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PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy Regulamin Samorządu Studenckiego określa zasady działania Samorządu studenckiego 

Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach. 

§ 2 

1. Ilekroć w przepisach niniejszego regulaminu jest mowa o: 

1) samorządzie, należy rozumieć Samorząd Studencki StANS w Kielcach, 

2) Uczelni, należy rozumieć Staropolska Akademia Nauk Stosowanych  w Kielcach. 

 

§ 3 

Samorząd  tworzą studenci wszystkich kierunków, specjalności i typów studiów. 

§4 

Organy samorządu są jedynym reprezentantem ogółu studentów uczelni w rozumieniu ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 1668 z dn. 30.08.2018r.). 

§ 5 

Samorząd  działa na w podstawie  art. 110 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 

lipca 2018 (Dz. U. 2018, poz. 1668 z dn. 30.08.2018r.) i § 38 Statutu Uczelni oraz niniejszego 

Regulaminu. 

§ 6 

Samorząd jest organizacją apolityczną.   

§ 7 

Przedstawiciele samorządu studenckiego wchodzą w skład ogólnopolskiej organizacji reprezentującej 

samorządy studenckie.  

§ 8 

Samorząd studencki prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych  

i kulturalnych studentów, reprezentuje interesy studentów i wyraża opinie we wszystkich sprawach  

określonych  przez przepisy prawa. 

§ 9 

Samorząd studencki działa przez swoje organy. Organy samorządu studenckiego są samorządne 

i niezależne. 



 

§ 10 

Przedstawiciele samorządu studenckiego kierują się w swoich działaniach interesem studentów oraz 

dobrem Uczelni.  

§ 11 

Samorząd może powołać Sąd Koleżeński spośród studentów Uczelni. 

§ 12 

Władze Uczelni zapewniają organom samorządu studenckiego w ramach posiadanych środków 

materialne warunki wywiązywania się z regulaminowych zadań 

§ 13 

Organy samorządu studenckiego mają prawo do korzystania z dokumentacji i informacji będącej  

w posiadaniu Uczelni i jej administracji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania samorządu,  

a dotyczących spraw studentów, o ile to nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa, a szczególnie  

o ochronie danych osobowych. 

§ 14 

Samorząd studencki ma prawo do wyrażania opinii o działalności funkcjonujących na terenie Uczelni 

agend kulturalnych, sportowych, turystycznych, naukowych, instytucji socjalnych skierowanych do 

studentów. 

§ 15 

Samorząd studencki jest organem opiniującym i doradczym dla Senatu Uczelni i rad instytutów. 

§ 16 

Samorząd studencki jest organem współdecydującym o rozdziale środków przeznaczonych na pomoc 

materialną. 

§ 17 

Samorząd studencki jest wyrazicielem opinii całego środowiska studenckiego. 

§ 18 

Samorząd studencki deleguje swoich przedstawicieli do prac Senatu i rad instytutów. Przedstawiciele 

studentów stanowią 20% składu Senatu i rad instytutów. 

 



§ 19 

Samorząd studencki deleguje swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji, zespołów 

roboczych powoływanych przez jednoosobowe organy Uczelni. 

§ 20 

Samorząd studencki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.  

§ 21 

Regulamin samorządu studenckiego wchodzi  w życie z dniem, gdy Rektor zaakceptuje jego zgodność  

z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uczelni. 

§ 22 

Cele i zadania samorządu studenckiego 

Podstawowym zadaniem samorządu studenckiego jest reprezentowanie społeczności studenckiej  

i ochrona interesów środowiska studentów. 

§ 23 

Samorząd angażuje się na rzecz: 

1 Prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego i wychowawczego, a w szczególności poprzez:  

1) włączanie się do prac nad kształtowaniem modelu i programu studiów, 

2) wspieranie procesu wewnętrznego zapewniania jakości kształcenia,  

3) organizację samopomocy koleżeńskiej i adaptacji  studentów pierwszego roku studiów, 

4) respektowanie postanowień regulaminu studiów, 

5) działania na rzecz konsolidacji środowiska studenckiego, 

6) wdrażanie i promowanie Kodeksu Etyki Studenta StANS. 

2. Zapewnienia odpowiedniego poziomu warunków socjalno – bytowych studentów, a w 

szczególności   w zakresie: 

1) włączania się w procedury przyznawania pomocy materialnej, 

2) stwarzania oferty pozwalającej na wykorzystanie czasu wolnego studentów zgodnie z ich 

potrzebami i aspiracjami. 

§ 24 

Struktura i zasady funkcjonowania Samorządu studenckiego 

Organami Samorządu są:  

1) Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, 

2) Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, 

3) Instytutowa Rada Samorządu Studenckiego zwana dalej IRSS, 

4) Przewodniczący  Instytutowej Rady Samorządu Studenckiego. 

    

 

 



§ 25 

Członków organów samorządu studenckiego wybiera się spośród studentów Uczelni. Zasady wyboru 

organów samorządu wymienionych w § 24 określa ordynacja wyborcza do organów Samorządu, 

stanowiąca załącznik nr1niniejszego regulaminu. 

§ 26 

Organy samorządu studenckiego odpowiadają przed swoimi wyborcami. 

1. Kadencja członków organów samorządu studentów z wyboru trwa dwa lata i kończy się wraz  

z wyborem członków organów samorządu studentów na kolejną kadencję. 

2. Termin wyborów organów samorządu studentów ustala się do 30 października przed 

upływem kadencji. 

 

§ 27 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego 

1. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, zwana dalej w skrócie URSS, jest najwyższą 

władzą ustawodawczą i wykonawczą Samorządu Studenckiego Uczelni.  

2. URSS  jest jedynym reprezentantem studentów poza Uczelnią. 

§ 28 

1. W skład URSS wchodzi: 

1) przewodniczący, 

2) dwóch lub trzech wiceprzewodniczących, 

3) sekretarz, 

4) dwóch lub trzech członków. 

2. Tryb wyboru i odwołania przewodniczącego ,sekretarza i wiceprzewodniczących określa 

załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.  

3. W zakresie pełnienia swego mandatu członek URSS zobowiązany jest do: 

1) czynnego udziału w pracach URSS,  

2) działania zgodnego z uchwałami URSS.  

3. Kadencja URSS trwa dwa lata. 

 

§ 29 

Do kompetencji i zadań URSS należy:  

1. Reprezentacja interesów studentów na terenie uczelni i poza nią. 

2. Ochrona praw studentów Uczelni 

3. Wyrażanie opinii społeczności studentów Uczelni w sprawach, którymi społeczność ta jest 

zainteresowana i w sprawach jej dotyczących. 

4. Współdecydowanie z władzami Uczelni w sprawie rozdziału środków przeznaczonych przez 

organy Uczelni na cele studenckie. 

 



5. Współdecydowanie z władzami Uczelni w sprawie podziału Funduszu Pomocy Materialnej 

dla Studentów. 

6. Współdecydowanie z władzami Uczelni w sprawach związanych z procesem kształcenia  

i wychowania.  

7. Współdecydowanie z władzami Uczelni w sprawie przyznawania środków finansowych na 

rzecz organizacji studenckich. 

8. Uczestniczenie w pracach komisji stypendialnych i opiniowanie wniosków studentów  

o przyznanie pomocy materialnej. 

9. Delegowanie przedstawicieli wchodzących w skład Uczelnianych Komisji Rekrutacyjnych  

z prawem głosu. 

10. Delegowanie przedstawicieli studentów wchodzących w skład Uczelnianej Komisji 

Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. 

11. Wybieranie spośród własnego grona przedstawicieli Samorządu Studenckiego do Senatu 

Uczelni. 

12. Opiniowanie  Regulaminu Studiów oraz Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń socjalnych dla studentów. 

13. Uchwalanie Regulaminu Samorządu Studenckiego. 

14. Współpraca z organizacjami studenckimi, klubami studenckimi. 

§ 30 

1. URSS działa poprzez posiedzenia.  

2. Posiedzenia URSS zwołuje jego przewodniczący nie rzadziej niż 1 raz w semestrze.  

3. Obecność członków na posiedzeniach URSS jest obowiązkowa. 

 

§ 31 

1. Uchwały, stanowiska, opinie URSS przyjmowane są zwykłą większością głosów, przy 

udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

2. W przypadku nie rozstrzygnięcia głosowania głos stanowiący należy do przewodniczącego 

URSS. 

§ 32 

1. Posiedzenia URSS są zamknięte.  

2. Na posiedzenia URSS mogą być zaproszeni przedstawiciele władz Uczelni, organizacji 

studenckich działających na terenie Uczelni oraz inni studenci uczelni w celu uzyskania ich 

opinii w temacie będącym przedmiotem zebrania. 

§ 33 

URSS  może powoływać stałe lub doraźne zespoły do określonych rodzajów działalności. 

§ 34 

Uchwała URSS niezgodna z przepisami prawa, statutem uczelni, regulaminem studiów lub 

regulaminem samorządu jest uchylana przez Rektora. 



§ 35 

Przewodniczący URSS 

1. URSS na posiedzeniu założycielskim wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego 

URSS.  

2. Kadencja Przewodniczącego URSS trwa dwa lata. 

3. Tryb wyboru i odwołania Przewodniczącego określa załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 

§ 36 

1. Przewodniczący URSS kieruje działalnością Samorządu Studenckiego i reprezentuje go na 

zewnątrz.  

2. Przewodniczący URSS kieruje działalnością Samorządu Studenckiego przy współudziale w-ce 

przewodniczących.  

3. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego URSS należy:  

1) koordynacja prac organów Samorządu Studenckiego,  

2) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu Studenckiego postanowień 

niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa,  

3) organizowanie działalności URSS,  

4) sprawowanie nadzoru nad działalnością URSS,  

5) dysponowanie finansami w porozumieniu z pozostałymi członkami URSS,  

6) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową URSS,  

7) współpraca z organami Uczelni, w szczególności poprzez przedkładanie im wniosków  

i opinii URSS,  

8) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom URSS,  

9) dbanie o zapewnienie organom Samorządu Studenckiego odpowiednich warunków dla 

ich działalności. 

§ 37 

Przewodniczący wraz z URSS nie tworzy Sądu Koleżeńskiego ani Odwoławczego Sądu 

Koleżeńskiego, przekazując swe kompetencje odpowiednio Komisji Dyscyplinarnej d/s Studentów.       

§ 38 

Instytutowa Rada Samorządu Studenckiego 

 

1. Instytutowa  Rada Samorządu Studenckiego, zwana dalej w skrócie IRSS.  

2. IRSS jest reprezentantem studentów instytutu na forum Uczelni. 

 

§ 39 

1. W skład IRSS wchodzi: 

1) przewodniczący, 

2) wiceprzewodniczący 

3) sekretarz 

4) dwóch członków 

2. Tryb wyboru i odwołania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków 

            określa załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.  

3. W zakresie pełnienia swego mandatu członek IRSS zobowiązany jest:  



1) brać czynny udział w pracach IRSS,  

2) działać zgodnie z uchwałami IRSS.  

4. Kadencja IRSS trwa dwa lata  

§ 40 

1. Do kompetencji i zadań IRSS należy:  

1) reprezentacja interesów studentów na terenie instytutu, 

2) ochrona praw studentów instytutu,  

3) wyrażanie opinii społeczności studentów instytutu w sprawach, którymi społeczność ta jest 

zainteresowana i w sprawach jej dotyczących,  

4) współdecydowanie z władzami instytutu w sprawach związanych z procesem kształcenia  

i wychowania,  

5) uczestniczenie w pracach komisji stypendialnych i opiniowanie wniosków studentów  

o przyznanie pomocy materialnej,  

6) delegowanie przedstawicieli wchodzących w skład Uczelnianych Komisji Rekrutacyjnych  

z prawem głosu,  

7) delegowanie przedstawicieli studentów wchodzących w skład Uczelnianej Komisji 

Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, 

8) wybieranie spośród własnego grona przedstawicieli Samorządu Studenckiego do Rady 

Instytutu, 

9) współpraca z organizacjami studenckimi, klubami studenckimi. 

§ 41 

1. IRSS działa poprzez posiedzenia.  

2. Posiedzenia IRSS zwołuje jego przewodniczący nie rzadziej niż 1 raz w semestrze.  

3. Obecność członków na posiedzeniach IRSS jest obowiązkowa. 

§ 42 

1. Uchwały, stanowiska, opinie IRSS przyjmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale, co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

2. W przypadku nie rozstrzygnięcia głosowania głos stanowiący należy do przewodniczącego IRSS. 

§ 43 

1. Posiedzenia IRSS są zamknięte.  

2. Na posiedzenia IRSS mogą być zaproszeni przedstawiciele władz Uczelni, organizacji studenckich 

działających na terenie Uczelni oraz studenci w celu uzyskania ich opinii w temacie będącym 

przedmiotem zebrania. 

§ 44 

IRSS  może powoływać stałe lub doraźne zespoły do określonych rodzajów działalności. 

 

 



§ 45 

Uchwała IRSS niezgodna z przepisami prawa, statutem Uczelni, regulaminem studiów lub 

regulaminem samorządu jest uchylana przez Rektora. 

Przewodniczący IRSS 

§ 46 

1. IRSS na posiedzeniu założycielskim wybiera spośród członków Prezydium, Przewodniczącego 

IRSS.  

2. Kadencja Przewodniczącego IRSS trwa dwa lata.  

3. Tryb wyboru i odwołania Przewodniczącego określa załącznik 1 niniejszego Regulaminu. 

§ 47 

 

1. Przewodniczący IRSS kieruje działalnością Instytutowego Samorządu Studenckiego i reprezentuje 

go na  forum  Uczelni.  

2. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego IRSS należy:  

1) koordynacja prac organów Samorządu Studenckiego,  

2) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu Studenckiego postanowień 

niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa,  

3) organizowanie działalności IRSS,  

4) sprawowanie nadzoru nad działalnością IRSS,  

5) dysponowanie finansami w porozumieniu z pozostałymi członkami IRSS,  

6) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową IRSS,  

7) współpraca z organami Uczelni, w szczególności poprzez przedkładanie im wniosków i opinii 

IRSS,  

8) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom IRSS,  

9) dbanie o zapewnienie organom Samorządu Studenckiego odpowiednich warunków dla ich 

działalności. 

§ 48 

Wygaśnięcie mandatu członka organu Samorządu Studenckiego 

1. Mandat członka organu Samorządu Studenckiego wygasa przed upływem kadencji wskutek:  

1) śmierci,  

2) utraty statusu studenta,  

3) niemożliwości pełnienia swej funkcji przez co najmniej 3 miesiące,  

4) utraty biernego prawa wyborczego,  

5) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo,  

6) zrzeczenie się mandatu,  

7) odwołanie przez organ do tego uprawniony.  

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza w formie uchwały odpowiednia Komisja Wyborcza. 

 

 



§ 49 

Finanse Samorządu Studenckiego 

1. Na finanse Samorządu Studenckiego składają się:  

1) środki przeznaczone na działalność Samorządu Studenckiego przez władze Uczelni,  

2) środki przekazywane na rzecz Samorządu Studenckiego przez inne osoby prawne i osoby 

fizyczne,  

3) środki własne wypracowane przez Samorząd Studencki. 

§ 50 

O przeznaczeniu środków decyduje URSS w drodze uchwały. 

§ 51 

1. Nad prawidłowością rozdziału środków, o których mowa § 50 punkt a) czuwa Rektor.  

2. Nad prawidłowością rozdziału środków, o których mowa § 49 punkt  b) i c) czuwa 

Przewodniczący URSS.  

§ 53 

Uchwalenie i Zmiany Regulaminu 

1. Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala URSS większością 2/3 głosów, w obecności co 

najmniej ½ regulaminowego składu.  

2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonane po skonsultowaniu ich z Rektorem. 

§ 54 

Postanowienia Końcowe 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego zgodności ze 

Statutem Uczelni oraz innymi przepisami obowiązującego prawa. 

§ 55 

Wyżej wymieniony regulamin może ulegać modyfikacjom w trakcie jego obowiązywania.  

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1 

Ordynacja wyborcza do organów Samorządu Studenckiego 

Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach 

 

Rozdział 1 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Ordynacja ustala zasady wyboru oraz przeprowadzania głosowań w sprawie wyboru: 

1) członków Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, 

2) członków Wydziałowych Rady Samorządu Studenckiego, 

3) przewodniczącego URSS, 

4) przewodniczącego IRSS. 

§ 2 

1. Każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ma czynne i bierne prawo wyborcze  

z zastrzeżeniem § 2 punkt 2 i 3. 

2. Biernego prawa wyborczego pozbawieni są studenci ukarani przez Komisję Dyscyplinarną  

ds. Studentów prawomocnym wyrokiem, oraz ukarani przez Rektora lub Dyrektora Instytutu  

z wpisem do akt. 

§ 3 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do organów kolegialnych Samorządu Studenckiego przysługuje 

wszystkim studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  

2. Umieszczenie nazwiska kandydata na liście kandydatów wymaga jego zgody wyrażonej na piśmie. 

§ 4 

Wybór członków Instytutowych  Rad Samorządu Studenckiego 

1. Wybory do Instytutowych Rad Samorządu odbywają się raz na dwa lata. 

2. Komisja wyborcza ogłasza kalendarz wyborów, o których mowa w ust. 1, zawierający daty 

głosowań w podstawowych jednostkach. 

 

§ 5 

 

 Komisja wyborcza tworzona jest z niekandydujących studentów jednostki. 

 

§ 6 

 

Wybory przedstawicieli studentów do Instytutowych Rad Samorządu Studenckiego odbywają się  

 w terminie ustalonym przez Komisję wyborczą. 

 



§ 7 

 

Wybory w jednostce odbywają się w dniu, w którym odbywają się w niej zajęcia dydaktyczne. 

 

§ 8 

 

Termin, miejsce i formę wyborów w podstawowej jednostce  organizacyjnej ustala Komisja wyborcza 

i podaje najpóźniej 14 dni przed głosowaniem. 

                      

§ 9 

 

1. Wybory przeprowadza się w formie urnowej. 

2. Wybory urnowe trwają: 

1) w jednostkach liczących do 600 studentów – nie krócej niż 4 godziny, 

2) w jednostkach liczących ponad 600 studentów – nie krócej niż 6 godzin. 

3. Komisja wyborcza jednostki podaje, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców nie 

później niż na siedem dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów informację o: 

  1) liczbie miejsc do obsadzenia w Instytutowej Radzie Samorządu Studenckiego, 

  2) trybie i terminie zgłaszania kandydatów, 

  3) formie, terminie i miejscu głosowania, 

  4) sposobie kontaktu z komisją wyborczą. 

4. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 3 podaje się do wiadomości w sposób umożliwiający 

każdemu studentowi zapoznanie się z jego treścią. 

5. Obliczaniem głosów  zajmuje się komisja skrutacyjna .Kandydatów do komisji skrutacyjnej   może 

zgłosić każdy student: 

6. Kandydatów do komisji skrutacyjnej zgłasza się do Komisji Wyborczej do momentu rozpoczęcia 

głosowania. 

7. Członkiem komisji skrutacyjnej może być niekandydujący w wyborach student jednostki, w której 

przeprowadzane są wybory. 

8. Komisja skrutacyjna składa się z nie więcej niż trzech członków. 

9.  Termin zgłaszania kandydatów do wydziałowej rady samorządu  upływa na trzy dni przed dniem 

głosowania. 

10. Komisja wyborcza jednostki przygotowuje spis uprawnionych do głosowania  zawierający 

nazwisko, imię oraz numer albumu, na podstawie aktualnego rejestru studentów jednostki. 

11. Przed rozpoczęciem głosowania komisja wyborcza jednostki sprawdza, czy urna wyborcza jest 

pusta, po czym zamyka się urnę i opieczętowuje podpisami członków komisji wyborczej jednostki lub 

pieczęcią. 

12. Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny wyborczej nie wolno otwierać. 

13. Przy urnie od momentu jej opieczętowania do zakończenia głosowania jest obecny co najmniej 

jeden członek komisji wyborczej jednostki. 

14. Głosowanie urnowe odbywa się przy pomocy kart do głosowania przygotowanych przez komisję 

wyborczą jednostki. 

15. Karta do głosowania jest opatrzona podpisami członków komisji wyborczej jednostki lub 

odpowiednią pieczęcią. 

16. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska  kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

17. W wyborach głosować można tylko osobiście. 

18. W tych samych wyborach można głosować tylko jeden raz. 

 



19. Przed przystąpieniem do głosowania student jednostki okazuje dokument określony przez Komisję 

wyborczą, umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. 

20. Student jednostki potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem  

w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców. 

21. Student jednostki może oddać głos na kandydatów w liczbie równej lub mniejszej od liczby miejsc 

do obsadzenia w Instytutowej Radzie Samorządu Studenckiego. 

22. Kartę do głosowania wrzuca się do urny. 

23. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza jednostki ustala wyniki głosowania. 

24. Ustalając wyniki głosowania komisja wyborcza jednostki oblicza liczbę: 

1) wyborców, którym wydano karty do głosowania. 

2) kart wyjętych z urny, w tym: 

a. kart nieważnych, 

b. kart ważnych. 

c. głosów nieważnych. 

d. głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów. 

3) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów. 

25. Przy ustaleniu wyników głosowania nie bierze się pod uwagę kart do głosowania całkowicie 

przedartych. 

26. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania zaznaczono wybór większej liczby 

kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia w danym organie. 

27. Poczynienie dopisków na karcie do głosowania nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu. 

28. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 

29. Komisja wyborcza jednostki sporządza w czterech egzemplarzach protokół wyborczy. 

30. W protokole, o którym mowa w ust.29  wymienia się dane, o których mowa w ust 24. 

31. W protokole wyborczym podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania. 

32. Protokół podpisują wszystkie osoby, które są obecne  przy jego sporządzaniu. 

33. Protokół wyborczy przekazuje się: 

1) Uczelnianej  Komisji Wyborczej, nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia głosowania, 

2) władzom jednostki, 

3) do wiadomości studentów jednostki, 

4) do archiwum Uczelni. 

34. Komisja wyborcza jednostki podaje niezwłocznie do wiadomości studentów jednostki wyniki 

głosowania, poprzez wywieszenie protokołu wyborczego w budynku jednostki w sposób 

umożliwiającym każdemu studentowi zapoznanie się z jego treścią. Do protokołu załącza się 

informację o trybie i terminie wnoszenia protestów wyborczych, w treści ustalonej przez Komisję 

wyborczą. 

§ 10 

Wybory Przewodniczącego IRSS 

1. Wyboru Przewodniczącego  IRSS dokonuje  się  na pierwszym posiedzeniu.  

2. Kandydata na Przewodniczącego IRSS może zaproponować każdy z członków IRSS po uprzednim 

wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie.  

3. Przewodniczącym IRSS zostać może członek  IRSS, który uzyskał 50% + 1 głosów, przy 

obecności, co najmniej 2/3 członków IRSS w wyborach równych, tajnych i bezpośrednich.  

4. W przypadku nieuzyskania przez żadnego z kandydatów ilości liczby głosów, o których mowa  

w ust 3 dokonuje się powtórnego głosowania, w którym decyduje zwykła większość głosów.  



5. Przewodniczący IRSS  wysuwa kandydatury swych zastępców i sekretarza spośród członków IRSS, 

zatwierdzanych następnie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.  

6. Liczba zastępców Przewodniczącego IRSS nie może być większa od 2. 

 

§ 11 

 

1.Przewodniczący IRSS może być odwołany z pełnionego stanowiska w przypadku nie wywiązywania 

się ze swoich obowiązków, na wniosek, co najmniej 3 członków IRSS.  

2. Aby odwołać Przewodniczącego IRSS wymagane jest 50% + 1 głosów wszystkich członków IRSS.  

3. Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego jest tajne.  

4. Zastępca Przewodniczącego IRSS lub każdy inny członek samorządu może być odwołany na 

wniosek Przewodniczącego IRSS w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 

§ 12 

1. Wnioski o unieważnienie wyborów do organów samorządu studenckiego rozpatruje Senat 

 w czasie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.   

2. Organ uprawniony do rozpatrywania wniosków, w razie rażącego naruszenia przepisów ordynacji 

wyborczej, może unieważnić wybory w całości lub w zakresie wskazanych prze niego mandatów 

i zarządzić ponowne wybory w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty unieważnienia wyborów. 

 

§ 13 

Decyzja o unieważnieniu wyborów doręczana jest niezwłocznie wszystkim zainteresowanym.                          

§ 14 

Wybory Członków Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego 

Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu odbywają się raz na dwa lata. Termin wyborów ustala 

URSS.   

§ 15 

Wyboru  od sześciu do ośmiu członków  URSS dokonują przedstawiciele instytutowych rad 

samorządu studentów spośród swojego grona na walnym zebraniu zwykłą większością głosów w 

obecności przynajmniej 2/3 członków. 

§ 16 

Członkami uczelnianej rady samorządu studenckiego zostają  osoby, które uzyskały największą liczbę 

głosów. 

§ 17 

Wybory Przewodniczącego URSS 

1. Wyboru Przewodniczącego   URSS dokonuje się  na pierwszym posiedzeniu.  

2. Kandydata na Przewodniczącego URSS może zaproponować każdy z członków URSS po 

uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie. 



3. Przewodniczącym URSS zostać może członek URSS, który uzyskał 50% + 1 głosów, przy 

obecności, co najmniej 2/3 członków URSS w wyborach równych, tajnych, bezpośrednich, 

powszechnych.  

4. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów w ust 3 liczby głosów, dokonuje się 

powtórnego głosowania, w którym decyduje zwykła większość głosów.  

5. Przewodniczący URSS wysuwa kandydatury swych zastępców i sekretarza spośród członków 

URSS, zatwierdzanych następnie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.  

6. Liczba zastępców Przewodniczącego URSS nie może być większa od 3. 

§ 18 

1.Przewodniczący URSS może być odwołany z pełnionego stanowiska w przypadku 

niewywiązywania się ze swoich obowiązków, na wniosek, co najmniej 3 członków URSS.  

2. Aby odwołać Przewodniczącego URSS wymagane jest 50% + 1 głosów wszystkich członków 

URSS.  

3. Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego jest tajne.  

4. Zastępca Przewodniczącego URSS lub każdy inny członek samorządu może być odwołany na 

wniosek Przewodniczącego URSS w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 

§19 

1. Wnioski o unieważnienie wyborów do organów samorządu studenckiego rozpatruje Senat  

w czasie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku.   

2. Organ uprawniony do rozpatrywania wniosków, w razie rażącego naruszenia przepisów ordynacji 

wyborczej, może unieważnić wybory w całości lub w zakresie wskazanych prze niego mandatów 

 i zarządzić ponowne wybory w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty unieważnienia 

wyborów. 

§ 20 

Decyzja o unieważnieniu wyborów doręczana jest niezwłocznie wszystkim zainteresowanym. 

§ 21 

Wybór przedstawicieli samorządu do Senatu 

Studenckim członkiem Senatu jest student wybrany na podstawie niniejszej ordynacji spośród  

członków Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. 

 

 

 


