może brać udziału w czynnościach związanych bezpośrednio 
z przeprowadzaniem wyborów, w których kandyduje. 
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§ 3. 

1. Przewodniczący Zarządu zwołuje pierwsze spotkanie KWS na dzień przypadający 
w ciągu dziesięciu dni roboczych od dnia jej wyboru. 

2. Członkowie KWS wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 
3. Wiceprzewodniczących KWS wybiera KWS po wskazaniu kandydatów przez 

Przewodniczącego KWS spośród członków tego organu. Liczbę Wiceprzewodniczących 
wskazuje Przewodniczący KWS. 

4. Przewodniczący KWS ustala kolejność zastępowania przez Wiceprzewodniczących 
KWS oraz przekazuję tę informację do Przewodniczącego Zarządu oraz członków 
Parlamentu. 

5. Do zadań Przewodniczącego KWS należy: 
1) kierowania pracami i reprezentowanie KWS; 
2) prowadzenie spotkań KWS; 
3) prowadzenie posiedzeń SKW; 
4) przekazywanie obwieszczeń wyborczych do publicznego ogłoszenia; 
5) delegowanie członków KWS do prowadzenia: 

a) procedury wyborczej; 
b) pierwszego posiedzenia organów Samorządu z wyłączeniem posiedzenia: 

- KWS; 
- Parlamentu; 
- Zarządu; 
- WRSS; 
- RP. 

6. Przewodniczącego KWS zastępuje podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący 
KWS. 

ROZDZIAŁ III 
Organizacja czynności wyborczych 

§ 4. 

1. Wybory przeprowadza się: 
1) na zebraniu wyborczym w formie urnowej; 
2) bez zebrania wyborczego w formie: 

a) urnowej; 
b) głosowania elektronicznego. 

2. Termin, miejsce i formę wyborów ustala KWS w porozumieniu z danym organem 
Samorządu. 

3. Informację o których mowa w ust. 2 wraz z informacjami o trybie i terminie zgłaszania 
kandydatów KWS ogłasza nie później niż pięć dni roboczych przed terminem zgłaszania 
kandydatów. 

4. Czas zgłaszania kandydatów nie może być krótszy niż trzy dni robocze. 
5. Listę kandydatów KWS ogłasza: 

1) na zebraniu wyborczym; 
2) dwa dni robocze przed terminem głosowania, jeśli wybory przeprowadza się bez 

zebrania wyborczego. 
6. Zastrzeżenia dotyczące obwieszczonej listy kandydatów można zgłaszać do 

Przewodniczącego KWS do jednego dnia roboczego po ogłoszeniu listy, a w przypadku 
ogłoszenia listy w trakcie zebrania wyborczego w terminie wyznaczonym przez 
prowadzącego zebranie. 

7. Zebranie wyborcze prowadzi członek KWS wskazany przez Przewodniczącego KWS. 
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8. Głosowanie przeprowadzane w formie elektronicznej odbywa się na zasadach 
uchwalonych przez Parlament w formie regulaminu w porozumieniu z KWS. 

9. Wybory do organów Samorządu i Uczelni są tajne, równe, powszechne i proporcjonalne 
lub reprezentatywne o ile proporcjonalność nie jest możliwa. 

§ 5. 

1. W zebraniach wyborczych mogą uczestniczyć wszyscy studenci, z zastrzeżeniem prawa 
do ograniczania przez Komisję grona osób uczestniczących w zebraniu do osób 
posiadających czynne prawo wyborcze, kandydatów, przedstawicieli Komisji oraz osób 
zaproszonych przez Komisję. 

2. Komisja spośród niekandydujących w wyborach uczestników zebrania wyborczego 
organu Samorządu wybiera komisję skrutacyjną liczącą co najmniej trzech członków. 

3. Po zakończeniu wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół wyborczy, który 
zawiera datę wyborów, przedmiot wyborów ze wskazaniem kandydatów, wynik 
wyborów, w tym liczby, o których mowa w § 6 ust.2 oraz podpisy członków komisji 
skrutacyjnej. 

4. Aktu głosowania dokonuje się na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję 
Wyborczą Studentów i opatrzonych pieczęcią Samorządu Studenckiego Politechniki 
Wrocławskiej, pieczęcią Komisji Wyborczej Studentów lub pieczęcią WRSS. 

5. Głos uznaje się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał kandydatów 
w liczbie nieprzekraczającej  liczby mandatów do obsadzenia w danym organie. 

6. Kwestie sporne dotyczące ważności karty do głosowania rozstrzyga Komisja. 
7. Zasady przedstawione w niniejszym paragrafie nie dotyczą głosowania w formie 

elektronicznej. 

§ 6. 

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania 
w sposób przedstawiony w §6 ust.2 

2. Ustalając wyniki głosowania komisja skrutacyjna oblicza liczbę: 
1) wyborców uprawnionych do głosowania; 
2) wyborców, którym rozdano karty do głosowania; 
3) głosów ważnych i nieważnych; 
4) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów. 

3. Przy ustaleniu wyników głosowania nie bierze się pod uwagę kart całkowicie 
przedartych lub niespełniających  wymogów zawartych w § 5 ust. 5. 

4. W wyborach do organów bądź ciał kolegialnych Samorządu i Uczelni, za wyjątkiem 
wyborów przedstawicieli studentów do Rad Mieszkańców, WRSS oraz RFSS wymagana 
jest obecność co najmniej połowy statutowego składu organu, który dokonuje wyboru. 
W pozostałych przypadkach zebranie jest ważne niezależnie od frekwencji. 

§ 7. 

1. Mandat członka organu kolegialnego Samorządu, Przewodniczącego Zarządu 
Parlamentu Studentów bądź Przewodniczącego WRSS (oraz odpowiednio RFSS)  
otrzymuje kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów. 

2. W przypadku, gdy wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskało mniej 
kandydatów niż wynosi liczba mandatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania, 
ograniczoną do kandydatów z najwyższą liczbą uzyskanych głosów, w liczbie o jeden 
większej od liczby pozostałych do obsadzenia mandatów. 

3. W wyborach do organów Samorządu Studenckiego, w przypadku opisanym ust. 2 jeżeli  
w kolejnej turze głosowania nie zostanie uzyskana bezwzględna większość głosów dla 
liczby kandydatów odpowiadającej liczbie mandatów, Komisja Wyborcza Studentów 
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przeprowadza ponownie czynności wyborcze dla nieobsadzonych mandatów 
w terminie 3 dni roboczych od pierwotnego terminu. 

4. W wyborach do Senatu, Kolegium Elektorów oraz do Rady Mieszkańców będącej 
organem Samorządu Studenckiego w przypadku opisanym w ust. 2 w kolejnych turach 
głosowania nie jest wymagane uzyskanie bezwzględnej większości głosów. 

5. Jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali wymaganą liczbę głosów, jest większa od 
liczby mandatów, to o uzyskaniu mandatu decyduje kolejność ustalona na podstawie 
liczby oddanych na nich głosów. Kandydaci, którzy uzyskali wymaganą liczbę głosów w 
I turze głosowania, a nie znaleźli się na miejscach mandatowych tworzą listę rezerwową. 

6. W przypadku, gdy dwóch bądź więcej kandydatów ma taką samą liczbę głosów 
i sytuacja ta uniemożliwia dokonania wyboru pełnej liczby mandatów należy 
przeprowadzić dodatkowe głosowanie ograniczone jedynie do kandydatów, którzy 
uzyskali równą liczbę głosów. 

ROZDZIAŁ IV 
Wybory Przewodniczących, Wiceprzewodniczących w 

organach samorządu studenckiego 

§ 8. 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom organu z prawem głosu. 
2. Wybór przewodniczącego spośród członków organu z prawem głosu następuje podczas 

wyborczego posiedzenia organu które musi odbyć się w ciągu 10 dni roboczych od 
momentu powołania organu. 

3. Wybór Wiceprzewodniczącego następuje niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego. 
4. Przewodniczący ustala liczbę mandatów Wiceprzewodniczących oraz wskazuje  

kandydatów na wiceprzewodniczącego spośród członków organu w ilości nie mniejszej 
niż 1, z wyłączeniem Zarządu, Rady Starostów, WRSS oraz RFSS. 

5. Członkowie organu z prawem głosu wybierają Wiceprzewodniczących spośród 
kandydatów o których mowa w ust. 4, z wyłączeniem WRSS i RFSS. 

6. Przewodniczący ustala kolejność zastępowania przez Wiceprzewodniczących oraz 
przekazuje tą informację do Przewodniczącego Zarządu oraz KWS. 

7. Przewodniczący przekazuje Komisji Wyborczej Studentów informacje o: 
1) liczbie mandatów (co najmniej 1), 
2) dokonanym wyborze na wiceprzewodniczących spośród nominowanych 

kandydatów. 
8. Kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Wydziałowych Rad jest równa 

kadencji Parlamentu. 
9. Punkty 1-8 nie dotyczą: 

1) Studenckiego Kolegium Wyborczego; 
2) Rady UOS; 
3) Parlamentu. 
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ROZDZIAŁ V 
Wybory przedstawicieli studentów do rady opiniodawczo-

doradczej Wydziału 

§ 9. 

1. Wybory przedstawicieli studentów do rady konsultacyjnej danego Wydziału 
przeprowadza KWS. 

2. W skład rady konsultacyjnej danego Wydziału wchodzą: 
1) jedna osoba wydelegowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego, 

będąca jej członkiem z prawem głosu; 
2) osoby wybrane w wyborach powszechnych. 

3. W przypadku gdy dla studentów przypada tylko jedno miejsce w radzie konsultacyjnej 
danego Wydziału przeprowadza się wybory powszechne oraz nie ma zastosowania § 9 
ust. 2 pkt. 1. 

4. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje studentom Wydziału, do którego wybiera 
się przedstawicieli Studentów do ww. rady danego Wydziału. 

5. Liczba mandatów w wyborach przedstawicieli studentów do rady konsultacyjnej 
danego Wydziału jest ustalana przez KWS zgodnie ze Statutem Uczelni. 

ROZDZIAŁ VI 
Wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego 

§ 10. 

1. W skład WRSS wchodzą także studenci Wydziału powoływani przez WRSS w trakcie 
rekrutacji. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje studentom Wydziału. 
3. Wyboru przewodniczącego dokonują członkowie z prawem głosu. 
4. Wiceprzewodniczących WRSS wybiera Przewodniczący WRSS w liczbie nie większej 

niż dwóch. 
5. Przewodniczący WRSS ustala kolejność zastępowania przez Wiceprzewodniczących 

WRSS oraz przekazuje tą informację do Przewodniczącego Zarządu oraz KWS. 
6. Każda Wydziałowa Rada ma obowiązek przeprowadzać rekrutację, o której mowa 

w  ust. 1 minimum raz w roku akademickim. 
7. Członek WRSS bez prawa głosu może zostać odwołany przez członków z prawem 

głosu. 

ROZDZIAŁ VII 
Wybory do Rad Filii Samorządu Studenckiego 

§ 11. 

1. W skład RFSS wchodzą także studenci Filii powoływani przez RFSS w trakcie rekrutacji. 
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje studentom Filii. 
3. Wyboru przewodniczącego dokonują członkowie z prawem głosu. 
4. Wiceprzewodniczących RFSS wybiera Przewodniczący RFSS w liczbie nie większej niż 

dwóch. 
5. Przewodniczący RFSS ustala kolejność zastępowania przez Wiceprzewodniczących 

RFSS oraz przekazuje tą informację do Przewodniczącego Zarządu oraz KWS. 
6. Każda RFSS ma obowiązek przeprowadzać rekrutację, o której mowa w ust. 1 minimum 

raz w roku akademickim. 
7. Członek RFSS bez prawa głosu może zostać odwołany przez członków z prawem głosu. 
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ROZDZIAŁ VIII 
Wybory do Wydziałowych Rad Starostów 

§ 12. 

1. Wybory starostów przeprowadzane są na zasadach określonych przez WRSS (oraz 
odpowiednio RFSS), pod nadzorem KWS. Liczbę starostów określa Przewodniczący 
WRSS po zasięgnięciu opinii studentów danego kierunku. Wybory muszą zostać 
przeprowadzone do końca czwartego tygodnia roku akademickiego. 

2. Zasady wyboru starostów są określane najpóźniej do 15 września. 
3. Wybory, o których mowa w § 12 ust.1 mogą uwzględniać podział na: 

1) kierunek; 
2) rok; 
3) specjalizacje. 

ROZDZIAŁ IX 
Wybór Studenckiego Kolegium Wyborczego 

§ 13. 

1. Skład Studenckiego Kolegium Wyborczego określa Regulamin. 
2. Czynne prawo wyborcze do SKW przysługuje członkom WRSS mających prawo głosu. 
3. Bierne prawo wyborcze do  SKW przysługuje wszystkim studentom Wydziału, z którego 

wybiera się reprezentantów, o których mowa w § 21 ust. 2 ust. 2 Regulaminu. 
4. Członkowie SKW i członkowie Rady UOS nie mogą być wybierani do Parlamentu na 

więcej niż trzy pełne, następujące po sobie kadencje. 

§ 14. 

1. Skład Parlamentu określa Regulamin. 
2. Wybór delegata spośród członków Rad Mieszkańców następuje na spotkaniu Grupy 

Rad Mieszkańców, które zwołuje Komisja Wyborcza Studentów. 
3. Wybór delegata z prawem głosu spośród wszystkich RFSS określa parlament za pomocą 

stosownej uchwały 

ROZDZIAŁ X 
Wybory Rady Uczelnianych Organizacji Studenckich 

§ 15. 

1. Skład oraz tryb wyborów do Rady UOS określa regulamin Rady UOS akceptowany przez 
Parlament. 

2. Do Parlamentu wchodzi Przewodniczący Rady UOS oraz trzech członków będących 
przedstawicielami  jednej z poniższych grup, przy czym Przewodniczący jest 
przedstawicielem jednej z tej grup: 
1) kół strategicznych; 
2) kół naukowych niebędących kołami strategicznymi; 
3) jeden przedstawiciel agend kultury; 
4) jeden przedstawiciel pozostałych organizacji studenckich, niewymienionych we 

wcześniejszych punktach. 
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ROZDZIAŁ XI 
Wybory Zarządu Parlamentu Studentów Politechniki 

Wrocławskiej 

§ 16. 

1. Bierne prawo wyborcze do Zarządu przysługuje wszystkim studentom. 
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom SKW. 
3. Zarząd liczy od siedmiu do dziesięciu członków. 
4. Wybory do Zarządu przeprowadzane są dwuetapowo: 

1) wybór Przewodniczącego Elekta Zarządu; 
2) wybór Zarządu w składzie zaproponowanym przez Przewodniczącego Elekta. 

5. Przewodniczący Elekt proponuje skład Zarządu spośród listy kandydatów 
opublikowanej przez KWS. 

6. Termin zgłoszenia kandydatów do Zarządu mija nie wcześniej niż pięć dni roboczych 
przed posiedzeniem SKW nowej kadencji, na którym zostanie wybrany skład Zarządu. 

7. Przewodniczący Elekt zgłasza KWS proponowany skład Zarządu nie później niż dwa dni 
robocze przed kolejnym posiedzeniem Studenckiego Kolegium Wyborczego. 

8. Głosowanie nad proponowanym składem Zarządu odbywa się in gremio. 
9. W przypadku, gdy wybrani kandydaci do Zarządu nie uzyskają bezwzględnej większości 

głosów należy powtórzyć procedurę wyboru tych członków przedstawioną w ust. 4 ust. 
2, z uwzględnieniem ponownego otwarcia listy kandydatów. 

10. W przypadku gdy powtórzenie procedury, o której mowa w § 15 ust.4 ust. 2 nie 
zakończy się zatwierdzeniem minimalnego składu Zarządu określonego w ust.3 
Przewodniczący Elekt traci mandat, co powoduje konieczność powtórzenia wyboru 
Przewodniczącego Elekta. 

11. Przewodniczący Elekt staje się Przewodniczącym Samorządu od dnia rozpoczęcia 
kadencji Zarządu, pod warunkiem zatwierdzenia składu Zarządu przez Parlament. 

12. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji Komisja 
Wyborcza zarządza wybory uzupełniające w porozumieniu z Przewodniczącym Zarządu 
lub jeśli skład Zarządu nie spełnia warunku określonego w ust. 3. 

13. W przypadku wyborów uzupełniających do Zarządu głosowanie nad wyborem członka 
Zarządu przeprowadza się na każdego kandydata osobno.  Zastosowanie mają przepisy 
z ust. 5, przy czym rolę Przewodniczącego Elekta pełni Przewodniczący Zarządu, 
a w przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 10 mandat tracą wszyscy 
członkowie Zarządu i następuje skrócenie kadencji Studenckiego Kolegium 
Wyborczego oraz Przewodniczących WRSS. Kadencja nie zostaje skrócona, gdy do jej 
końca pozostało nie więcej niż 3 miesiące. 

14. Przewodniczący i członkowie Zarządu nie mogą być wybierani do Zarządu na więcej niż 
trzy pełne, następujące po sobie kadencje. 

ROZDZIAŁ XII 
Wybory pozostałych organów Samorządu 

§ 17. 

1. Skład KSS określa Regulamin. 
2. Bierne prawo wyborcze do KSS przysługuje wszystkim studentom, o których mowa                   

w § 26 ust. 1 Regulaminu. 
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Parlamentu. 
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4. Członkowie KSS wybierają spośród siebie Przewodniczącego w ciągu 10 dni roboczych 
od powołania Kolegium. Przewodniczącym KSS może być tylko członek Kolegium, który 
zasiada w Senacie jako przedstawiciel studentów. 

5. Wybory Przewodniczącego Kolegium przeprowadza KWS na posiedzeniu wyborczym 
Kolegium. 

§ 18. 

1. Skład Komisji Rewizyjnej określa Regulamin. 
2. Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej przysługuje wszystkim studentom. 
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Parlamentu 
4. Członkowie KR wybierają spośród siebie Przewodniczącego w ciągu 10 dni roboczych 

od powołania KR.  
5. Wybory Przewodniczącego KR przeprowadza KWS na posiedzeniu wyborczym KR. 

§ 19. 

1. Skład Rad Mieszkańców określa Regulamin. 
2. Bierne prawo wyborcze do Rady Mieszkańców danego domu studenckiego Uczelni 

przysługuje wszystkim jego mieszkańcom posiadającym status studenta. 
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim mieszkańcom posiadającym status 

studenta danego domu studenckiego. 

§ 20. 

1. Skład Senatu określa Statut Uczelni. 
2. Do Senatu wchodzą członkowie KSS w liczbie równej liczbie miejsc przeznaczonych dla 

przedstawicieli studentów. 
3. Do wyborów przygotowuje się karty do głosowania z kandydatami z danego Wydziału. 
4. Członkami Kolegium zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów spośród 

kandydatów na swoim Wydziale. 
5. W przypadku reprezentanta Filii przygotowuję się kartę do głosowania z kandydatami 

spośród wszystkich Filii.  
6. Członkiem Kolegium zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów. 
7. Senatorów z prawem głosu ustala się następująco: 

1) spośród członków Kolegium sporządza się listę uporządkowaną według liczby 
głosów na danego kandydata; 

2) wybiera się osoby, które zajmują najwyższe miejsca na liście w liczbie ustalonej przez 
Statut Uczelni; 

3) jeśli nie można ustalić ostatniej osoby, która uzyska prawo głosu ze względu na taką 
samą liczbę głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie z uwzględnieniem tylko 
tych osób. 

8. W przypadku utraty przez studenta mandatu w Senacie przeprowadza się wybory 
uzupełniające spośród studentów Wydziałów, które nie posiadają przedstawiciela 
z prawem głosu oraz z Wydziału, który utracił przedstawiciela. Tryb wyborów określa 
§ 20 ust .7 Ordynacji. 
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ROZDZIAŁ XIV 
Wybory przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów 

§ 21. 

1. Wybory przedstawicieli studentów do KE przeprowadza KWS pod nadzorem UKW. 
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom. 
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom SKW. 
4. Elektorzy studenccy wybierani są w liczbie określonej przez Statut Uczelni, stanowiącej 

wraz z doktorantami co najmniej 20% składu KE. 
5. Skład zostanie ustalony przez Parlament proporcjonalnie do liczby studentów 

studiujących na poszczególnych wydziałach, z zastrzeżeniem, że każdy wydział musi być 
reprezentowany przez przynajmniej jednego przedstawiciela i nie może być 
reprezentowany przez więcej niż dwóch przedstawicieli. 

ROZDZIAŁ XV 
Postanowienia Końcowe 

§ 21. 

1. Ordynacja wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jej zgodności ze Statutem 
Uczelni i Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 
 
 
 
Stwierdzam  zgodność Ordynacji Wyborczej Samorządu Studenckiego Politechniki 
Wrocławskiej z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Politechniki 
Wrocławskiej  
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