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UCHWAŁA  NR  R.0000.86.2018 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

 

 

w sprawie 

 

 

przyjęcia Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu 

 

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego wyraża zgodę na przyjęcie Regulaminu Samorządu Studentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  
 

§ 1 

 

Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, zwanym dalej „Uczelnią”, działa Samorząd Studentów 

zwany dalej „Samorządem”, który tworzą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

 

§ 2 

 

Samorząd działa na podstawie: 

1. Statutu Uczelni; 

2. niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”; 

3. regulaminów, uchwał, statutów oraz zarządzeń wydanych na podstawie Regulaminu. 

 

§ 3 

 

1. Misją Samorządu jest wspieranie studentów Uczelni w ich rozwoju, obrona oraz przestrzeganie praw 

studenta, inspirowanie do działania, pomoc w osiągnięciu wyznaczonych celów oraz budowanie  

i aktywizowanie całej społeczności akademickiej. 

2. Samorząd prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, obszarami tej 

działalności są sprawy: 

1) domów studenckich; 

2) jakości kształcenia; 
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3) informacji; 

4) infrastruktury; 

5) juwenaliów, w szczególności Ekonomaliów; 

6) kultury; 

7) sportu; 

8) nauki; 

9) organizacji studenckich; 

10) pomocy socjalnej; 

11) formalno-prawne; 

12) senackie; 

13) stypendiów; 

14) współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianej; 

15) integracji środowiska akademickiego; 

16) ogólnego dobra studentów uczelni. 

 

§ 4 

 

Samorząd posługuje logotypami zamieszczonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5 

 

Samorząd posiada budżet przyznawany przez Uczelnię na realizację wskazanych działań. Szczegółowe 

zasady tworzenia budżetu Samorządu oraz podziału środków określa odrębna Uchwała. 

 

Rozdział 2 

Organy Samorządu 

 

§ 6 

 

Organami kolegialnymi Samorządu są: 

1. Rada Uczelniana Samorządu Studentów, zwana dalej „RUSS”; 

2. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, zwana dalej „WRSS”; 

3. Zarząd Samorządu Studentów, zwany dalej „ZSS”; 

4. Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów, zwana dalej „KR”; 

5. Komisja Grantowa, zwana dalej „KG”; 

6. Rada Organizacji Studenckich, zwana dalej „ROS”; 

7. Studencka Komisja Wyborcza, zwana dalej „SKW”; 

8. Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza, zwana dalej „WSKW”; 

9. Sąd Koleżeński, zwany dalej „SK”; 

10. Odwoławczy Sąd Koleżeński, zwany dalej „OSK”; 

11. Rady Mieszkańców Domów Studenckich, zwane dalej „RM”; 

12. inne organy, stworzone na mocy uchwały RUSS bezwzględną większością głosów. 
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§ 7 

 

Organami jednoosobowymi Samorządu są w szczególności: 

1. Przewodniczący RUSS, zwany dalej „Przewodniczący Samorządu”; 

2. Rzecznik Praw Studenta, zwany dalej „RPS”. 

 

§ 8 

 

Organami wykonawczymi Samorządu są Komisje Samorządu Studentów do spraw: 

1. Administracji; 

2. Finansów; 

3. Dydaktyki i Prawa; 

4. inne Komisje, stworzone na mocy uchwały RUSS bezwzględną większością głosów.  

 

§ 9 

 

Organy jednoosobowe Samorządu i członkowie organów kolegialnych oraz wykonawczych Samorządu 

pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za ich pełnienie wynagrodzenia. 

 

§ 10 

 

1. Każdy organ kolegialny Samorządu wybiera ze swojego grona przewodniczącego  

i wiceprzewodniczącego. 

2. Każdego wybranego przewodniczącego organu kolegialnego musi zatwierdzić RUSS bezwzględną 

większością głosów. 

3. RUSS może w drodze uchwały przekazać cześć swoich uprawnień za wyjątkiem wskazanych w §19 

pkt. 3, 6-13, 16-20, 22 innemu organowi kolegialnemu Samorządu lub organowi jednoosobowemu. 

 

§ 11 

 

Przewodniczący organu kolegialnego: 

1) kieruje działaniami organu, 

2) reprezentuje organ na zewnątrz, 

3) ma obowiązek zdawać raport na wniosek Przewodniczącego Samorządu w terminie 14 dni od dnia 

wpłynięcia wniosku. 

 

§ 12 

 

1. Termin posiedzenia organu wymienionego w §6 wyznacza przewodniczący danego organu z własnej 

inicjatywy lub na wniosek co najmniej ¼ członków organu, nie później niż siedem dni od złożenia 

wniosku i podaje do wiadomości w trybie zwyczajowo przyjętym przez dany organ nie później niż 2 

dni przed posiedzeniem. 

2. Agendę posiedzenia, projekty uchwał lub inne materiały udostępnia się członkom organu nie później 

niż 48h przed posiedzeniem. 

3. Przewodniczący może upoważnić na piśmie swojego zastępcę do zwoływania zebrań organu. 
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4. Posiedzenia organów kolegialnych zwołuje się nie rzadziej niż raz w miesiącu (z wyjątkiem okresu 

wakacyjnego). 

5. Przepisów ust. 1 oraz ust. 4 nie stosuje się wobec SKW, WSKW, KR, SK, OSK, ROS, Jednostek 

Organizacyjnych Samorządu Studentów oraz Komisji. 

 

§ 13 

 

1. Decyzje organów kolegialnych, o ile Regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są w formie 

uchwał podjętych bezwzględną większością głosów. 

2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, do podjęcia uchwał przez organ kolegialny wymagana jest 

obecność ponad połowy członków danego organu, zwane dalej „kworum”. 

3. Głosowania w sprawach personalnych są tajne, w pozostałych kwestiach są jawne, chyba że organ 

Samorządu postanowi inaczej. 

4. Dopuszcza się możliwość głosowania elektronicznego za wyjątkiem spraw personalnych. Ważność 

tak odbytego głosowania stwierdza niezwłocznie KR. 

5. W przypadku równiej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego organu kolegialnego. 

6. Organ jednoosobowy podejmuje decyzje w formie zarządzeń. 

7. Przepisów ust. 1 nie stosuje się dla przepisów określających Tryb Specjalny podjęcia uchwały. 

 

Tryb Specjalny 

 

§ 14 

 

1. Przewodniczący Samorządu może wprowadzić Tryb Specjalny w celu podjęcia uchwały, kiedy: 

1) niemożliwe jest zebranie wymaganego kworum z powodu niedyspozycyjności większości 

członków danego organu Samorządu w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 

2) do podjęcia uchwały wymagane jest 70% kwalifikowanych głosów; 

2. Postanowienie ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania w okresie przerwy wakacyjnej. 

 

§ 15 

 

Wszystkie głosowania nad sprawami personalnymi, w szczególności mające na celu wykluczenie  

z danego organu, muszą zostać poprzedzone powiadomieniem osoby, której sprawa dotyczy  

i przedstawieniem jej argumentacji z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Głosowanie musi zostać 

przeprowadzone w terminie najbliższych posiedzeń RUSS od momentu powiadomienia osoby, której 

sprawa dotyczy. 

 

Rada Uczelniana Samorządu Studentów 

 

§ 16 

 

RUSS jest najważniejszym organem uchwałodawczym Samorządu. 

 

 

 



 

 

SENAT 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 41 • fax  71 3680770 
e-mail:rektor@ue.wroc.pl 
www.ue.wroc.pl 

§ 17 

 

RUSS wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który jest jednocześnie Przewodniczącym ZSS oraz 

Przewodniczącym Samorządu Studentów Uczelni, przysługuje mu również tytuł Przewodniczącego 

wszystkich Komisji Samorządu. 

 

§ 18 

 

1. RUSS podejmuje uchwały w zakresie wyznaczonym przez Regulamin. RUSS jest również właściwy 

w sprawach przekazanych przez Ustawę lub Statut Uczelni organom Samorządu, a niezastrzeżonych 

w Regulaminie do właściwości innych organów Samorządu. 

2. Uchwały przyjęte przez RUSS w zakresie jej kompetencji są wiążące dla innych organów 

Samorządu. 

 

§ 19 

 

Do zakresu kompetencji RUSS należy: 

1) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących studentów Uczelni; 

2) wyrażanie stanowiska w sprawach związanych z dydaktyką; 

3) wyrażanie zgody na przyjęcia przez Senat Uczelni regulaminu studiów na zasadach określonych  

w Ustawie; 

4) wyrażanie stanowiska w zakresie planu remontów domów studenckich; 

5) organizowanie zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i Statutem 

Uczelni; 

6) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i formie akcji protestacyjnej na zasadach określonych  

w Ustawie; 

7) powoływanie Przewodniczącego Samorządu oraz decyzja o wyrażeniu wotum zaufania wobec 

poszczególnych członków ZSS bezwzględną większością głosów; 

8) udzielanie absolutorium członkom ZSS bezwzględną większością głosów; 

9) odwoływanie Przewodniczącego Samorządu lub członka ZSS bezwzględną większością głosów; 

10) powoływanie członków SK, OSK, KR, SKW bezwzględną większością głosów; 

11) wyrażanie wotum zaufania wobec RPS; 

12) wnioskowanie do Rektora o powołanie RPS; 

13) powoływanie oraz odwoływanie komisji doraźnych bezwzględną większością głosów; 

14) inicjowanie imprez kulturalnych, naukowych, sportowych oraz turystycznych dla studentów 

Uczelni; 

15) przyjmowanie sprawozdań z działalności innych organów Samorządu; 

16) powoływanie oraz odwoływanie Jednostek Organizacyjnych Samorządu Studentów, zwanej dalej 

„JOSS”; 

17) uchwalanie projektu budżetu Samorządu; 

18) wybieranie delegatów do Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, zwanego dalej „PSRP”; 

19) wybieranie członka Prezydium  Forum Uczelni Ekonomicznych, zwanego dalej „FUE”, oraz 

delegatów na zjazdy FUE; 

20) wybieranie przedstawicieli do Rad Wydziałów; 

21) kontrolowanie funkcjonowania organów wykonawczych WRSS; 
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22) akceptowanie strategii przedstawionej przez Przewodniczącego Samorządu. 

 

§ 20 

 

1. Kadencja RUSS rozpoczyna się z dniem pierwszego zebrania RUSS w nowym składzie osobowym 

po wyborach, z zastrzeżeniem, że przepis ten nie dotyczy wyborów uzupełniających. Pierwsze 

zebranie musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników wyborów do RUSS. 

2. Kadencja członka RUSS trwa rok. 

3. Liczba mandatów na poszczególnych wydziałach jest ustalana proporcjonalnie do ilości studentów na 

danym wydziale. Na każdy rozpoczęty tysiąc studentów przypada dwóch przedstawicieli RUSS. 

Liczbę tę ustala Przewodniczący RUSS na podstawie danych udostępnionych przez Dział Nauczania, 

kierowników dziekanatów lub Biura Wydziałów poszczególnych Wydziałów, z zastrzeżeniem że 

dane te zostały ustalone nie wcześniej niż miesiąc przed ogłoszonymi liczbami wakatów. 

4. Pełne przekazanie całej dokumentacji następuje w ciągu pięciu dni roboczych po rozpoczęciu 

kadencji. 

5. Mandat członka RUSS można sprawować co najwyżej przez trzy pełne kadencje. W przypadku 

skróconych kadencji nie można być członkiem RUSS dłużej niż trzy lata. 

 

§ 21 

 

1. Członkowie RUSS wybrani na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki tworzą WRSS. 

2. WRSS posiada kompetencje RUSS wyłącznie w sprawach właściwych dla Wydziału Ekonomii, 

Zarządzania i Turystyki. 

 

§ 22 

 

1. Posiedzenia RUSS są otwarte i winny być protokołowane. 

2. Agenda posiedzenia RUSS otwierana jest nie później niż 2 dni przed posiedzeniem. Agenda jest 

zamykana i podawana do wiadomości ogółu studentów w trybie zwyczajowo przyjętym nie później 

niż 6 godzin przed posiedzeniem. Materiały oraz uchwały będące przedmiotem głosowań są 

udostępniane nie później niż 2 dni przed posiedzeniem. 

3. Protokoły z posiedzeń RUSS należy umieszczać na stronie internetowej Samorządu nie później niż 

tydzień po posiedzeniu RUSS. 

4. Każdy student oraz pracownik Uczelni ma prawo do wglądu do dokumentacji jawnej Samorządu po 

wcześniejszym powiadomieniu Przewodniczącego Samorządu. Przewodniczący Samorządu jest 

zobowiązany do przedłożenia dokumentacji do wglądu zainteresowanego w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania powiadomienia. 

5. Prawo określone w ust. 4 podlega ograniczeniom w zakresie niezbędnym do ochrony prywatności 

osób fizycznych, tajemnicy przedsiębiorcy oraz organów kolegialnych i wykonawczych. 

 

§ 23 

 

1. Członkostwo w RUSS ustaje na skutek: 

1) pisemnej lub internetowej rezygnacji z RUSS; 

2) pisemnej lub internetowej rezygnacji z Komisji Samorządu; 
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3) skreślenia z listy studentów Uczelni; 

4) uzyskania urlopu (zdrowotnego lub losowego) od zajęć na Uczelni przekraczającego okres  

2 miesięcy; 

5) wykluczenia w drodze uchwały RUSS podjętej bezwzględną większością głosów z powodu 

postępowania uchybiającego godności studenta lub naruszenia przepisów obowiązujących na 

Uczelni, stwierdzonego przez SK lub  Komisję Dyscyplinarną; 

6) wykluczenia w drodze uchwały RUSS, podjętej bezwzględną większością głosów z powodu 

co najmniej trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach RUSS, przy czym 

o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Przewodniczący Samorządu; 

7) wykluczenia w drodze uchwały RUSS, bezwzględną większością głosów z powodu co najmniej 

trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach wybranej przez siebie Komisji 

Samorządu, przy czym o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje właściwy członek ZSS; 

2. Niezwłocznie po ustaniu członkostwa RUSS, Przewodniczący RUSS decyduje czy podjąć uchwałę  

o przyjęciu na miejsce członka RUSS, którego członkostwo ustało, osoby, która uzyskała kolejno 

największą liczbę głosów w wyborach do RUSS na tym samym wydziale podczas ostatnich wyborów 

do RUSS. W przypadku braku takiej decyzji Przewodniczącego RUSS, SKW zarządza  

i przeprowadza wybory uzupełniające na danym wydziale. 

3. Przepisy stosuje się odpowiednio do WRSS. 

 

Zarząd Samorządu Studentów 

 

§ 24 

 

1. ZSS jest organem wykonawczym i kolegialnym Samorządu; 

2. ZSS prowadzi sprawy bieżące Samorządu; 

3. Do ZSS należą sprawy nieleżące w kompetencji innych organów. 

 

§ 25 

 

Do zakresu kompetencji ZSS należy: 

1) wykonywanie uchwał RUSS; 

2) nadzór nad egzekwowaniem postanowień Regulaminu; 

3) reprezentowanie Samorządu; 

4) stworzenie projektu budżetu Samorządu i egzekwowanie przestrzegania uchwały RUSS w sprawie 

zasad dofinansowania projektów; 

5) wykonywanie budżetu uchwalonego przez RUSS; 

6) organizacja akcji protestacyjnych na terenie Uczelni; 

7) wybór przedstawicieli na zjazdy i konferencje Samorządu organizowane dla członków 

Samorządu; 

8) wybór przedstawiciela Samorządu w FUE; 

9) wybór przedstawiciela Samorządu w PSRP; 

10) powoływanie oraz odwoływanie Koordynatorów Projektów Samorządu, zwanych dalej 

Koordynatorami oraz określanie ich kompetencji; 

11) akceptowanie zarządów oraz członków zespołów projektowych Samorządu; 

12) prowadzenie dokumentacji Samorządu; 
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13) przedstawianie organom Uczelni sprawozdań z rozdziału środków finansowych; 

14) wydawanie rozporządzeń obejmujących Samorząd po ówczesnym skonsultowaniu ich  

z Przewodniczącym RUSS oraz odpowiednimi Władzami Uczelni; 

15) postanowienia pkt 10 i  11 nie dotyczą projektów realizowanych przez JOSS oraz organizacje 

studenckie zawarte w uchwale Nr3/2017-2018. 

 

§ 26 

 

Członkiem ZSS można być przez maksymalnie dwie kadencje. Kadencja członka ZSS trwa rok  

i rozpoczyna się w ciągu 2 tygodni od dnia powołania zaproponowanego przez Przewodniczącego 

Samorządu składu ZSS, lecz nie wcześniej niż pierwszego dnia czerwca. Od czasu wyborów do 

rozpoczęcia kadencji członkowie elekci ZSS mają prawo udziału we wszystkich posiedzeniach 

poszczególnych organów Samorządu bez prawa do głosowania oraz prawo wglądu do pełnej 

dokumentacji. 

 

§ 27 

 

1. Na ostatnim posiedzeniu kadencji RUSS wygłaszane jest sprawozdanie z działalności ustępującego 

ZSS oraz Przewodniczącego Samorządu. Na tym samym posiedzeniu głosowane jest przez RUSS 

absolutorium dla Przewodniczącego Samorządu oraz pozostałych członków ustępującego ZSS. 

2. Nieuzyskanie absolutorium wiąże się z brakiem możliwości kandydowania do organów kolegialnych 

Samorządu. 

3. Nieuzyskanie absolutorium wiąże się z brakiem możliwości reprezentowania Samorządu podczas 

zjazdów FUE oraz posiedzeń PSRP przez okres jednego roku. 

4. Postanowień ust. 3 nie stosuje się w przypadku, kiedy osoba należy do Prezydium FUE. 

 

§ 28 

 

Odwołanie członka ZSS następuje wskutek: 

1) uchwalenia wotum nieufności przez RUSS podjętej większością co najmniej 2/3 głosów osób 

uprawnionych do głosowania; 

2) uzyskania urlopu od zajęć na Uczelni przekraczającego 2 miesiące; 

3) pisemnej rezygnacji członka; 

4) skreślenie z listy studentów. 

 

Przewodniczący Samorządu Studentów 

 

§ 29 

 

Przewodniczący Samorządu jest organem jednoosobowym Samorządu i sprawuje władzę wraz z ZSS.  

W ramach swoich kompetencji upoważnieni są do wydawania zarządzeń dotyczących Samorządu 

Studentów. 
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§ 30 

 

Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Samorządu na forum Uczelni oraz na zewnątrz; 

2) koordynowanie działań ZSS; 

3) zwoływanie zebrań ZSS i RUSS; 

4) prowadzenie obrad ZSS i RUSS; 

5) uwierzytelnianie swoim podpisem uchwał RUSS i ZSS; 

6) kontaktowanie się z wszystkimi organami Samorządu; 

7) uczestniczenie w posiedzeniach wszystkich organów Samorządu; 

8) uwierzytelnianie swoim podpisem pism związanych z działalnością Samorządu; 

9) powoływanie osób upoważnionych do podpisywania pism związanych z działalnością Samorządu. 

 

§ 31 

 

Powołanym na Przewodniczącego Samorządu można być maksymalnie 2 razy. Kadencja 

Przewodniczącego Samorządu trwa 1 rok. 

 

§ 32 

 

Kadencja Przewodniczącego Samorządu rozpoczyna się w ciągu 2 tygodni od dnia powołania 

proponowanego składu ZSS, lecz nie wcześniej niż pierwszego dnia czerwca. 

 

§ 33 

 

1. Jeżeli podczas trzech kolejnych posiedzeń nowo wybranej RUSS nie został wybrany Przewodniczący 

Samorządu, kadencja członków RUSS wygasa, a SKW zarządza nowe wybory RUSS. 

2. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Samorządu ze stanowiska przed upływem 

kadencji RUSS, nowy Przewodniczący Samorządu powinien zostać wybrany podczas trzech 

najbliższych posiedzeń RUSS. W przeciwnym wypadku kadencja członków RUSS wygasa, a SKW 

zarządza nowe wybory RUSS zgodnie z niniejszym Regulamin. 

 

§ 34 

 

Spośród członków ZSS będących jednocześnie członkami RUSS, Przewodniczący Samorządu mianuje 

jednego Wiceprzewodniczącego Samorządu. 

§ 35 

 

1. Przewodniczący Samorządu w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wotum zaufania 

przedstawia RUSS kandydatury na członków ZSS, wybranych spośród ogółu studentów, w liczbie co 

najmniej 3. 

2. RUSS podejmuje uchwałę udzielającą wotum zaufania przedstawionym kandydatom na członków 

ZSS. 
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§ 36 

 

Przewodniczący Samorządu jest zobowiązany do przedstawienia strategii Samorządu przed RUSS  

w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia swojej kadencji, nie wliczając w to okresu między semestrem 

letnim a zimowym. W przypadku braku akceptacji strategii Przewodniczący Samorządu ma prawo do 

przedstawienia nowej wersji na trzech kolejnych zebraniach RUSS. W przypadku ponownego 

nieuzyskania akceptacji strategii przez RUSS, Przewodniczący Samorządu traci prawo do pełnienia 

funkcji, jednak pełni obowiązki do czasu wybrania przez RUSS nowego Przewodniczącego Samorządu. 

 

Koordynator Projektu 

 

§ 37 

 

1. Koordynator Projektu, zwany dalej „Koordynatorem” jest osobą odpowiedzialną za dany projekt 

Samorządu. 

2. Koordynator jest wybierany spośród ogółu studentów Uczelni. 

3. Ocena kandydata na Koordynatora może być dokonana przez pryzmat działalności bieżącej  

w Samorządzie. 

 

§ 38 

 

Odwołanie Koordynatora następuje wskutek: 

1) uchwalenia wotum nieufności przez RUSS podjętej większością co najmniej 2/3 głosów osób 

uprawnionych do głosowania; 

2) uzyskania urlopu od zajęć Uczelni przekraczającego 2 miesiące; 

3) pisemnej rezygnacji Koordynatora; 

4) skreślenia z listy studentów. 

 

Komisje Samorządu 
 

§ 39 

 

Przewodniczący Samorządu powołuje Komisje Samorządu do spraw: finansowych, dydaktyki i prawa 

oraz administracji, zwane dalej Komisjami, w celu wspomagania stałego obszaru działalności Samorządu. 

Ma prawo powołać także inne Komisje, co przedstawia po otrzymaniu wotum zaufania w ciągu 7 dni. 

 

§ 40 

Przewodniczącymi Komisji są członkowie ZSS odpowiadający za dany obszar działalności Samorządu. 

 

§ 41 

 

1. Członkiem Komisji może zostać osoba, która jest studentem Uczelni, o którym mowa w § 1 oraz 

spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1) przeszła pozytywnie proces rekrutacji do Komisji Samorządu. 
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2) wykazała się ponadprzeciętną aktywnością oraz uzyskała akceptację ZSS podczas realizacji 

projektu organizowanego przez Samorząd. 

2. Członkiem Komisji zostaje każdy członek RUSS. 

3. W przypadku rezygnacji lub utraty członkostwa w Komisji, traci się również mandat członka RUSS. 

 

§ 42 

 

1. Członków Komisji powołuje właściwy członek ZSS. 

2. Członek RUSS staje się członkiem wybranej przez siebie Komisji na podstawie pisemnej deklaracji 

złożonej do dwóch tygodni po rozpoczęciu kadencji przez nowo wybrany ZSS. 

3. Odwołanie Członka Komisji następuje na zasadach określonych w §50 Regulaminu. 

4. Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku gdy członek RUSS należał do Komisji przed 

złożeniem zgłoszenia na członka RUSS. 

 

§ 43 

 

Każdy nowo przyjęty członek Komisji objęty jest minimalnie dwumiesięcznym okresem próbnym 

rozpoczynającym się w dniu zakończenia decyzją ZSS procesu rekrutacji. Okres próbny zakończony jest 

decyzją ZSS w sprawie przyznania danemu członkowi oficjalnego członkostwa Komisji zwanego dalej 

„członkostwem”. 

 

§ 44 

 

Podstawą otrzymania członkostwa jest: 

1) wstępna deklaracja przynależności do co najmniej jednej Komisji; 

2) aktywny udział w pracy bieżącej zadeklarowanej Komisji; 

3) wykazanie inicjatywy w działalności projektowej Samorządu; 

4) pozytywna ocena działalności przez członków ZSS. 

 

§ 45 

 

ZSS wyznacza jedną Komisję, do której należy przyjęta osoba. W przypadku, gdy członek Komisji chce 

aktywnie działać w więcej niż jednej Komisji lub zmienić przyznaną Komisję, zobowiązany jest do 

poinformowania o swojej decyzji członka ZSS odpowiedzialnego za HR. 

 

 

§ 46 

 

Członek Komisji ma prawo do: 

1) udziału we wszystkich formach aktywności Komisji Samorządu; 

2) zgłoszenia swojej kandydatury na członka grupy projektowej Projektów oraz Inicjatyw 

Samorządu; 

3) zgłaszania inicjatyw dotyczących działalności Samorządu; 

4) reprezentowania studentów Uczelni; 
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5) przebywanie w biurze Samorządu i korzystania z jego zasobów zgodnie z Regulaminem biura 

Samorządu; 

6) uzyskiwania wyróżnień wynikających z aktywnej działalności w Samorządzie; 

7) przynależności do maksymalnie trzech Komisji jednocześnie; 

8) zmiany Komisji, do której należy. 

 

§ 47 

 

Członek Komisji jest zobowiązany do: 

1) dbania o dobre imię i mienie Samorządu; 

2) przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązujących na Uczelni; 

3) uczęszczania na posiedzenia RUSS; 

4) wcześniejszego usprawiedliwienia nieobecności na zebraniach Komisji oraz RUSS, z co najmniej 

6 godzinnym wyprzedzeniem, kontaktując się z członkiem ZSS ds. Administracji.  

W wyjątkowych sytuacjach o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Przewodniczący 

Samorządu. 

5) aktywnego udziału w pracy bieżącej Komisji, do której przynależy; 

6) terminowego i rzetelnego wykonywania powierzonych mu zadań. 

 

§ 48 

 

1. Zawieszenie działalności członka Komisji następuje wskutek pisemnego zawiadomienia 

Przewodniczącego Samorządu i członka ZSS odpowiedzialnego za HR o zawieszeniu członkostwa 

wraz z określeniem przewidywanego czasu zawieszenia. 

2. Zawieszenie członkostwa nie może być dłuższe niż jeden semestr. 

3. Przypis ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku wymian studenckich oraz urlopów dziekańskich. 

4. Wskutek zawieszenia członkostwa, członek Komisji traci wszystkie prawa i obowiązki wynikające 

z członkostwa na okres zawieszenia. 

5. Ponowne nabycie praw i obowiązków następuje niezwłocznie po pisemnym powiadomieniu 

Przewodniczącego Samorządu oraz członka ZSS odpowiedzialnego za HR o powrocie do aktywnej 

działalności w Samorządzie. 

6. Przewodniczący Samorządu, w porozumieniu z członkiem ZSS odpowiedzialnym za HR, może 

odrzucić wniosek o ponowne nabycie praw i obowiązków Członka Komisji.  

 

§ 49 

 

1. Rezygnacja z członkostwa następuje wskutek pisemnego zawiadomienia Przewodniczącego 

Samorządu 

i członka ZSS odpowiedzialnego za HR o rezygnacji z członkostwa. 

2. Wskutek rezygnacji członek Komisji traci wszystkie prawa i obowiązki z tego wynikające. 

3. Ponowne nabycie członkostwa wymaga pozytywnego przejścia procesu rekrutacji do Komisji 

Samorządu. 
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§ 50 

 

1. Zgłoszenie przez ZSS wniosku o odebranie członkostwa odbywa się, gdy członek Komisji spełni co 

najmniej jeden z poniższych warunków: 

1) rażąco naruszył niniejszy Regulamin lub dopuścił się postępowania uchybiającego godności 

studenta lub naruszenia przepisów obowiązujących na Uczelni; 

2) był nieobecny na co najmniej trzech posiedzeniach RUSS lub swojej Komisji bez wcześniejszego 

usprawiedliwienia; 

3) wykazał brak aktywności w pracy bieżącej Komisji, do której przynależy przez okres co najmniej 

jednego miesiąca; 

4) w ocenie ZSS notorycznie nie wykonuje powierzonych zadań terminowo i rzetelnie. 

2. Głosowania dokonuje się podczas zgromadzenia RUSS, a udział w nim biorą wszystkie osoby 

posiadające członkostwo RUSS, Komisji oraz ZSS. Odebranie członkostwa następuje poprzez 

uzyskanie bezwzględnej większości głosów. 

 

Jednostki Organizacyjne Samorządu Studentów 

 

§ 51 

 

RUSS 2/3 głosów powołuje bądź odwołuje Jednostkę Organizacyjną Samorządu Studentów. 

 

§ 52 

 

JOSS jest organem wykonawczym Samorządu i powołuje się do realizacji zadań operacyjnych 

Samorządu. Członkami JOSS mogą być studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

prowadzonych na Uczelni. 

 

§ 53 

 

1. Powołanie JOSS następuje w drodze uchwały. 

2. Uchwała ta określa: 

1) pełną nazwę JOSS; 

2) imię i nazwisko osoby, której powierzono stworzenie JOSS; 

3) obszar działalności JOSS. 

3. JOSS zostaje utworzony w momencie stworzenia zgodnego z Regulaminem statutu oraz 

zaakceptowaniu go przez 2/3 głosów na posiedzeniu RUSS. 

4. Zgłoszenie utworzenia JOSS może zostać wysłane maksymalnie do końca kwietnia aktualnego roku 

akademickiego. 

5. Utworzenie JOSS może nastąpić nie szybciej niż 1 czerwca aktualnego roku akademickiego. 

 

§ 54 

 

1. JOSS wybiera z własnego grona Przewodniczącego JOSS, który zostaje przedstawiony do akceptacji 

RUSS. Staje się on członkiem ZSS. 
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2. Kadencja Przewodniczącego JOSS trwa 1 rok, zaczyna się po przedstawieniu planu na swoją 

kadencję na posiedzeniu RUSS oraz uzyskania akceptacji RUSS i kończy w momencie powołania 

jego następcy, chyba że RUSS zdecyduje inaczej. 

3. W przypadku nieuzyskania akceptacji od RUSS, procedurę wyboru Przewodniczącego JOSS należy 

powtórzyć. 

 

§ 55 

 

Szczegółową organizację JOSS określa statut uchwalony bezwzględną większością głosów członków 

JOSS uprawnionych do głosowania oraz zatwierdzony przez 2/3 głosów członków RUSS. 

 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 56 

 

KR jest trzyosobowym organem kontrolnym Samorządu. 

 

§ 57 

 

1. Na ostatnim posiedzeniu kadencji RUSS, RUSS dokonuje wyboru członków KR. 

2. SKW jest zobowiązana do zebrania zgłoszeń do KR, udostępnienia ich RUSS, a następnie 

przeprowadzenia głosowania. 

3. Profile kandydatów do KR powinny zostać przedstawione RUSS nie później niż 5 dni przed 

głosowaniem. 

4. Kadencja członków KR jest roczna, zaczyna się w dniu wybrania przez RUSS, a kończy w dniu 

powołania następnej KR. 

5. Niezwłocznie po wyborze przez RUSS, KR wybiera ze swojego składu przewodniczącego. 

6. Pierwsze posiedzenie KR odbywa się w ciągu pierwszego miesiąca od wyboru członków KR. 

 

§ 58 

 

Członek KR nie może być członkiem RUSS, WRSS, ZSS, SKW, WSKW, SK oraz OSK. 

 

§ 59 

 

1. Kadencja członka KR ustaje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji członka KR; 

2) uzyskania urlopu od zajęć na Uczelni dłuższego niż 3 miesiące. 

2. W przypadku ustania kadencji jednego z członków, KR samodzielnie podejmuje decyzję  

o powołaniu nowego członka KR. 

 

§ 60 

 

Członkowie KR mają wgląd do dokumentacji RUSS. 
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§ 61 

 

Do zakresu kompetencji KR należy: 

1) przyjmowanie skarg studentów na działania organów Samorządu; 

2) kontrola realizacji budżetu Samorządu przez ZSS; 

3) wykonywanie kontroli zleconych przez RUSS; 

4) rozstrzyganie ważności wyborów do organów Samorządu; 

5) rozstrzyganie ważności głosowań przeprowadzonych drogą internetową; 

6) kontrola zgodności innych dokumentów wpływających na działania Samorządu Studentów  

z Regulaminem. 

 

§ 62 

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminów, statutów, uchwał lub zarządzeń organów 

Samorządu z przepisami określonymi w § 2, KR wnioskuje do Rektora o uchylenie takiej uchwały lub 

zarządzenia. 

 

§ 63 

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności działań organu jednoosobowego Samorządu lub członka organu 

Samorządu z przepisami określonymi w § 2, KR kieruje wniosek o ukaranie do SK. 

 

Rada Organizacji Studenckich 

 

§ 64 

 

ROS jest organem doradczym Samorządu, zrzeszającym organizacje studenckie wymienione w odrębnym 

regulaminie działalności ROS prowadzące swoją działalność na terenie Uczelni. 

 

§ 65 

 

W zebraniach ROS może uczestniczyć członek ZSS wskazany przez Przewodniczącego Samorządu, bez 

prawa głosowania. 

 

§ 66 

 

ROS działa na podstawie odrębnego regulaminu uchwalonego przez RUSS bezwzględną większością 

głosów. 

 

Sąd Koleżeński oraz Odwoławczy Sąd Koleżeński 

 

§ 67 

 

SK i OSK są organami dyscyplinarnymi Samorządu. 
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§ 68 

 

1. SK i OSK są niezależne w zakresie orzekania. 

2. Członkowie SK i OSK są niezawiśli w zakresie orzekania. 

 

§ 69 

 

1. SK i OSK orzekają o odpowiedzialności dyscyplinarnej studenta za naruszenie przepisów 

obowiązujących na Uczelni lub za czyny uchybiające godności studenta, w szczególności czynności 

naruszające zasady wymienione w Kodeksie Etyki Studenta Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu. 

2. Od wyroku SK student może odwołać się w terminie 14 dni do OSK. 

3. Nieodwołanie się od wyroku SK w czasie określonym przez ust. 3 skutkuje uprawomocnieniem 

wyroku. 

4. Od wyroku OSK student może odwołać się w terminie 14 dni do Rektora. Podjęta przez Rektora 

decyzja jest ostateczna. 

 

§ 70 

 

Wniosek o ukaranie studenta mogą złożyć: 

1) RUSS; 

2) KR; 

3) ZSS; 

4) inni studenci Uczelni poprzez złożenie pisemnego oświadczenie. 

 

§ 71 

 

1. W skład SK i OSK wchodzi po 3 studentów Uczelni. 

2. Wybór członków SK i OSK następuje w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia RUSS w nowym 

roku akademickim. 

3. Kadencja członków SK i OSK upływa wraz z wyborem nowych członków SK i OSK po rozpoczęciu 

nowej kadencji RUSS. 

4. Członkami SK i OSK nie mogą być członkowie RUSS, ZSS, KR. 

5. Członkowie SK i OSK wybierają ze swojego grona po jednym przewodniczącym w ciągu 7 dni od 

dnia wyboru pełnego składu. 

6. Nie można być jednocześnie członkiem SK i OSK. 

7. Kadencja członka SK i OSK ustaje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji; 

2) uzyskania urlopu od zajęć na Uczelni dłuższego niż 3 miesiące. 

 

§ 72 

 

Rozstrzygnięcia podejmowane są w formie uchwał. 
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§ 73 

 

SK lub OSK może nałożyć na studenta karę w postaci: 

1) upomnienia; 

2) nagany z ostrzeżeniem; 

3) nagany. 

 

§ 74 

 

W przypadku stwierdzenia winy osoby, która wcześniej została ukarana naganą z ostrzeżeniem, SK lub 

OSK może wnosić do Komisji Dyscyplinarnej o wymierzenie studentowi kary: 

1) zawieszenia w określonych prawach studenta na okres jednego roku; 

2) wydalenia z Uczelni. 

 

§ 75 

 

SK oraz OSK działa na podstawie odrębnego regulaminu. 

 

Rady Mieszkańców Domów Studenckich 

 

§ 76 

 

RM są organami Samorządu reprezentującymi studentów Uczelni mieszkających w poszczególnych 

domach studenckich należących do Uczelni. 

 

§ 77 

 

RM działają na podstawie odrębnego regulaminu uchwalonego przez RUSS bezwzględną większością 

głosów. 

 

§ 78 

 

Tryb przeprowadzania wyborów do RM określa Regulamin Rad Mieszkańców Domów Studenckich. 

 

§ 79 

 

Przewodniczący RM ma obowiązek brać udział na posiedzeniach RUSS, na których omawiane są sprawy 

dotyczące Domów Studenckich. 

 

Rzecznik Praw Studenta 

 

§ 80 

 

ZSS przedstawia RUSS kandydata na RPS wyłonionego spośród nadesłanych zgłoszeń. Prawo do 

wysłania zgłoszenia przysługuje studentom Uczelni, o których mowa w § 1. 



 

 

SENAT 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 41 • fax  71 3680770 
e-mail:rektor@ue.wroc.pl 
www.ue.wroc.pl 

 

§ 81 

 

RUSS w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wnioskuje do Rektora o powołanie 

RPS. 

 

§ 82 

 

Do obowiązków RPS należy: 

1) doradzanie studentom w sprawach związanych z przestrzeganiem praw studenta; 

2) interweniowanie w przypadkach łamania praw studenta; 

3) przyjmowanie skarg i wniosków studenckich; 

4) tworzenie raportów dotyczących sfery działalności RPS, oraz przedkładania ich RUSS  

i Rektorowi; 

5) budowanie świadomości studentów w zakresie ich praw i obowiązków; 

6) obecność na posiedzeniach RUSS. 

 

§ 83 

 

1. Kadencja RPS trwa jeden semestr i rozpoczyna się z dniem powołania przez Rektora. 

2. Stanowisko RPS można sprawować co najwyżej przez cztery kadencje. 

3. Odwołanie RPS następuje wskutek: 

1) pisemnej rezygnacji; 

2) uzyskania urlopu od zajęć na Uczelni dłuższego niż 1 miesiąc; 

3) skreślenie z listy studentów Uczelni; 

4) decyzją Rektora podjętej na podstawie wniosku złożonego przez RUSS. 

4. W przypadku ust. 3 ZSS ponownie ogłasza konkurs na RPS i przedstawia RUSS kandydata  

w terminie 14 dni od odwołania poprzedniego RPS. 

 

Rozdział 3 

Referendum studenckie 

 

§ 84 

 

Referendum studenckie może być przeprowadzone w sprawie o szczególnym znaczeniu dla studentów 

Uczelni, mieszczącej się w zakresie kompetencji organów Samorządu. 

 

§ 85 

 

Referendum przeprowadza SKW z inicjatywy RUSS lub na wniosek co najmniej 500 studentów Uczelni, 

który składa się na ręce Przewodniczącego Samorządu. Uchwała podjęta przez RUSS bezwzględną 

większością głosów określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia referendum studenckiego. 
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§ 86 

 

W referendum studenckim mają prawo brać udział wszyscy studenci Uczelni. 

 

§ 87 

 

Wynik referendum studenckiego jest wiążący, jeżeli w referendum studenckim wzięło udział więcej niż 

10% studentów Uczelni. 

 

§ 88 

Szczegółowe zasady referendum wyborczego, którego celem jest zakwestionowanie zmian  

w Regulaminie Studiów określa rozdział 4. 

 

Rozdział 4 

Wybory 

 

§ 89 

 

1. Wybory do Senatu, RUSS, Kolegium Elektorów dokonującego wyboru Rektora i Prorektorów oraz 

Kolegium Elektorów dokonującego wyboru Dziekanów i Prodziekanów są równe, bezpośrednie  

i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

2. Wybory do Rad Wydziałów są równe, pośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

 

Rady Wydziałów 

 

§ 90 

 

1. RUSS dokonuje wyboru przedstawicieli do poszczególnych Rad Wydziałów spośród studentów 

danego wydziału. 

2. Członkowie RUSS wybierają przedstawicieli Rady Wydziału z wydziału, z którego otrzymali 

mandat. 

3. Mandat przyznaje się na okres 4 lat. 

4. SKW jest zobowiązane do zebrania zgłoszeń do Rad Wydziałów, udostępnienia ich RUSS,  

a następnie przeprowadzenia głosowania. 

5. Profile kandydatów do Rad Wydziałów powinny zostać przedstawione RUSS nie później niż 5 dni 

przed głosowaniem. 

6. Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów do Rad Wydziałów określa uchwała SKW i podaje go 

do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o naborze przedstawicieli studenckich do Rad Wydziałów. 

 

§ 91 

 

1. Członkostwo w Radzie Wydziału ustaje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji członka, którego rezygnacja dotyczy; 

2) uzyskania urlopu od zajęć na Uczelni przekraczającego okres 2 miesięcy; 
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3) wykluczenia w drodze uchwały RUSS podjętej bezwzględną większością głosów, z powodu 

postępowania uchybiającego godności studenta lub naruszenia przepisów obowiązujących na 

Uczelni, stwierdzonego przez SK lub Komisję Dyscyplinarną. 

4) wykluczenia w drodze uchwały RUSS, podjętej bezwzględną większością głosów, z powodu co 

najmniej trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Rady Wydziału, przy czym 

o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Przewodniczący Samorządu. 

2. Niezwłocznie po ustaniu członkostwa w Radzie Wydziału RUSS podejmuje uchwałę o wstąpieniu na 

miejsce członka Rady Wydziału, którego członkostwo ustało, osoby, która uzyskała kolejno 

największą liczbę głosów podczas ostatniego głosowania RUSS. W przypadku braku kolejnych osób 

z listy, RUSS decyduje o naborze uzupełniającym do danej Rady Wydziału. 

 

Kolegium Elektorów 

 

§ 92 

 

1. Mandat członka Kolegium Elektorów przyznaje się na okres jednych wyborów przeprowadzanych na 

Uczelni z włączeniem wszystkich tur głosowania przeprowadzanych przez Uczelnianą Komisję 

Wyborczą zwaną dalej „UKW”. 

2. SKW jest zobowiązana do zebrania zgłoszeń do Kolegium Elektorów, udostępnienia ich studentom, 

o których mowa w § 2, a następnie przeprowadzenia wyborów. 

3. Profile kandydatów do Kolegium Elektorów powinny zostać przedstawione ogółowi studentom,  

o których mowa w § 2, nie później niż 5 dni przed terminem wyborów. 

4. Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów określa uchwała SKW i podaje 

je do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o naborze przedstawicieli studenckich do Kolegium 

Elektorów. 

 

§ 93 

 

1. Członkostwo w Kolegium Elektorów ustaje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji członka, 

2) uzyskania urlopu od zajęć na Uczelni przekraczającego okres 2 miesięcy, 

3) wykluczenia w drodze uchwały RUSS podjętej bezwzględną większością głosów, z powodu 

postępowania uchybiającego godności studenta lub naruszenia przepisów obowiązujących na 

Uczelni, stwierdzonego przez SK lub Komisję Dyscyplinarną. 

4) wykluczenia w drodze uchwały RUSS, podjętej bezwzględną większością głosów, z powodu co 

najmniej jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Kolegium Elektorów, przy 

czym o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Przewodniczący Samorządu. 

2. Niezwłocznie po ustaniu członkostwa w Kolegium Elektorów RUSS podejmuje uchwałę  

o wstąpieniu na miejsce członka Kolegium Elektorów, którego członkostwo ustało, osoby, która 

uzyskała kolejno największą liczbę głosów podczas ostatnich wyborów. W przypadku braku 

kolejnych osób z listy, RUSS decyduje w drodze uchwały o naborze uzupełniającym do danego 

Kolegium Elektorów. 
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Prawa Wyborcze 

 

§ 94 

 

1. Czynne oraz bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Uczelni. 

2. Wybory przedstawicieli studentów do RUSS, Kolegium Elektorów dokonującego wyboru Rektora 

i Prorektorów oraz Kolegium Elektorów dokonującego wyboru Dziekanów i Prodziekanów 

odbywają się na poszczególnych wydziałach. 

3. Podział na wydziały studenckich mandatów do Kolegium Elektorów dokonującego wyboru Rektora 

i Prorektorów dokonuje RUSS w drodze uchwały podjętej przynajmniej 14 dni przed terminem 

wyborów, na wniosek SKW, która ustala i przedstawia aktualne proporcje studentów w oparciu  

o dane z dziekanatów. 

 

Zarządzanie wyborów 

 

§ 95 

 

RUSS w trybie uchwały podjętej przynajmniej 30 dni przed wyborami, wyznacza termin wyborów do 

RUSS, które odbywają się w drugiej połowie semestru letniego, lecz nie później niż miesiąc przed dniem 

kończącym letnią sesję egzaminacyjną. 

 

§ 96 

 

RUSS na wniosek Przewodniczącego Samorządu lub co najmniej 1/3 członków RUSS może 

bezwzględną większością głosów zadecydować o przyspieszonych wyborach do RUSS. 

 

§ 97 

 

Wybory do organów Samorządu wymienionych w § 6 powinny być przeprowadzone przed upływem 

kadencji danego organu. 

 

Studencka Komisja Wyborcza 

 

§ 98 

 

1. SKW przeprowadza wybory, w których prawo głosu mają wyłącznie studenci Uczelni oraz jest 

odpowiedzialna za przeprowadzenie referendum studenckiego. 

2. Wybory bezpośrednie na wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki przeprowadzane są przez 

WSKW. 

 

§ 99 

 

Do zadań SKW (WSKW) należy: 

1) ustalenie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych i podanie go do publicznej 

wiadomości najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem wyborów; 
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2) przygotowanie list wyborców; 

3) organizowanie zebrań wyborczych; 

4) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów; 

5) zabezpieczenie dokumentacji; 

6) organizowanie wyborów uzupełniających, do których przepisy Regulaminu stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 100 

 

1. W skład SKW wchodzi pięciu studentów Uczelni, o których mowa w § 1. 

2. W skład WSKW wchodzi pięciu studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. 

3. Członkowie SKW (WSKW) wybierają spośród siebie przewodniczącego na pierwszym zebraniu, 

które odbywa się w ciągu pierwszego miesiąca od początku kadencji SKW (WSKW). 

 

§ 101 

 

Członkowie SKW oraz WSKW nie mogą kandydować w wyborach. Kandydowanie w wyborach jest 

równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w SKW (WSKW). 

 

§ 102 

 

1. Członków SKW powołuje RUSS co najmniej 30 dni przed wyborami. 

2. Członków WSKW powołuje WRSS co najmniej 30 dni przed wyborami. 

 

§ 103 

 

SKW oraz WSKW pełnią funkcję komisji skrutacyjnej. 

 

§ 104 

 

SKW (WSKW) powoływana jest na kadencję roczną, która zaczyna się w dniu powołania przez RUSS 

(WRSS), a kończy w dniu powołania następnej SKW (WSKW). 

 

§ 105 

 

1. Odwołanie członka komisji SKW (WSKW) następuje wskutek: 

1) pisemnej rezygnacji; 

2) kandydowania w wyborach; 

3) uzyskania urlopu od zajęć na Uczelni przekraczającego okres 2 miesięcy; 

4) odwołania w drodze uchwały RUSS (WRSS) podjętej bezwzględną większością głosów,  

z powodu postępowania uchybiającego godności studenta lub naruszenia przepisów 

obowiązujących na Uczelni, stwierdzonego przez SK lub Komisję Dyscyplinarną; 

5) odwołania w drodze uchwały RUSS (WRSS), podjętej bezwzględną większością głosów,  

z powodu co najmniej trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach SKW 
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(WSKW), przy czym o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Przewodniczący Samorządu 

(WRSS). 

2. Niezwłocznie po ustaniu członkostwa w SKW (WSKW) RUSS (WRSS) podejmuje uchwałę  

o wstąpieniu na miejsce członka SKW (WSKW), którego członkostwo ustało, osoby, która uzyskała 

kolejno największą liczbę głosów podczas ostatniego głosowania RUSS (WRSS). W przypadku 

braku kolejnych osób z listy, RUSS (WRSS) decyduje o naborze uzupełniającym do SKW (WSKW). 

 

§ 106 

 

SKW (WSKW) przechowuje dokumentację związaną z wyborami do 14 dni po zakończeniu wyborów,  

a następnie przekazuje RUSS (WRSS) w celu archiwizacji. 

 

Zgłaszanie kandydatów 

 

§ 107 

 

1. Kandydatów do RUSS, Rady Wydziału, Senatu, Kolegium Elektorów dokonującego wyboru Rektora 

i Prorektorów, Kolegium Elektorów dokonującego wyboru Dziekanów i Prodziekanów mają prawo 

zgłaszać wszyscy wyborcy, którym przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Kandydaci wyrażają chęć skorzystania z przysługującego im biernego prawa wyborczego poprzez 

wyrażenie pisemnej zgody. 

3. W przypadku, kiedy liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc w danym organie, SKW jest 

zobowiązana do przedłużenia okresu składania wniosków. W przypadku nieuzupełnienia pełnej listy 

wybory nie zostają przeprowadzone, a osoby zgłoszone otrzymują mandat. 

4. Ilość mandatów nie zmienia się w ciągu roku akademickiego. 

 

Przebieg głosowania 

 

§ 108 

 

Czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki sposób, aby wyborca miał 

możliwość wzięcia udziału w wyborach. 

 

§ 109 

 

Cisza wyborcza obowiązuje na terenie Uczelni w czasie przeprowadzania wyborów. 

 

§ 110 

 

Złamanie ciszy wyborczej przez kandydata dyskwalifikuje go z brania udziału w wyborach. 
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Sposób głosowania 

 

§ 111 

 

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie dokładnie jednego krzyżyka w kratce znajdującej się przy 

imieniu i nazwisku kandydata na karcie do głosowania. Głos jest ważny, jeśli liczba krzyżyków nie 

przekracza liczby miejsc w organach wybieralnych do obsadzenia przez studentów. 

 

§ 112 

 

1. Warunkiem wyboru do organów wyborczych jest uzyskanie w głosowaniu kolejno największej 

liczby głosów. 

2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów, o ich kolejności 

decyduje losowanie przeprowadzone przez SKW (WSKW) w obecności wszystkich kandydatów, 

których losowanie dotyczy. 

 

Ustalenie wyników wyborów 

 

§ 113 

 

1. SKW (WSKW) podlicza oddane głosy oraz sporządza protokół przebiegu głosowania, do którego 

dołącza wszystkie karty do głosowania. Protokół zawiera następujące pozycje: 

1) liczba osób uprawnionych do głosowania; 

2) liczba oddanych głosów; 

3) liczba głosów ważnych; 

4) liczba głosów nieważnych; 

5) liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów; 

6) lista osób, które uzyskały mandat. 

2. Na podstawie sporządzonego protokołu KR decyduje o ważności wyborów. 

 

§ 114 

 

Protokół z przebiegu głosowania zostaje opublikowany na stronie internetowej Samorządu lub BIP 

Uczelni w terminie do dwóch dni od dnia stwierdzenia ważności wyborów przez KR. 

 

§ 115 

 

1. KR przyjmuje skargi wyborcze wraz z materiałem dowodowym do dwóch dni od dnia zakończenia 

wyborów. 

2. KR ogłasza decyzję o ważności wyborów najpóźniej piątego dnia od dnia zakończenia wyborów. Od 

decyzji KR jest możliwość odwołania do SK w czasie nie dłuższym niż 2 dni od podania decyzji do 

publicznej wiadomości. 
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§ 116 

 

Każda organizacja studencka działająca na Uczelni lub osoba kandydująca ma prawo zgłoszenia swojego 

obserwatora do SKW (WSKW) na czas liczenia głosów, lecz nie później niż do zakończenia wyborów. 

 

Referendum wyborcze 

 

§ 117 

 

1. Jeżeli uchwała o zmianie Regulaminu dotyczy §9, §22 lub §36 może zostać przeprowadzone 

referendum wyborcze na wniosek złożony w ciągu 14 dni od chwili podjęcia uchwały o zmianie 

Regulaminu. 

2. Wniosek w sprawie zarządzenia referendum wyborczego kierowany jest do Rektora, który wyznacza 

termin referendum nie później niż w ciągu 45 dni od dnia podjęcia uchwały o zmianie Regulaminu. 

3. Do czasu ogłoszenia wyników referendum wstrzymana jest procedura stwierdzania przez Senat 

Uczelni zgodności Regulaminu ze Statutem Uczelni. 

 

Rozdział 5 

Logotypy Samorządu 

 

§ 118 

 

1. Wszystkie organy Samorządu Uczelni mają obowiązek umieszczać logotyp zamieszczony  

w Załączniku nr 1 na swoich materiałach promocyjnych takich jak: 

1) ulotki; 

2) plakaty; 

3) banery. 

2. Wszystkie organy Samorządu Uczelni mają obowiązek umieszczać logotyp zamieszczony  

w Załączniku nr 1 na odzieży projektowej oraz materiałach promocyjnych projektów Samorządu 

organizowanych przez te organy. 

3. Postanowienie ust. 2 może nie obowiązywać przy projekcie Samorządu organizowanym przez organ 

Samorządu za zgodą ZSS. 

 

Rozdział 6 

Przepisy końcowe 

 

§ 119 

 

1. Projekt uchwały o zmianie Regulaminu może zgłosić Rektor, Przewodniczący Samorządu lub co 

najmniej 1/3 członków RUSS. 

2. Uchwała o zmianie Regulaminu jest przyjmowana bezwzględną większością składu RUSS. 

3. Senat stwierdza zgodność uchwały o zmianie Regulaminu ze statutem Uczelni nie wcześniej niż po 

14 dniach od dnia podjęcia uchwały o zmianie Regulaminu przez RUSS. 

4. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kadencji RUSS powołanej na 

rok akademicki 2018/2019. 
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§ 120 

 

Spory merytoryczne oraz kompetencyjne powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga 

KR w drodze uchwały. 

 

§ 121 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr R.0000.84.2018 z 20 grudnia 2018 r. 

 

Logotypy Samorządu stanowią poniższe znaki graficzne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


