
Informacja Przewodniczącej Komisji Wyborczej Rady Studentów KUL 

dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   

w związku z wyborami do  Rady Studentów KUL 

 

Uczelniany Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II, o których interesy w szczególny sposób dbają demokratycznie 

wybrani przedstawiciele.  

 

Wybory do Rady Studentów KUL wyznaczone zostały na dni 14- 15 stycznia 2014r.   

 Ich organizacja i przebieg uregulowane zostały w Ordynacji wyborczej do organów 

Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

Poniżej zamieszczam najważniejsze informacje na temat wyborów.  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Wybory do Rady Studentów są powszechne, równe, bezpośrednie oraz 

przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Każdy student KUL ma tyle głosów,  

na ilu studiuje Wydziałach. Studentowi studiującemu na więcej niż jednym kierunku studiów 

na tym samym Wydziale, prawo głosu przysługuje tylko na tym kierunku,  

na którym wskaże chęć zagłosowania. Student studiujący na kilku kierunkach na tym samym 

Wydziale, zobowiązany jest powiadomić Komisję Wyborczą, na jakich  

kierunkach studiuje i na którym z nich wyraża chęć zagłosowania.   

  W wyborach można głosować tylko osobiście.  
 

 

CZYNNE I BIERNE PRAWO WYBORCZE 

 

Czynne prawo wyborcze, czyli możliwość wybierania, przysługuje studentom na 

każdym Wydziale, na którym studiują. Studiując więcej niż jeden kierunek na tym samym  

Wydziale, prawo wybierania przysługuje tylko na jednym kierunku studiów. Czynnego prawa  

wyborczego nie posiadają osoby zawieszone w prawach studenta.  

Bierne prawo wyborcze, czyli możliwość bycia wybranym, przysługuje studentom 

posiadającym czynne prawo wyborcze z wyjątkiem osób pozbawionych biernego prawa 

wyborczego przez Sąd Koleżeński. Studenci, którzy podjęli studia na kliku kierunkach 

mają bierne prawo wyborcze tylko na jednym, wybranym przez siebie, kierunku.  

 

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY STUDENTÓW 

 

Komisja Wyborcza Rady Studentów ustala tryb i godziny przyjmowania zgłoszeń na 

kandydatów do Rady Studentów. 

 

 

 

 



KAMPANIA WYBORCZA 

 

 

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej RS i trwa do rozpoczęcia wyborów. W okresie 

kampanii wyborczej można prowadzić agitację wyborczą. Osoby rozpowszechniające 

materiały wyborcze są zobowiązane do usunięcia tych materiałów niezwłocznie po 

zakończeniu kampanii wyborczej, najpóźniej w siódmym dniu po wyborach.   

 


