
 

 

 

Poz. 147 

UCHWAŁA NR 322 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 23 maja 2018 r. 
w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i Statutem Uniwersytetu Warszawskiego 

 
Na podstawie art. 202 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2183 z późn. zm.) i § 124 
ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. 
poz. 150 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. Stwierdza się, że Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego, wprowadzony uchwałą nr 25 Parlamentu Studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu 
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2011 r., jest zgodny z ustawą 
– Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem Uniwersytetu Warszawskiego pod 
warunkiem, że w procedurze wyborczej do Kolegium Elektorów stosowany będzie 
art. 71 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 
2. Uchwała nr 25 Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 

24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2011 r., stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik  
do uchwały nr 322 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu 
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i Statutem Uniwersytetu Warszawskiego 
 

Uchwała nr 25 
Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 24 maja 2011 r. 
Na podstawie §139 ust. 1 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego uchwala się, co następuje: 
§ 1 

Regulaminowi Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
24 maja 2011 r. (ze zm.) nadaje się brzmienie:  

„Dział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Samorząd tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu. 
2. Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu oraz Regulaminu.  
3. Regulamin określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu, w tym 

rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz 
kompetencje, a także tryb wyboru przedstawicieli studentów do organów Uniwersytetu 
i jego jednostek organizacyjnych. 

4. Ordynacja stanowi załącznik do Regulaminu i jest jego integralną częścią. 
§ 2 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1) dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy;   
2) jednostka:  

a) jednostkę organizacyjną Uniwersytetu lub wydziału, która prowadzi lub 
organizuje studia, 

b) co najmniej dwie jednostki organizacyjne prowadzące lub organizujące 
studia w ramach jednego wydziału, o ile ich walne zebrania zdecydowały 
o ich połączeniu; 

3) jednostka federacyjna – Wydział lub inna jednostka organizacyjna Uniwersytetu, 
w której powołane są więcej niż jeden samorząd studentów jednostki; 

4) Kolegium Odwoławcze – Kolegium Odwoławcze Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego; 

5) Komisja Rewizyjna – Komisję Rewizyjną Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego; 

6) Komisja Wyborcza – Komisję Wyborczą Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego; 

7) Marszałek – Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
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8) Odwoławczy Sąd Koleżeński – Odwoławczy Sąd Koleżeński Samorządu 
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 

9) Ordynacja – Ordynację Wyborczą Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego; 

10) Parlament – Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
11) poseł – posła do Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
12) Przewodniczący – Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego; 
13) Przewodniczący Elekt – osobę wybraną na Przewodniczącego Zarządu do 

momentu objęcia funkcji; 
14) Rada mieszkańców – radę mieszkańców domu studenta Uniwersytetu 

Warszawskiego; 
15) Regulamin – Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
16) Regulamin Przyznawania Dotacji – Regulamin Przyznawania Dotacji przez 

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
17) Regulamin Rad Mieszkańców – Regulamin Rad Mieszkańców Domów Studenta 

Uniwersytetu Warszawskiego; 
18) Regulamin samorządu jednostki – regulamin samorządu studentów jednostki; 
19) Samorząd – Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
20) Samorząd jednostki – wszystkich studentów jednostki; 
21) Sąd Koleżeński – Sąd Koleżeński Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego; 
22) Statut – Statut Uniwersytetu Warszawskiego; 
23) student jednostki – studenta realizującego studia prowadzone lub organizowane 

przez daną jednostkę; 
24) Uniwersytet – Uniwersytet Warszawski; 
25) Ustawa – ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1365, ze. zm.); 
26) walne zebranie – walne zebranie studentów jednostki; 
27) Wydział – podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu; 
28) Zarząd – Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
29) zarząd jednostki – zarząd samorządu studentów jednostki; 
30) Zarząd Tymczasowy – Zarząd Tymczasowy Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego; 
31) zebranie przewodniczących zarządów samorządów jednostek – zebranie 

przewodniczących zarządów samorządów jednostek w danym wydziale.  
§ 3 

Do zadań Samorządu należy w szczególności: 
1) reprezentowanie ogółu studentów Uniwersytetu przez swoje organy; 
2) obrona praw studentów Uniwersytetu; 
3) wspieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych 

i innych inicjatyw studenckich; 
4) animacja kultury studenckiej i integracja środowiska studenckiego; 
5) prowadzenie na terenie Uniwersytetu działalności w zakresie spraw studenckich, 

w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów Uniwersytetu; 
6) ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania; 
7) uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w zakresie spraw i realizacji zadań 

Uniwersytetu na zasadach określonych Ustawą, Statutem oraz innymi 
przepisami; 
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8) współdecydowanie z organami Uniwersytetu w sprawach socjalno-bytowych 
studentów, w szczególności w sprawach pomocy materialnej oraz nagród za 
wyniki w nauce; 

9) opiniowanie wysokości opłat uiszczanych przez studentów w toku studiów; 
10) opiniowanie projektów decyzji organów Uniwersytetu; 
11) wybieranie przedstawicieli studentów do kolegialnych organów Uniwersytetu; 
12) wyrażanie opinii studentów w sprawach związanych z procesem kształcenia 

i wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem tym 
związanych lub wymagających wypowiedzi tego środowiska; 

13) uczestnictwo w realizacji zadań Uniwersytetu. 
§ 4 

Liczbę studentów jednostki określa się na podstawie danych, którymi dysponuje 
Biuro Spraw Studenckich Uniwersytetu w dniu 1 października bieżącego roku 
akademickiego.  

Dział II 
Organy Samorządu i przedstawiciele studentów w innych organach 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 5 
Organami Samorządu są: 

1) Parlament; 
2) Marszałek; 
3) Zarząd; 
4) Przewodniczący; 
5) Komisja Rewizyjna; 
6) Komisja Wyborcza; 
7) Sąd Koleżeński; 
8) Odwoławczy Sąd Koleżeński; 
9) Kolegium Odwoławcze; 
10) organy samorządów jednostek; 
11) rady mieszkańców. 

§ 6 
1. Samorząd działa poprzez swoje organy. 
2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów 

Uniwersytetu. 
3. Organy Samorządu nie podlegają żadnym ponaduczelnianym strukturom 

samorządu studenckiego oraz innym pozauczelnianym organizacjom. 
4. Organy Samorządu, w celu realizacji swoich zadań, mogą powoływać 

pełnomocników w ramach kompetencji tych organów. Pełnomocnictwa wygasają nie 
później niż z końcem kadencji organu udzielającego pełnomocnictwa albo nie później 
niż z ustaniem członkostwa wszystkich członków tego organu. 

5. Organy Samorządu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9, to organy Samorządu 
na szczeblu Uniwersytetu.  

6. Organy Samorządu na szczeblu Uniwersytetu, w zakresie swojej 
działalności, mogą korzystać z Biura Zarządu. 
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§ 7 
1. Do przedstawicieli studentów w innych organach oraz kandydatów na tych 

przedstawicieli stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące członków organów 
Samorządu. 

2. Do pełnomocników organów Samorządu stosuje się odpowiednio 
postanowienia dotyczące członków organów Samorządu, z wyjątkiem § 9-15. 

§ 8 
1. Członkowie Samorządu w swoim działaniu kierują się zasadami zawartymi 

w Kodeksie Etyki Studenta Uniwersytetu Warszawskiego. 
2. Członkowie organów Samorządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie 

pobierają za ich pełnienie wynagrodzenia finansowego. 
Rozdział 2. 

Wybory 
§ 9 

1. Wybory członków organów Samorządu odbywają się co roku, 
z zastrzeżeniem ust. 2. Ich kadencja trwa do wyboru członków organów nowej 
kadencji, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Wybory Przewodniczącego odbywają się co dwa lata. 
3. Kadencja członków organów Samorządu kończy się nie później niż dnia: 

1) 31 grudnia w przypadku Przewodniczącego oraz członków Zarządu;  
2) 28 lutego kolejnego roku akademickiego w innych przypadkach. 

§ 10 
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi Uniwersytetu 

w jednostce, w której realizuje studia. 
2. Bierne prawo wyborcze do Parlamentu oraz Rady Wydziału przysługuje 

studentowi Uniwersytetu w jego jednostce macierzystej. 
3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do studenta: 

1) zawieszonego w prawach studenta na podstawie prawomocnego orzeczenia 
komisji dyscyplinarnej; 

2) pozbawionego praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu; 
3) skazanego prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności. 

4. O wyborze jednostki macierzystej student zobowiązany jest poinformować 
Komisję Wyborczą na piśmie poprzez złożenie oświadczenia w Biurze Zarządu nie 
później niż w dniu złożenia zgłoszenia jego kandydatury w danych wyborach. 

5. Raz dokonany wybór jednostki macierzystej jest obowiązujący do końca 
danego roku akademickiego. 

§ 11 
1. Za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał większość głosów 

z zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. Za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość 
głosów w przypadku wyboru: 
1) Marszałka; 
2) wicemarszałków Parlamentu; 
3) Przewodniczącego; 
4) członków Zarządu; 
5) senatorów studenckich; 
6) elektorów studenckich.  

3. Głosów nieważnych nie uwzględnia się przy obliczaniu uzyskania 
wymaganej większości głosów. 

4. Jeżeli żaden kandydat nie otrzyma wymaganej większości głosów, 
przeprowadza się ponowne głosowanie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Jeżeli jedyny kandydat nie otrzyma wymaganej większości głosów, 
procedurę wyboru przeprowadza się ponownie. 

6. W przypadku otrzymania wymaganej większości głosów przez większą 
liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia, wybrani zostają kandydaci, którzy 
otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 

7. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów 
uprawniającą do uzyskania miejsca i kandydatów tych jest więcej niż miejsc do 
obsadzenia, przeprowadza się dodatkową turę głosowania tylko z ich udziałem. 

8. W przypadku nieobsadzenia miejsca lub ustania członkostwa w organie 
przeprowadza się wybory uzupełniające, chyba że Regulamin lub Ordynacja stanowią 
inaczej. 

§ 12 
1. Do działania organów kolegialnych Samorządu niezbędny jest wybór co 

najmniej połowy ich regulaminowego składu, jednak nie mniej niż trzech członków, 
chyba że Regulamin stanowi inaczej. 

2. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1, powoduje zawieszenie 
możliwości działania organu do czasu uprawomocnienia się wyborów uzupełniających. 

3. W przypadku, gdy liczba członków w organie zmniejszy się podczas trwania 
kadencji, postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 13 
1. Mandatu posła nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej lub 

Komisji Wyborczej. 
2. Członkostwa w Zarządzie oraz funkcji Przewodniczącego nie można łączyć 

z członkostwem w Komisji Rewizyjnej, Komisji Wyborczej lub Prezydium Parlamentu. 
3. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem 

w innych organach samorządu. 
§ 14 

1. Członkostwo w organie Samorządu ustaje w przypadku: 
1) pisemnej rezygnacji; 
2) odwołania; 
3) utraty praw studenta; 
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4) zawieszenia w prawach studenta na podstawie prawomocnego orzeczenia 
komisji dyscyplinarnej; 

5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych; 
6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności. 

2. Postanowień ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w stosunku do: posła, członka Sądu 
Koleżeńskiego, członka Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego.  

§ 15 
1. Odwołanie może nastąpić w przypadku: 

1) niewykonywania, bez usprawiedliwienia, obowiązków wynikających z pełnionej 
funkcji przez co najmniej miesiąc; 

2) wypełniania obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w sposób naruszający 
interes Uniwersytetu lub Samorządu; 

3) prowadzenia na Uniwersytecie lub poza nim działalności, która w rażący sposób 
narusza interesy Uniwersytetu lub Samorządu; 

4) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji ze względu na stan zdrowia; 
5) rażącego naruszania Regulaminu. 

2. Odwołanie wymaga pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie, co 
najmniej 1/5 członków organu, który dokonał wyboru, złożonego co najmniej na siedem 
dni przed głosowaniem nad odwołaniem. 

3. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów organu, który 
dokonał wyboru, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 

4. W przypadku wniosku o odwołanie członka organu samorządu na szczeblu 
jednostki, wniosek o odwołanie składa do Kolegium Odwoławczego grupa studentów 
jednostki w liczbie równej lub większej od liczby głosów, jaką uzyskał dany członek 
organu samorządu w wyborach, w których został wybrany.  

5. Wniosek o odwołanie członka organu samorządu na szczeblu jednostki 
w przypadkach określonych w ust. 1 w pkt 1 i 4 rozstrzyga Kolegium Odwoławcze. 

6. W innych przypadkach wniosek o odwołanie jest głosowany w trakcie 
walnego zebrania studentów jednostki, jednak nie wcześniej niż na siedem dni od dnia 
złożenia wniosku. 

Rozdział 3. 
Uchwały organów Samorządu 

§ 16 
1. Uchwały organów kolegialnych Samorządu, o których mowa w § 5 pkt 1, 3, 

5-11, zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków organu, 
jednak nie mniej niż trzech osób, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. W przypadku 
równej liczby głosów decydujący głos ma przewodniczący organu. 

2. Uchwały organów samorządów jednostek oraz rad mieszkańców zapadają 
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków organu, jednak nie 
mniej niż trzech osób. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący ma 
przewodniczący organu. 

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do walnego zebrania. 
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Rozdział 4. 
Terminy 

§ 17 
1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy 

obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ 
ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.  

2. Przy obliczaniu terminów określonych w Regulaminie koniec terminu musi 
przypadać na najbliższy dzień roboczy, chyba, że Regulamin stanowi inaczej. 

Dział III 
Organy Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego  

na szczeblu Uniwersytetu 
Rozdział 1. 

Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 
§ 18 

Parlament jest najwyższym i uchwałodawczym organem Samorządu. 
§ 19 

Do wyłącznych kompetencji Parlamentu należy: 
1) uchwalanie Regulaminu i jego zmian; 
2) wyrażanie zgody na treść Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim; 
3) uchwalanie kodeksu etyki studenta i jego zmian; 
4) uchwalanie budżetu Samorządu i jego zmian; 
5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu; 
6) wybór Marszałka i wicemarszałków Parlamentu; 
7) wybór Przewodniczącego; 
8) zatwierdzanie składu Zarządu; 
9) udzielanie Przewodniczącemu i Zarządowi absolutorium; 
10) wybór członków Komisji Rewizyjnej; 
11) wybór członków Komisji Wyborczej; 
12) wybór członków Sądu Koleżeńskiego; 
13) wybór członków Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego; 
14) wybór senatorów studenckich; 
15) wybór elektorów studenckich; 
16) wybór członków komisji Parlamentu; 
17) wybór przedstawicieli studentów w Radzie Bibliotecznej Uniwersytetu; 
18) wybór przedstawicieli studentów w Radzie Programowej Szkoły Języków 

Obcych; 
19) wybór kandydatów do komisji dyscyplinarnych, o których mowa w Ustawie 

i Statucie; 
20) wybór kandydatów do komisji Senatu Uniwersytetu; 
21) wybór kandydatów do Uczelnianej Komisji Wyborczej;  
22) uchwalanie Regulaminu Rad Mieszkańców i jego zmian; 
23) decydowanie o podjęciu ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej, w tym 

strajku, o którym mowa w art. 206 Ustawy; 
24) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach szczególnych. 
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§ 20 
Do kompetencji Parlamentu należy w szczególności: 

1) uchylanie niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności Statutem, 
Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim lub Regulaminem, aktów 
prawnych wydawanych przez organy Samorządu; 

2) nadzór nad działalnością organów Samorządu, których członkowie są wybierani 
przez Parlament, oraz członków tych organów. 

§ 21 
1. Parlament składa się z posłów wybieranych w trybie określonym 

w Ordynacji. 
2. Poseł nie może być odwołany. 
3. Kadencja Parlamentu rozpoczyna się z dniem pierwszego posiedzenia, 

które zwoływane jest nie później niż na dzień 30 listopada. 
§ 22 

1. Poseł zobowiązany jest stawić się na pierwszym posiedzeniu Parlamentu w 
dniu jego rozpoczęcia. 

2. Poseł, podczas trwania kadencji Parlamentu, ma prawo do dwóch 
nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach zwyczajnych z wyłączeniem 
ust. 1. 

3. W celu usprawiedliwienia nieobecności, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 
2, poseł zobowiązany jest w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia złożyć do 
Marszałka, poprzez Biuro Zarządu, pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności. 

4. Posła, który uprzednio nie usprawiedliwił nieobecności na dwóch 
posiedzeniach Parlamentu Marszałek wzywa w terminie siedmiu dni od każdej 
następnej nieobecności na posiedzeniu Parlamentu do jej usprawiedliwienia. 

5. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne ze 
zrzeczeniem się mandatu posła. 

6. Do posła wybranego w wyborach uzupełniających postanowienia ust. 1-5 
stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie, na którym 
zobowiązany jest się stawić, odbywa się co najmniej siedem dni po dniu 
uprawomocnienia się wyborów uzupełniających. 

7. Utrata praw studenta w jednostce, z której poseł uzyskał mandat, skutkuje 
wygaśnięciem mandatu posła. 

§ 23 
1. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się mandatu posła, Marszałek 

w terminie 3 dni informuje o tym fakcie Komisję Wyborczą oraz posłów.  
2. Jeżeli mandat posła wygasa w okresie od 1 września do 15 listopada 

wyborów uzupełniających nie przeprowadza się. 
§ 24 

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Parlamentu zwołuje 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
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2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prowadzi posiedzenie Parlamentu do 
wyboru Marszałka. 

3. Wybór Marszałka przeprowadzany jest niezwłocznie po otwarciu 
pierwszego posiedzenia Parlamentu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia 
porządek obrad, zarządza wybór członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu oraz 
wybór Marszałka. Inne punkty porządku obrad nie mogą być procedowane do czasu 
wyboru Marszałka. 

§ 25 
1. Parlament ze swojego grona wybiera Marszałka i dwóch wicemarszałków 

Parlamentu. 
2. Marszałka i każdego z wicemarszałków Parlamentu wybiera i odwołuje się 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej 
liczby posłów. 

3. Marszałek niezwłocznie po swoim wyborze zarządza wybór 
wicemarszałków Parlamentu. 

4. Inicjatywa zgłoszenia kandydatów na wicemarszałków Parlamentu 
przysługuje jedynie Marszałkowi. 

§ 26 
1. Marszałek kieruje pracami Parlamentu oraz reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Marszałek w zakresie swoich kompetencji wydaje postanowienia. 
3. Wicemarszałkowie Parlamentu wspierają oraz zastępują Marszałka 

w zakresie przez niego określonym, a także w przypadku czasowej niemożności 
sprawowania funkcji. 

4. Marszałek i wicemarszałkowie Parlamentu tworzą Prezydium Parlamentu. 
5. Przy podejmowaniu decyzji przez Prezydium Parlamentu, w przypadku 

równej liczby głosów, głos decydujący ma Marszałek. 
§ 27 

1. Parlament odwołuje Marszałka, wicemarszałka Parlamentu albo Prezydium 
Parlamentu na wniosek co najmniej 1/5 regulaminowej liczby posłów, z zastrzeżeniem 
§ 15. 

2. Parlament odwołuje Marszałka, wicemarszałka Parlamentu albo Prezydium 
Parlamentu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
regulaminowej liczby posłów. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu wszystkich członków Prezydium 
Parlamentu niezwłocznie przeprowadza się wybory Marszałka i wicemarszałków 
Parlamentu. Do czasu wyboru Marszałka jego funkcję w zakresie prac Parlamentu 
pełni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

§ 28 
1. W przypadku rezygnacji z piastowania urzędu przez Marszałka, jego 

odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu wyboru nowego Marszałka dokonuje 
się nie wcześniej niż siedem dni i nie później niż czternaście dni po opróżnieniu urzędu. 
  



 

11 

2. Do czasu wyboru Marszałka, obowiązki Marszałka pełni najstarszy wiekiem 
wicemarszałek Parlamentu. 

3. W momencie rezygnacji bądź odwołania Marszałka, Prezydium Parlamentu 
Studentów oraz Komisji Rewizyjnej, posiedzenia Parlamentu prowadzi najstarszy 
wiekiem poseł danej kadencji. 

§ 29 
1. W celu realizacji swoich zadań Parlament może powołać komisje stałe lub 

doraźne na czas swojej kadencji. 
2. Parlament powołując komisję stałą lub doraźną określa cel, zasady i tryb jej 

działania. 
§ 30 

1. Parlament podejmuje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał. 
2. Uchwały Parlamentu podejmowane są większością głosów w obecności co 

najmniej 1/3 regulaminowej liczby posłów, o ile Regulamin nie stanowi inaczej, z co 
najmniej połowy jednostek reprezentowanych w Parlamencie. 

3. Marszałek na początku każdego posiedzenia informuje Parlament 
o aktualnym kworum osobowym i jednostkowym. 

4. Na posiedzeniu obowiązuje kworum osobowe i jednostkowe aktualne 
w dniu jego rozpoczęcia. 

§ 31 
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

1) Zarządowi; 
2) Komisji Rewizyjnej; 
3) Komisji Wyborczej; 
4) Prezydium Parlamentu; 
5) grupie co najmniej czterech senatorów studenckich; 
6) grupie co najmniej sześciu posłów; 
7) komisjom Parlamentu; 
8) grupie co najmniej 100 studentów. 

§ 32 
1. Prawo zgłaszania kandydata na członka organu wybieranego przez 

Parlament przysługuje każdemu posłowi, chyba że przepisy szczególne stanowią 
inaczej. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w formie ustnej. 
3. Zgoda na kandydowanie musi być wyrażona w formie ustnej w trakcie 

posiedzenia lub pisemnej. 
4. Złożenie zgody w formie pisemnej jest obligatoryjne w przypadku: 

1) wyboru Marszałka; 
2) wyboru Przewodniczącego; 
3) wyboru senatorów studenckich; 
4) wyborów kandydatów do komisji senackich; 
5) wyborów kandydatów do Uczelnianej Komisji Wyborczej; 
6) wyborów kandydatów do komisji dyscyplinarnych, o których mowa w Ustawie 

i Statucie. 
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§ 33 
1. Parlament wybiera i odwołuje członków właściwych organów Samorządu 

w głosowaniu tajnym. 
2. Jeżeli liczba kandydatów nie przekracza liczby miejsc do obsadzenia, 

Parlament może przeprowadzić głosowanie jawne nad powołaniem wszystkich 
zgłoszonych kandydatów. Uchwała podejmowana jest większością głosów. 

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do wyborów: 
1) Marszałka; 
2) Przewodniczącego; 
3) senatorów studenckich; 
4) elektorów studenckich. 

§ 34 
1. Poseł może złożyć zapytanie poselskie. 
2. Zapytania poselskie mogą być kierowane do: 

1) Zarządu; 
2) Przewodniczącego; 
3) Przewodniczącego Elekta; 
4) wiceprzewodniczącego Zarządu; 
5) przewodniczących komisji Zarządu; 
6) Pełnomocników Zarządu; 
7) Marszałka; 
8) wicemarszałków Parlamentu; 
9) Komisji Rewizyjnej; 
10) Komisji Wyborczej; 
11) senatorów studenckich; 
12) elektorów studenckich; 
13) przedstawicieli studentów w komisjach Senatu; 
14) przedstawicieli studentów w innych organach Uniwersytetu; 
15) przedstawicieli studentów delegowanych przez Zarząd. 

3. Zapytanie poselskie oraz odpowiedź na zapytanie poselskie są 
publikowane jako załącznik do protokołu z danego posiedzenia. 

§ 35 
1. Organizację wewnętrzną i porządek prac Parlamentu oraz tryb 

powoływania i działalność jego organów, jak też sposób wykonywania obowiązków 
organów Samorządu i ich członków wobec Parlamentu określa Regulamin 
Parlamentu. 

2. Parlament uchwala Regulamin Parlamentu oraz jego zmiany bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby posłów. 

Rozdział 2. 
Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

§ 36 
1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu. Prowadzi bieżącą politykę 

Samorządu, wspiera działalność organów samorządów jednostek oraz rad 
mieszkańców. 
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2. Do Zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów Samorządu. 
3. W przypadku nie funkcjonowania zarządu jednostki w rozumieniu § 12 

ust. 1 Zarząd przejmuje jego kompetencje. 
§ 37 

1. Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy: 
1) uchwalanie projektu budżetu Samorządu; 
2) kierowanie wykonaniem budżetu Samorządu; 
3) uchwalanie Regulaminu Przyznawania Dotacji; 
4) dysponowanie środkami materialnymi Samorządu na szczeblu Uniwersytetu; 
5) współdecydowanie o podziale środków Funduszu Pomocy Materialnej po 

zasięgnięciu opinii Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów; 
6) współdecydowanie o przyznawaniu studentom stypendiów, o których mowa 

w art. 104 Ustawy, w zakresie w nim określonym, po zasięgnięciu opinii 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów; 

7) delegowanie studentów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów; 
8) delegowanie przedstawicieli studentów w innych organach lub kandydatów do 

tych organów, z zastrzeżeniem § 19 pkt 10-21; 
9) wyrażanie zgody na treść regulaminu ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz jego zmiany po zasięgnięciu opinii Odwoławczej Komisji 
Stypendialnej dla Studentów; 

10) wyrażanie zgody na wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta 
uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne po zasięgnięciu opinii 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów; 

11) zatwierdzanie organizacji roku akademickiego; 
12) wnioskowanie o przekazanie sprawy dyscyplinarnej studenta do Sądu 

Koleżeńskiego; 
13) podejmowanie decyzji dotyczących powierzchni, w szczególności lokalowych, 

przekazanych przez organy Uniwersytetu do dyspozycji Samorządu; 
14) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach szczególnych; 
15) powoływanie delegata na Zjazd Delegatów Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Samorządu, w szczególności wobec organów i administracji 
Uniwersytetu, w sprawach objętych działalnością Samorządu; 

2) reprezentowanie studentów Uniwersytetu w sporach zbiorowych; 
3) wnoszenie odwołania od wymierzonej studentowi przez Rektora kary 

upomnienia; 
4) opiniowanie projektów decyzji organów Uniwersytetu. 

§ 38 
Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana informuje Parlament 

o podjętych przez Zarząd uchwałach w sprawach osobowych na najbliższym 
posiedzeniu Parlamentu. 

§ 39 
1. Przewodniczący i członkowie Zarządu tworzą Zarząd. 
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2. Kadencja Przewodniczącego trwa dwa lata i rozpoczyna się dnia 1 stycznia, 
a kończy z końcem dnia 31 grudnia, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

3. Kadencja członków Zarządu wybranych na pierwszym posiedzeniu 
Parlamentu rozpoczyna się dnia 1 stycznia danej kadencji Parlamentu. 

4. Kadencja członków Zarządu wybranych na innym niż pierwsze posiedzeniu 
Parlamentu odbywającym się przed rozpoczęciem kadencji 1 stycznia, rozpoczyna się 
1 stycznia. 

5. Kadencja członków Zarządu wybranych na innym niż pierwsze posiedzenie 
Parlamentu odbywającym się po rozpoczęciu kadencji  1 stycznia, rozpoczyna się 
z dniem wyboru. 

6. W przypadku odwołania bądź rezygnacji osoby pełniącej funkcję 
Przewodniczącego, kadencja wybranego na jej miejsce Przewodniczącego trwa od 
momentu wyboru do czasu zakończenia regulaminowo określonej kadencji 
poprzednika, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

§ 40 
1. Wybory Przewodniczącego odbywają się na I posiedzeniu Parlamentu 

danej kadencji. 
2. Przewodniczący Elekt ma prawo udziału we wszystkich posiedzeniach 

odpowiednich organów studenckich oraz prawo wglądu do pełnej dokumentacji 
Zarządu 

3. W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego po wyborze, 
o którym mowa w  ust. 1, stanowisko Przewodniczącego obejmuje Przewodniczący 
Elekt. 

§ 41 
1. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje go na 

zewnątrz. 
2. Przy podejmowaniu decyzji przez Zarząd, w przypadku równej liczby 

głosów, głos decydujący ma Przewodniczący. 
3. Przewodniczący wydaje zarządzenia w zakresie określonym Regulaminem 

Zarządu oraz Regulaminem Przyznawania Dotacji. 
4. Przewodniczący może zawiesić w prawach członka Zarządu, wobec 

którego wpłynął wniosek o odwołanie, do czasu podjęcia decyzji przez Parlament. 
§ 42 

1. Przewodniczący wybierany jest przez Parlament bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby posłów. 

2. Bezpośrednio po wyborze Przewodniczącego, Parlament, na jego wniosek, 
zatwierdza skład Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy regulaminowej liczby posłów. 

3. W razie niezatwierdzenia składu Zarządu w trybie ust. 2, Przewodniczący 
albo Przewodniczący Elekt ponownie wnioskuje o zatwierdzenie składu Zarządu na 
posiedzeniu Parlamentu, które zwołane jest w terminie czternastu dni od dnia 
posiedzenia, na którym nie zatwierdzono składu Zarządu. Parlament zatwierdza skład 
Zarządu bezwzględną większością głosów. 
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4. Ponowne niezatwierdzenie składu Zarządu skutkuje odwołaniem 
Przewodniczącego Elekta. 

5. Parlament wybiera nowego Przewodniczącego w terminie czternastu dni od 
dnia odwołania Przewodniczącego Zarządu. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 43 
1. Przewodniczący może złożyć Parlamentowi za pośrednictwem Marszałka 

wniosek o uzupełnienie lub rozszerzenie składu Zarządu, wskazując w nim kandydata 
na członka Zarządu. 

2. Marszałek zwołuje posiedzenie Parlamentu w związku z wnioskiem, 
o którym mowa w ust. 1, w terminie czternastu dni od dnia wpłynięcia wniosku. 

3. W przypadku nieuzupełnienia składu Zarządu, Przewodniczący może, co 
najmniej siedem dni od dnia posiedzenia Parlamentu, o którym mowa w ust. 2, 
ponownie złożyć wniosek o uzupełnienie składu Zarządu. 

4. W przypadku ponownego nieuzupełnienia składu Zarządu postanowienia 
ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

§ 44 
1. Przewodniczący w drodze zarządzenia może powołać 

wiceprzewodniczącego Zarządu spośród członków Zarządu. 
2. Wiceprzewodniczący Zarządu zastępuje Przewodniczącego w zakresie 

przez niego określonym, a także w przypadku czasowej niemożności sprawowania 
funkcji.  

§ 45 
Parlament odwołuje dotychczasowego Przewodniczącego i wybiera nowego 

Przewodniczącego w tym samym głosowaniu, chyba że przepisy szczególne stanowią 
inaczej. 

§ 46 
Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego skutkuje rozwiązaniem Zarządu. 

§ 47 
1. Parlament odwołuje członka Zarządu na wniosek co najmniej 1/5 

regulaminowej liczby posłów lub Przewodniczącego. 
2. Parlament odwołuje członka Zarządu bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby posłów. 
§ 48 

1. W celu realizacji swoich zadań Zarząd może powołać komisje Zarządu na 
czas swojej kadencji. 

2. Zarząd powołując komisję określa zakres jej działania. 
§ 49 

1. Przewodniczący składa Komisji Rewizyjnej i Parlamentowi za 
pośrednictwem Marszałka sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarządu 
sporządzone na dzień 31 marca nie później niż do dnia 7 kwietnia. 
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2. Przewodniczący przedstawia podstawowe tezy sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1, na posiedzeniu Parlamentu, które odbywa się nie wcześniej niż siedem 
dni od dnia złożenia sprawozdania. 

§ 50 
1. Przewodniczący nie później niż do dnia 5 listopada składa Komisji 

Rewizyjnej i Parlamentowi za pośrednictwem Marszałka sprawozdanie z rocznej 
działalności Zarządu. 

2. Przewodniczący przedstawia podstawowe tezy sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1, na posiedzeniu Parlamentu, które odbywa się nie później niż w dniu 
15 listopada.  

3. Na tym samym posiedzeniu Parlament, na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
udziela albo nie udziela absolutorium: 
1) Przewodniczącemu; 
2) członkom Zarządu łącznie.  

4. Brak udzielenia absolutorium Przewodniczącemu jest jednoznaczny ze 
złożeniem wniosku o odwołanie Przewodniczącego z zastrzeżeniem § 45. 

5. Brak udzielenia absolutorium członkom Zarządu łącznie jest jednoznaczny 
z ich odwołaniem. Przewodniczący na I posiedzeniu Parlamentu nowej kadencji musi 
zaproponować nowy skład Zarządu. 

§ 51 
1. Organizację wewnętrzną i tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu. 
2. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu oraz jego zmiany na wniosek 

Przewodniczącego większością 2/3 głosów składu Zarządu. 
3. Zarząd podaje Regulamin Zarządu do wiadomości Parlamentu. 

§ 52 
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub dymisji Zarządu 

Prezydium Parlamentu pełni funkcję Zarządu, jako Zarząd Tymczasowy. 
2. Marszałek pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Tymczasowego. 
3. Pierwsze posiedzenie Zarządu Tymczasowego zwołuje Przewodniczący 

Zarządu Tymczasowego w terminie siedmiu dni od dnia zaistnienia sytuacji, o której 
mowa w ust. 1. 

4. Do Zarządu Tymczasowego postanowienia dotyczące Zarządu stosuje się 
odpowiednio. 

5. Zarząd Tymczasowy rozwiązuje się z chwilą wyboru Przewodniczącego 
albo Zarządu. 

§ 53 
Marszałek zwołuje posiedzenie Parlamentu na dzień przypadający w terminie 

czternastu dni od dnia zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 52 ust. 1 celem 
dokonania wyboru Przewodniczącego i zatwierdzenia składu Zarządu. 

§ 54 
1. Decyzje Zarządu Tymczasowego dla swej ważności wymagają 

zatwierdzenia przez nowo wybranego Przewodniczącego. 
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2. Zarząd Tymczasowy nie może podejmować decyzji w zakresie określonym 
w § 37 pkt 1-4. 

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do podtrzymania bieżącej działalności 
organów Samorządu wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego 
funkcjonowania. 

§ 55 
1. Przewodniczący Zarządu Tymczasowego składa Parlamentowi oraz 

Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności Zarządu Tymczasowego nie później 
niż do dnia pierwszego posiedzenia Parlamentu po wyborze Przewodniczącego. 

2. Posiedzenie Parlamentu w części dotyczącej sprawozdania z działalności 
Zarządu Tymczasowego prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie trzech dni od dnia 
zatwierdzenia składu Zarządu przekazuje Zarządowi sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 1, w celu jego publikacji na stronie internetowej, o której mowa w § 136 ust. 3. 

Rozdział 3. 
Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

§ 56 
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu. 

§ 57 
1. Komisja Rewizyjna kontroluje z punktu widzenia legalności, gospodarności, 

rzetelności, aktywności i celowości.  
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę na wniosek Parlamentu lub 

z własnej inicjatywy.  
3. Kontrola działalności Zarządu obejmuje w szczególności: 

1) realizację uchwał Parlamentu; 
2) realizację budżetu Samorządu; 
3) dysponowanie środkami materialnymi Samorządu; 
4) decyzje lokalowe. 

4. Komisja Rewizyjna przedstawia informacje o wynikach kontroli 
Parlamentowi oraz kontrolowanemu organowi Samorządu oraz publikuje te informacje 
wraz ze sprawozdaniami na stronie internetowej, o której mowa w § 136 ust. 3. 

§ 58 
Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działań Zarządu, Komisji Zarządu oraz Pełnomocników Zarządu; 
2) kontrolowanie działań Komisji Wyborczej; 
3) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi; 
4) rozpatrywanie protestów wyborczych, zgodnie z postanowieniami Ordynacji; 
5) ustalanie wzoru formularza protestu wyborczego; 
6) formułowanie oraz przekazywanie do kontrolowanego organu zaleceń 

pokontrolnych. 
§ 59 

1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybieranych przez 
Parlament. 
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2. Wyrażenie zgody na kandydowanie do Parlamentu jest równoznaczne ze 
zrzeczeniem się członkostwa w Komisji Rewizyjnej. 

3. Wyrażenie zgody na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej nie jest 
równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła. 

§ 60 
1. Każdy poseł może oddać głos tylko na jednego kandydata do Komisji 

Rewizyjnej. 
2. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał co najmniej 15% głosów 

ważnych. 
3. W przypadku, w którym kilku kandydatów otrzymało co najmniej 15% 

głosów ważnych, wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą 
liczbę głosów. 

§ 61 
1. Marszałek zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 

przypadający w terminie siedmiu dni od dnia jej wyboru. 
2. Marszałek otwiera pierwsze posiedzenie i zarządza wybór 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
§ 62 

1. Komisja Rewizyjna ze swojego grona wybiera Przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej są wybierani 
bezwzględną większością głosów członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym 
w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu. 

§ 63 
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje pracami Komisji Rewizyjnej 

oraz reprezentuje Komisję Rewizyjną na zewnątrz. 
2. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej wspiera oraz zastępuje 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w zakresie przez niego określonym, a także 
w przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji. 

§ 64 
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa do Marszałka sprawozdanie 

z dotychczasowej działalności zawierające wyniki przeprowadzonych kontroli 
sporządzone na dzień 7 kwietnia nie później do dnia 14 kwietnia. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia podstawowe tezy 
sprawozdania na posiedzeniu Parlamentu, o którym mowa w § 49 ust. 2. 

§ 65 
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie później niż do dnia 12 listopada 

składa Parlamentowi za pośrednictwem Marszałka sprawozdanie z rocznej 
działalności zawierające wyniki przeprowadzonych kontroli. 

2. Parlament zatwierdza sprawozdanie z rocznej działalności, o którym mowa 
w ust. 1 na ostatnim posiedzeniu trwającej kadencji. 
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3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia podstawowe tezy 
sprawozdania na pierwszym posiedzeniu Parlamentu nowej kadencji. 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie później niż do dnia 20 stycznia 
składa Parlamentowi za pośrednictwem Marszałka suplement do sprawozdania, 
o którym mowa w ust. 1, za okres od 12 listopada do 31 grudnia.  

§ 66 
Komisja Rewizyjna wydaje zalecenia – generalne lub skierowane do 

konkretnego organu. Ich realizacja uwzględniana jest przy sporządzaniu 
sprawozdania. 

§ 67 
1. Organizację wewnętrzną i tryb prac Komisji Rewizyjnej określa Regulamin 

Komisji Rewizyjnej. 
2. Komisja Rewizyjna uchwala Regulamin Komisji Rewizyjnej oraz jego 

zmiany większością 2/3 głosów członków Komisji Rewizyjnej. 
3. Komisja Rewizyjna podaje Regulamin Komisji Rewizyjnej do wiadomości 

Parlamentu. 
Rozdział 4. 

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 
§ 68 

Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Samorządu. 
§ 69 

Do wyłącznych kompetencji Komisji Wyborczej należy: 
1) przeprowadzanie wyborów w jednostkach; 
2) uchwalanie kalendarza wyborów na rok akademicki; 
3) przeprowadzanie wyborów rad mieszkańców; 
4) przeprowadzanie wyborów elektorów studenckich; 
5) ustalanie wzorów formularzy i druków wyborczych. 

§ 70 
Do kompetencji Komisji Wyborczej należy: 

1) opiniowanie przepisów Ordynacji na zasadach określonych w § 139; 
2) rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami; 
3) ustalanie szczegółowych zasad przeprowadzania wyborów; 
4) wykonywanie innych zadań określonych w Ordynacji. 

§ 71 
1. Komisja Wyborcza liczy dziewięciu członków wybieranych przez Parlament. 
2. Wyrażenie zgody na kandydowanie do Komisji Wyborczej nie jest 

równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła. 
§ 72 

1. Do działania Komisji Wyborczej niezbędny jest wybór co najmniej 1/3 
regulaminowej liczby członków Komisji Wyborczej. 

2. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 powoduje zawieszenie 
możliwości działania organu do czasu uprawomocnienia się wyborów uzupełniających. 
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3. W przypadku, gdy liczba członków Komisji Wyborczej zmniejszy się 
podczas trwania kadencji postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 73 
1. Marszałek zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej na dzień 

przypadający w terminie siedmiu dni od dnia jej wyboru. 
2. Marszałek otwiera pierwsze posiedzenie i zarządza wybór 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej. 
§ 74 

1. Komisja Wyborcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej. 

2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej są wybierani 
bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 2/3 
regulaminowej liczby członków Komisji Wyborczej. 

§ 75 
1. Przewodniczący Komisji Wyborczej kieruje pracami Komisji Wyborczej oraz 

reprezentuje Komisję Wyborczą na zewnątrz oraz wypełnia inne kompetencje 
wymienione w Regulaminie. 

2. Wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej wspiera oraz zastępuje 
Przewodniczącego Komisji Wyborczej w zakresie przez niego określonym, a także 
w przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji. 

§ 76 
1. Komisja Wyborcza może powołać delegata Komisji Wyborczej większością 

głosów regulaminowej liczby członków Komisji Wyborczej. 
2. Delegat Komisji Wyborczej pełni obowiązki członka Komisji Wyborczej 

w zakresie przez nią ustalonym, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Delegat Komisji Wyborczej nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji 

przez Komisję Wyborczą. 
4. Do delegata Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio postanowienia 

dotyczące członków Komisji Wyborczej, z wyjątkiem § 9-15. 
§ 77 

1. Przewodniczący Komisji Wyborczej nie później niż do dnia 20 listopada 
składa do Komisji Rewizyjnej i Parlamentowi za pośrednictwem Marszałka 
sprawozdanie z rocznej działalności zawierające sprawozdanie z przeprowadzonych 
wyborów. 

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia podstawowe tezy 
sprawozdania na pierwszym posiedzeniu Parlamentu nowej kadencji. 

§ 78 
1. Organizację wewnętrzną i tryb prac Komisji Wyborczej określa Regulamin 

Komisji Wyborczej. 
2. Komisja Wyborcza uchwala Regulamin Komisji Wyborczej oraz jego zmiany 

większością 2/3 głosów członków Komisji Wyborczej. 
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3. Komisja Wyborcza podaje Regulamin Komisji Wyborczej do wiadomości 
Parlamentu. 

Rozdział 5. 
Sąd Koleżeński Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

§ 79 
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga w I instancji w postępowaniu dyscyplinarnym 

o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów za naruszenie przepisów 
obowiązujących na Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające godności studenta. 

2. Sąd Koleżeński w postępowaniu dyscyplinarnym: 
1) orzeka w sprawach: 

a) dyscyplinarnych studentów przekazanych przez Rektora, 
b) odwołania od kary upomnienia udzielonej przez Rektora. 

2) wydaje orzeczenie o: 
a) ukaraniu, w którym uznaje obwinionego za winnego popełnienia 

zarzucanego mu czynu i wymierza karę, 
b) uniewinnieniu obwinionego od zarzutu popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, 
c) umorzeniu postępowania. 

3. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego, od którego nie wniesiono odwołania, staje 
się ostateczne. 

§ 80 
1. Sąd Koleżeński jest organem odrębnym i niezależnym od innych organów 

Samorządu.  
2. Sąd Koleżeński samodzielnie rozstrzyga zagadnienia faktyczne i prawne. 

§ 81 
1. Sąd Koleżeński składa się z dziesięciu członków wybieranych przez 

Parlament.  
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego są niezawiśli i nieodwoływalni.  
3. Sąd Koleżeński w formie uchwały stwierdza wygaśnięcie mandatu członka 

Sądu Koleżeńskiego z powodu innego niż upływ kadencji oraz informuje o tym 
Parlament za pośrednictwem Marszałka. 

§ 82 
1. Marszałek zwołuje pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego na dzień 

przypadający w terminie siedmiu dni od dnia jego wyboru. 
2. Marszałek otwiera pierwsze posiedzenie i zarządza wybór 

przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. 
3. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków prezydium Sądu 

Koleżeńskiego, Marszałek zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Sądu Koleżeńskiego na 
dzień przypadający w terminie siedmiu dni od dnia wygaśnięcia ostatniego mandatu. 

4. Marszałek otwiera nadzwyczajne posiedzenie i zarządza wybór 
przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. 
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§ 83 
1. Sąd Koleżeński ze swojego grona wybiera przewodniczącego 

i wiceprzewodniczących Sądu Koleżeńskiego. 
2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego są wybierani 

bezwzględną większością głosów członków Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu 
tajnym. 

§ 84 
1. Prezydium Sądu Koleżeńskiego tworzą przewodniczący Sądu 

Koleżeńskiego i dwóch wiceprzewodniczących Sądu Koleżeńskiego. 
2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kieruje pracami Sądu Koleżeńskiego 

oraz reprezentuje Sąd Koleżeński na zewnątrz. 
3. Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego wspierają oraz zastępują 

przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w zakresie przez niego określonym, a także 
w przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji. 

4. Niemożność sprawowania funkcji przez wszystkich członków prezydium 
Sądu Koleżeńskiego stwierdza Sąd Koleżeński na posiedzeniu zwołanym przez 
Marszałka na wniosek członka Sądu Koleżeńskiego. 

5. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 4 Marszałek zwołuje na dzień 
przypadający w terminie siedmiu dni od dnia wpłynięcia wniosku. 

6. W przypadku stwierdzenia niemożności sprawowania funkcji przez 
wszystkich członków prezydium Sądu Koleżeńskiego, Marszałek zarządza wybór 
przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 4. 

§ 85 
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzech członków Sądu Koleżeńskiego, 

w tym przewodniczący składu orzekającego. 
2. Przewodniczącego składu orzekającego wskazuje przewodniczący Sądu 

Koleżeńskiego spośród członków prezydium Sądu Koleżeńskiego. Jeśli członkowie 
prezydium Sądu Koleżeńskiego podlegają wyłączeniu, funkcję przewodniczącego 
składu orzekającego pełni najstarszy wiekiem członek Sądu Koleżeńskiego 
niepodlegający wyłączeniu, a w dalszej kolejności najstarszy wiekiem tymczasowy 
członek Sądu Koleżeńskiego. 

3. Członków składu orzekającego wyłania przewodniczący Sądu 
Koleżeńskiego w drodze losowania. 

4. Członek składu orzekającego podlega wyłączeniu w następujących 
przypadkach: 
1) jest studentem tej samej jednostki, co obwiniony lub pokrzywdzony; 
2) był studentem tej samej jednostki, co obwiniony lub pokrzywdzony, w momencie 

popełnienia czynu, o który toczy się sprawa; 
3) był świadkiem czynu, o który toczy się sprawa; 
4) istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość 

co do jego bezstronności w danej sprawie; 
5) orzekał już w danej sprawie. 
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5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, członek składu orzekającego ma 
obowiązek złożyć przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego oświadczenie o istnieniu 
konfliktu interesów i wyłączeniu się ze składu orzekającego. W takim przypadku 
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego z urzędu wyłącza członka składu orzekającego. 

6. Sąd Koleżeński wyłącza członka składu orzekającego na odpowiednio 
uzasadniony wniosek strony lub, jeśli znane mu są okoliczności mogące wywołać 
uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie, z urzędu; na czas 
rozstrzygnięcia o wyłączeniu lub niewyłączeniu członka składu orzekającego rozprawa 
zostaje odroczona.  

7. W razie potrzeby Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wyznacza innego 
członka Sądu Koleżeńskiego dla uzupełnienia składu orzekającego; na czas 
dokonania wyznaczenia rozprawa zostaje odroczona.  

8. W przypadku braku możliwości wyznaczenia innego członka Sądu 
Koleżeńskiego dla uzupełnienia składu orzekającego, Sąd Koleżeński w drodze 
uchwały powołuje do orzekania w danym składzie orzekającym tymczasowego 
członka Sądu Koleżeńskiego spośród 5 kandydatów zgłoszonych przez 
przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego; kandydatem może być osoba, która nie 
spełnia przesłanek do wyłączenia z orzekania w przedmiotowej sprawie. 

§ 86 
1. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy. 

Rozprawa jest jawna. 
2. Rozprawę zwołuje się bez zbędnej zwłoki, ale najwcześniej na czternasty 

dzień od złożenia kompletnego wniosku. Sąd Koleżeński informuje strony o rozprawie 
i przekazuje informacje o członkach składu orzekającego na co najmniej siedem dni 
przed rozprawą.  

3. Sąd Koleżeński może odroczyć wydanie orzeczenia lub zwołać kolejną 
rozprawę, jeśli stopień skomplikowania sprawy tego wymaga. 

4. Sąd Koleżeński może powołać biegłych z własnej inicjatywy; na czas 
uzyskania opinii biegłego rozprawa zostaje odroczona. O opinii biegłego Sąd 
Koleżeński informuje strony niezwłocznie po jej otrzymaniu i na co najmniej na 3 dni 
przed rozprawą. 

5. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania, jeżeli 
wnioskodawca cofnął ze skutkiem prawnym wniosek, gdy strony zawarły ugodę lub 
jeżeli wydanie orzeczenia stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. 

6. Sąd Koleżeński podczas rozprawy podejmuje decyzje w sprawie: 
1) powołania przedstawicieli stron na ich wniosek; 
2) przesłuchania świadków; 
3) uchylenia jawności rozprawy, jeżeli może dojść do obrazy dobrych obyczajów 

albo jeżeli wymaga tego interes stron lub osób trzecich. 
7. Sąd Koleżeński doręcza stronom orzeczenie wraz z uzasadnieniem 

w terminie czternastu dni od wydania.  
8. Sąd Koleżeński zawiadamia o treści orzeczenia władze Uniwersytetu, 

właściwe władze jednostki, Biuro Zarządu oraz władze i opiekuna organizacji 
studenckiej, do której należy obwiniony. 
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§ 87 
1. W trakcie rozprawy Sąd Koleżeński przesłuchuje strony i świadków. 
2. Stronami w rozprawie są: 

1) wnioskodawca oraz pokrzywdzony, jeśli nie jest wnioskodawcą; 
2) obwiniony. 

3. Obwinionemu służy prawo do korzystania z pomocy wybranego przez 
siebie obrońcy. 

4. Postępowanie wnioskowe może toczyć się także w razie nieobecności 
uczestnika postępowania lub usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy, jeżeli 
o terminie rozprawy zostali zawiadomieni. 

5. Wnioskodawca może wycofać swój wniosek do momentu wydania 
orzeczenia. 

§ 88 
Sąd Koleżeński w postępowaniu dyscyplinarnym stwierdziwszy winę 

obwinionego może wymierzyć mu jedną, proporcjonalną do stopnia zawinienia, karę 
dyscyplinarną spośród następujących: 
1) w sprawach dyscyplinarnych studentów przekazanych przez Rektora: 

a) upomnienie; 
b) nagana; 
c) nagana z ostrzeżeniem; 

2) w sprawach odwołania od kary upomnienia udzielonej przez Rektora: 
upomnienie.  

§ 89 
1. Ponowne wszczęcie postępowania w tej samej sprawie jest 

niedopuszczalne. 
2. Postępowanie dyscyplinarne nie może zostać wszczęte po upływie sześciu 

miesięcy od dnia uzyskania przez Rektora wiadomości o popełnieniu czynu 
uzasadniającego nałożenie kary lub trzech lat od dnia jego popełnienia. Jeżeli czyn 
stanowi przestępstwo, okres, po którym nie można wszcząć postępowania 
dyscyplinarnego, nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego 
przestępstwa. 

3. Nie stosuje się przepisów ust. 2 do postępowania dyscyplinarnego wobec 
studenta, któremu zarzuca się popełnienie plagiatu. 

§ 90 
1. Odwołanie od kary upomnienia udzielonej przez Rektora wnosi do Sądu 

Koleżeńskiego za pośrednictwem Rektora ukarany student w terminie czternastu dni 
od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu.  

2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do 
Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego w terminie czternastu dni od doręczenia 
orzeczenia.  

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 i 2, może zostać przywrócony, jeśli 
w terminie siedmiu dni od ustania przyczyn uniemożliwiających złożenie odwołania 
strona złoży wraz z odwołaniem uzasadniony wniosek o przywrócenie terminu. 
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§ 91 
1. Sąd Koleżeński, który orzekł karę dyscyplinarną, może orzec o jej zatarciu 

na wniosek ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie roku od uprawomocnienia 
się orzeczenia o ukaraniu.  

2. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z mocy prawa po upływie trzech lat 
od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu. 

Rozdział 6. 
Odwoławczy Sąd Koleżeński Samorządu Studentów  

Uniwersytetu Warszawskiego 
§ 92 

1. Odwoławczy Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu 
Koleżeńskiego w postępowaniu dyscyplinarnym o odpowiedzialności dyscyplinarnej 
studentów za naruszenie przepisów obowiązujących na Uniwersytecie oraz za czyny 
uchybiające godności studenta; 

2. Odwoławczy Sąd Koleżeński: 
1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie Sądu Koleżeńskiego;  
2) uchyla orzeczenie w całości lub w części i wydaje w tym zakresie orzeczenie co 

do istoty sprawy;  
3) przekazuje sprawę Sądowi Koleżeńskiemu do ponownego rozpoznania. 

3. Odwoławczy Sąd Koleżeński nie może orzec na niekorzyść strony 
odwołującej się dotkliwiej niż orzekł Sąd Koleżeński.  

4. Orzeczenie Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego jest ostateczne. 
§ 93 

Odwoławczy Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków wybieranych przez 
Parlament.  

§ 94 
Do Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego postanowienia dotyczące Sądu 

Koleżeńskiego stosuje się odpowiednio. 
Rozdział 7. 

Kolegium Odwoławcze 
§ 95 

1. Kolegium Odwoławcze działa w oparciu o przepisy wynikające z § 15. 
2. Kolegium Odwoławcze rozstrzyga wniosek o odwołanie członka organu 

samorządu jednostki na posiedzeniu odbywającym się w ciągu czternastu dni od dnia 
wpłynięcia wniosku. 

3. Na posiedzenie o którym mowa w ust. 2 zapraszana jest osoba, której 
dotyczy wniosek o odwołanie. 

4. Kolegium Odwoławcze wydaje rozstrzygnięcie w formie orzeczenia. 
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§ 96 
W skład Kolegium Odwoławczego wchodzą przedstawiciele studenccy wybrani 

do  Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego. Przewodniczący Sądu 
Koleżeńskiego jest Przewodniczącym Kolegium Odwoławczego, a Przewodniczący 
Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego jest Wiceprzewodniczącym Kolegium 
Odwoławczego. 

§ 97 
Kolegium Odwoławcze rozstrzyga w składzie trzech członków Kolegium 

Odwoławczego wyznaczonych przez Przewodniczącego Kolegium Odwoławczego 
w drodze losowania. Spośród wylosowanych członków składu orzekającego, 
Przewodniczący Kolegium Odwoławczego wskazuje przewodniczącego składu 
orzekającego. 

§ 98 
1. Członek Kolegium Odwoławczego podlega wyłączeniu z udziału 

w rozstrzyganiu  w sprawach, w których osoba, której dotyczy wniosek, jest studentem 
tej samej jednostki. 

2. Członka Kolegium Odwoławczego wyłącza się na żądanie jego, 
wnioskodawcy, osoby, której dotyczy wniosek lub z urzędu, jeżeli zostanie 
uprawdopodobnione istnienie okoliczności, niewymienionych w ust. 1, mogących 
wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. 

3. O wyłączeniu członka Kolegium Odwoławczego  z przyczyn określonych 
w ust. 1 postanawia Przewodniczący Kolegium Odwoławczego, a z przyczyn 
wymienionych w ust. 2 Kolegium Odwoławcze w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów. 

§ 99 
Członkowie Kolegium Odwoławczego przydzieleni do rozstrzygnięcia danego 

wniosku zwracają się do Biura Zarządu lub władz odpowiedniej jednostki o udzielenie 
informacji dotyczących absencji członka Samorządu, którego dotyczy wniosek. 

§ 100 
Kolegium Odwoławcze zawiadamia niezwłocznie o treści orzeczenia wnioskodawcę, 
osobę wobec której prowadzono procedurę odwołania, właściwe władze jednostki, 
Komisję Wyborczą i Biuro Zarządu. 

§ 101 
1. Do wniosku o odwołanie osoby, o której mowa w § 15 i 115, Kolegium 

Odwoławcze, na wniosek wnioskodawców lub osoby, której dotyczy wniosek, 
przygotowuje opinię. Opinia przygotowana przez Kolegium Odwoławcze nie jest 
wiążąca dla walnego zebrania. 

2. Dla celów przygotowania opinii, Kolegium Odwoławcze ma prawo do 
zwrócenia się o informacje na podstawie § 99. 
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Dział IV 
Przedstawiciele studentów w organach Uniwersytetu 

Rozdział 1. 
Senatorowie studenccy 

§ 102 
Senatorowie studenccy są przedstawicielami studentów w Senacie 

Uniwersytetu. 
§ 103 

1. Senatorów studenckich wybiera Parlament bezwzględną większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy liczby posłów. 

2. Marszałek oraz Przewodniczący są senatorami studenckimi z urzędu. 
§ 104 

Liczbę senatorów studenckich określa Statut oraz uchwała Uczelnianej Komisji 
Wyborczej. 

Rozdział 2. 
Kolegium Elektorów 

§ 105 
Elektorzy studenccy są przedstawicielami studentów w Kolegium Elektorów. 

§ 106 
1. Elektorów studenckich wybiera Parlament bezwzględną większością 

głosów. 
2. Wybory elektorów studenckich zarządza Komisja Wyborcza 

w porozumieniu z Prezydium Parlamentu. 
3. Do zadań Komisji Wyborczej należy przeprowadzanie wyborów elektorów 

studenckich, a w szczególności: 
1) ustalanie wzorów formularzy i dokumentów wyborczych; 
2) przeprowadzanie głosowania; 
3) ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania i wyników wyborów; 
4) rozstrzyganie uzasadnionych wątpliwości związanych z wyborami. 

4. Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości informację o terminie, 
miejscu i formie zgłaszania kandydatów na elektorów studenckich nie później niż na 
siedem dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów. 

5. Kandydatów na elektorów studenckich zgłasza się do Komisji Wyborczej 
nie później niż na siedem dni przed dniem wyborów. 

6. Kandydatów na elektorów studenckich może zgłosić każdy student 
Uniwersytetu. 

7. Kompetencje Komisji Wyborczej nie naruszają kompetencji Uczelnianej 
Komisji Wyborczej. 

§ 107 
Liczbę elektorów studenckich określa Statut oraz uchwała Uczelnianej Komisji 

Wyborczej. 
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Rozdział 3. 
Kolegium Elektorów Jednostki 

§ 108 
1. Przedstawiciele studentów w radzie wydziału lub radzie jednostki 

niebędącej wydziałem są członkami Kolegium Elektorów Jednostki z urzędu. 
2. Jeżeli liczba członków Kolegium Elektorów Jednostki przekracza liczbę 

przedstawicieli studentów w radzie wydziału, wybory mające na celu uzupełnienie 
składu Kolegium Elektorów Jednostki przeprowadza Komisja Wyborcza. 

Dział V 
Organy samorządów jednostek 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 109 
1. Organami samorządu jednostki są: 

1) walne zebranie; 
2) zarząd jednostki; 
3) zebranie przewodniczących zarządów samorządów jednostek tworzących 

jednostki federacyjne. 
2. Regulamin samorządu jednostki może określić także inne niż wymienione 

w ust. 1 organy samorządu jednostki. 
§ 110 

1. Walne zebrania jednostek mogą decydować o połączeniu jednostek 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Połączenie jednostek możliwe jest wyłącznie w ramach wydziału, do 
którego organizacyjnie przynależą łączące się jednostki. 

3. Uchwały o połączeniu jednostek wchodzą w życie wraz z rozpoczęciem 
kolejnego roku akademickiego z zastrzeżeniem, że dotychczasowe organy 
samorządów jednostek pełnią swoje funkcje do końca kadencji. 

§ 111 
1. Walne zebrania jednostek mogą tworzyć ponadjednostkowe organy 

samorządu, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Tworzenie ponadjednostkowych organów samorządu możliwe jest 

wyłącznie w ramach wydziału, do którego organizacyjnie przynależą jednostki 
tworzące organy ponadjednostkowe. 

3. W uchwałach o utworzeniu organów ponadjednostkowych określa się 
kompetencje organu ponadjednostkowego, w szczególności kompetencje organów 
samorządów jednostek przekazywane temu organowi. 

§ 112 
1. Uchwały organów samorządu jednostki podawane są do wiadomości 

studentów jednostki w terminie siedmiu dni od dnia ich podjęcia. 
2. Kopie uchwał podejmowanych przez walne zebranie przekazywane są do 

Biura Zarządu w terminie siedmiu dni od dnia ich podjęcia. 
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§ 113 
Wszystkie kwestie związane z działalnością samorządu jednostki 

nieuregulowane Regulaminem określa regulamin samorządu jednostki. 
Rozdział 2. 

Walne zebranie 
§ 114 

1. Wszyscy studenci jednostki posiadający prawa studenta mogą brać udział 
w walnym zebraniu. 

2. Walne zebranie jest organem uchwałodawczym samorządu jednostki. 
§ 115 

1. Do kompetencji walnego zebrania należy: 
1) uchwalanie regulaminu samorządu jednostki;  
2) odwoływanie członków organów samorządu jednostki;  
3) odwoływanie przedstawicieli studentów jednostki do rady jednostki;  
4) odwoływanie przedstawicieli studentów jednostki do rady wydziału;  
5) opiniowanie połączenia jednostek;  
6) decydowanie o utworzeniu ponadjednostkowych organów samorządu;  
7) decydowanie o podjęciu akcji protestacyjnej w jednostce, w tym strajku, o którym 

mowa w art. 206 Ustawy;  
8) dokonywanie wykładni postanowień regulaminu samorządu jednostki, o ile 

regulamin samorządu jednostki nie stanowi inaczej.  
2. Ust. 1 pkt 2, 3 i 4 nie stosuje się w przypadku określonym w § 15 ust. 5. 

§ 116 
1. Walne zebranie zwołuje, wyznaczając spośród siebie reprezentanta: 

1) co najmniej 5% studentów jednostki, jednak nie mniej niż dziesięć osób; 
2) zarząd jednostki. 

2. Do ważności walnego zebrania wymagany jest udział co najmniej: 
1) w przypadku jednostki liczącej od 1 do 20 studentów – połowy studentów 

jednostki; 
2) w przypadku jednostki liczącej od 21 do 250 studentów – 10 studentów jednostki; 
3) w przypadku jednostki liczącej od 251 do 625 studentów – 25 studentów 

jednostki; 
4) w przypadku jednostki liczącej od 626 do 1250 studentów – 50 studentów 

jednostki; 
5) w przypadku jednostki liczącej od 1251 do 2500 studentów – 75 studentów 

jednostki; 
6) w przypadku jednostki liczącej powyżej 2501 studentów – 100 studentów 

jednostki. 
3. Walne zebranie zwołuje się na dzień przypadający w terminie czternastu 

dni od dnia ogłoszenia w formie obwieszczenia o zwołaniu walnego zebrania. 
4. Walne zebranie zwołuje się na dzień, w którym w jednostce odbywają się 

zajęcia dydaktyczne. 
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5. Reprezentant zwołujący walne zebranie: 
1) podaje w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 3 informację o terminie, miejscu 

i proponowanym porządku obrad co najmniej na siedem dni przed dniem 
walnego zebrania w sposób umożliwiający wszystkim studentom jednostki 
zapoznanie się z informacją; 

2) przekazuje Zarządowi, Komisji Wyborczej oraz zarządowi jednostki 
obwieszczenie, o którym mowa w ust. 3 co najmniej na siedem dni przed dniem 
walnego zebrania; 

3) otwiera obrady walnego zebrania i zarządza wybór przewodniczącego walnego 
zebrania. 

6. Przewodniczący walnego zebrania przejmuje przewodnictwo obrad oraz 
przedstawia na zewnątrz decyzje walnego zebrania. 

§ 117 
1. Walne zebranie podejmuje decyzje oraz wyraża zdanie i opinie w formie 

uchwał. 
2. Uchwały walnego zebrania podejmowane są większością głosów, o ile 

Regulamin nie stanowi inaczej. 
3. Głosowania walnego zebrania są jawne, o ile walne zebranie nie postanowi 

inaczej. 
4. Walne zebranie podejmuje decyzje, o których mowa w § 115 pkt 1-7 

bezwzględną większością głosów. 
5. Przewodniczący walnego zebrania przekazuje podjęte uchwały wraz 

z załącznikami zarządowi jednostki oraz przesyła kopie do Biura Zarządu. 
Rozdział 3. 

Zarząd samorządu studentów jednostki 
§ 118 

1. Zarząd jednostki jest organem wykonawczym samorządu jednostki. 
2. Zarząd jednostki podejmuje decyzje w formie uchwał. 

§ 119 
Do kompetencji zarządu jednostki należy w szczególności: 

1) delegowanie studentów jednostki do komisji stypendialnej z zastrzeżeniem § 125 
pkt 4; 

2) delegowanie studentów jednostki do komisji rekrutacyjnej jednostki; 
3) wyrażenia zgody na treść szczegółowych zasad studiowania, z zastrzeżeniem 

§ 125 pkt 1; 
4) wskazywania przedstawicieli studentów w wydziałowym zespole zapewnienia 

jakości kształcenia, z zastrzeżeniem § 125 pkt 2; 
5) reprezentowanie samorządu jednostki w zakresie objętym działalnością zarządu 

jednostki, w szczególności wobec władz jednostki; 
6) reprezentowanie studentów jednostki w sporach zbiorowych; 
7) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Regulaminie Studiów na 

Uniwersytecie Warszawskim;  
8) wyrażanie zgody na powołanie zastępcy kierownika jednostki właściwego do 

spraw studenckich, w trybie określonym w art. 76 ust. 6 Ustawy; 
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9) opiniowanie powołania pełnomocnika do spraw studenckich lub kierownika 
studiów; 

10) wnioskowanie o powołanie spośród nauczycieli akademickich opiekuna 
wyodrębnionej grupy studentów oraz opiniowanie powołania; 

11) zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi ankiet, zgodnie ze Statutem. 
12) opiniowanie harmonogramu sesji egzaminacyjnej; 
13) zapoznawanie się z ocenami procesu dydaktycznego i prac jednostek 

administracyjnych zapewniających obsługę toku studiów; 
14) delegowanie przedstawicieli studentów w innych organach jednostki lub 

kandydatów do tych organów jednostki, z zastrzeżeniem przepisów 
odwołujących się do walnego zgromadzenia studentów oraz zebrania 
przewodniczących; 

15) opiniowanie projektów decyzji organów Uniwersytetu na szczeblu jednostki. 
§ 120 

1. Zarząd jednostki składa się z pięciu członków, o ile regulamin samorządu 
jednostki nie stanowi inaczej. 

2. Zarząd jednostki ze swojego grona wybiera przewodniczącego zarządu 
jednostki bezwzględną większością głosów. 

3. Zarząd jednostki ze swojego grona może wybrać wiceprzewodniczącego 
zarządu jednostki bezwzględną większością głosów. 

§ 121 
1. Przewodniczący zarządu jednostki kieruje pracami zarządu jednostki oraz 

reprezentuje zarząd jednostki na zewnątrz. 
2. Przewodniczący zarządu jednostki jest z urzędu przedstawicielem 

studentów jednostki w radzie jednostki, radzie jednostki w poszerzonym składzie, 
radzie wydziału oraz radzie wydziału w poszerzonym składzie. 

3. W przypadku wyboru na przewodniczącego zarządu jednostki 
przedstawiciela studentów w organach wskazanych w ust. 2 przeprowadzane są 
w terminie 14 dni od wyboru przewodniczącego wybory uzupełniające. 

4. Wiceprzewodniczący zarządu jednostki zastępuje przewodniczącego 
zarządu jednostki w zakresie przez niego określonym, a także w przypadku czasowej 
niemożności sprawowania funkcji 

§122 
1. W celu realizacji swoich zadań zarząd jednostki może powołać komisje lub 

pełnomocników zarządu jednostki na czas swojej kadencji. 
2. Zarząd jednostki powołując komisję lub pełnomocnika zarządu jednostki 

określa zakres ich działania. 
§ 123 

1. Zarząd jednostki może uchwalić regulamin określający jego organizację 
wewnętrzną i tryb prac. 

2. Zarząd jednostki uchwala regulamin zarządu jednostki większością 2/3 
głosów członków zarządu jednostki. 
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Rozdział 4. 
Zebranie przewodniczących zarządów samorządów jednostek 

§124 
1. Zebranie przewodniczących składa się z przewodniczących zarządów 

samorządów jednostek w danej jednostce federacyjnej. 
2. Przewodniczący wybierają ze swego grona większością głosów 

w obecności co najmniej połowy przewodniczących Sekretarza na pierwszym 
posiedzeniu zwołanym na wniosek Przewodniczącego Komisji Wyborczej w terminie 
1–15 grudnia. 

3. Sekretarz zwołuje posiedzenia zebrania przewodniczących, 
z zastrzeżeniem ust. 2.  

§125 
Do wyłącznych kompetencji zebrania przewodniczących należy: 

1) wyrażanie zgody na treść szczegółowych zasad studiowania; 
2) wskazywanie przedstawicieli studentów w Wydziałowym Zespole Zapewnienia 

Jakości Kształcenia; 
3) delegowanie studentów do komisji stypendialnej; 
4) delegowanie przedstawicieli studentów do innych organów wydziałowych, 

niewymienionych w Regulaminie. 
Dział VI 

Rada mieszkańców domu studenta Uniwersytetu Warszawskiego 
§ 126 

1. Rada mieszkańców jest organem samorządu studentów domu studenta 
Uniwersytetu. 

2. Rada mieszkańców składa się z pięciu członków, chyba, że regulamin rady 
mieszkańców stanowi inaczej. 

3. Rada mieszkańców zwykłą większością głosów wybiera spośród siebie 
przewodniczącego. 

4. Członkami rady studentów są studenci Uniwersytetu, będący mieszkańcami 
domu studenta Uniwersytetu. 

5. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów członków rady mieszkańców 
określa Ordynacja. 

§ 127 
1. Kompetencje rady mieszkańców określa Regulamin Rad Mieszkańców. 
2. Parlament uchwala Regulamin Rad Mieszkańców oraz jego zmiany 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej 
liczby posłów. 

§ 128 
1. Rada mieszkańców może uchwalić regulamin rady mieszkańców domu 

studenta określający jej organizację wewnętrzną i tryb prac. 
2. Rada mieszkańców uchwala oraz zmienia regulamin rady mieszkańców 

domu studenta większością 2/3 głosów członków rady mieszkańców. 
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3. Regulamin rady mieszkańców domu studenta obowiązuje od kolejnej 
kadencji rady mieszkańców. 

4. Rada mieszkańców podaje regulamin rady mieszkańców domu studenta do 
wiadomości Parlamentu za pośrednictwem Marszałka. 

Dział VII 
Finanse Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

§ 129 
1. Parlament, po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Finansów 

Parlamentu, uchwala budżet Samorządu na rok budżetowy. 
2. Inicjatywa uchwałodawcza w zakresie projektu budżetu Samorządu 

przysługuje wyłącznie Zarządowi. 
§ 130 

1. Zarząd przedkłada Parlamentowi projekt budżetu Samorządu w terminie 
czternastu dni od dnia uchwalenia przez Senat planu finansowego Uniwersytetu. 

2. Projekt budżetu Samorządu uwzględnia środki materialne przyznane 
Samorządowi w ramach planu finansowego oraz środki materialne pozyskane 
z innych źródeł. 

3. Projekt budżetu uwzględnia podział środków finansowych na przychody 
i wydatki. 

4. Wśród wydatków należy uwzględnić między innymi pozycje: 
1) I filar – środki finansowe przyznane zarządom jednostek oraz radom 

mieszkańców, dzielone na podstawie algorytmu pomiędzy poszczególne zarządy 
jednostek, przy uwzględnieniu założenia, że wysokość środków finansowych 
zarządu jednostki jest zależna wyłącznie od liczby studentów jednostki 
z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia kwoty bazowej i kwoty maksymalnej 
oraz degresywnego zróżnicowania kwoty przyznanej na jednego studenta wraz 
z rosnącą liczbą studentów jednostki; 

2) II filar – środki finansowe przeznaczone na konkurs projektów, w ramach, którego 
o środki finansowe mogą się ubiegać zarządy jednostek, rady mieszkańców, 
uczelniane organizacje studenckie oraz zrzeszające wyłącznie studentów lub 
studentów i nauczycieli akademickich stowarzyszenia działające na 
Uniwersytecie; 

3) III filar – środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Biura Zarządu, 
działalność organów Samorządu na szczeblu Uniwersytetu, w szczególności 
przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Zarząd, oraz 
rezerwę budżetową. 

§ 131 
1. Parlament oraz Komisja Budżetu i Finansów Parlamentu mogą zgłaszać 

Zarządowi propozycje poprawek do projektu budżetu Samorządu. Zarząd nie jest 
związany zgłoszonymi propozycjami poprawek. 

2. Posiedzenie Parlamentu, zwołane celem uchwalenia budżetu Samorządu, 
odbywa się w terminie czternastu dni od dnia złożenia przez Przewodniczącego 
projektu budżetu Samorządu. 
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3. W przypadku nieuchwalenia przez Parlament budżetu Samorządu, 
Przewodniczący ponownie przedkłada Parlamentowi projekt budżetu Samorządu. 
Posiedzenie Parlamentu, na którym odbywa się głosowanie nad projektem, odbywa 
się w terminie czternastu dni od dnia odrzucenia projektu budżetu Samorządu. 

4. W przypadku nieuchwalenia budżetu Samorządu przez Parlament, Zarząd 
prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu budżetu. 

5. Ponowne nieuchwalenie przez Parlament projektu budżetu Samorządu jest 
równoznaczne z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego. Wniosek ten jest 
głosowany niezwłocznie z zastrzeżeniem § 49. 

6. Zmiany w budżecie Samorządu uchwala Parlament na zasadach i w trybie 
określonym w § 129-131. 

§ 132 
Zasady przyznawania dotacji z I i II filaru budżetu Samorządu określa 

Regulamin Przyznawania Dotacji. 
Dział VIII 

Dostęp do informacji o Samorządzie 
§ 133 

Każda informacja o Samorządzie, działalności jego organów i ich członków jest 
udostępniana w trybie i na zasadach określonych Regulaminem. 

§ 134 
1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji określonych w § 133. 
2. Od osób korzystających z prawa określonego w ust. 1 nie wolno żądać 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego. 
3. Prawo, o którym mowa w ust. 1 podlega ograniczeniu w zakresie 

niezbędnym do ochrony prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy. 
4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy podmiotów, które 

zrezygnowały z przysługującego im prawa oraz w zakresie podejmowanej 
działalności: 
1) członków organów Samorządu; 
2) członków komisji organów Samorządu. 

§ 135 
Przepis, o którym mowa w § 134 ust. 1 uprawnia do: 

1) uzyskania informacji, o której mowa w § 133; 
2) wglądu do dokumentów organów Samorządu oraz ich kopiowania. 

§ 136 
1. Organy Samorządu są zobowiązane do udostępnienia informacji, o której 

mowa w § 133. Informacja ta jest udostępniana przez organ Samorządu na wniosek 
w terminie czternastu dni w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, 
do których ma dostęp organ Samorządu, nie umożliwiają udostępnienia informacji 
w takiej formie. 

2. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji wymaga uzasadnienia organu 
Samorządu. W przypadku Parlamentu decyzję podejmuje Prezydium Parlamentu. 
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3. W celu powszechnego udostępnienia informacji, o której mowa w § 133, 
Zarząd zobowiązany jest stworzyć oraz zapewnić warunki techniczne do 
funkcjonowania strony internetowej organów Samorządu na szczeblu Uniwersytetu. 

4. Organy Samorządu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-9, na stronie 
internetowej, o której mowa w ust. 3, ogłaszają: 
1) uchwały – w terminie czternastu dni od dnia ich podjęcia; 
2) protokoły z posiedzeń – w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia, 

z zastrzeżeniem ust. 6; 
3) sprawozdania z działalności – w terminie czternastu dni od dnia przekazania 

Parlamentowi za pośrednictwem Marszałka; 
4) informacje o zasadach przyjmowania i rozpatrywania spraw kierowanych do 

organu; 
5) procedurę dostępu do informacji, o których mowa w § 133, nieudostępnionych na 

stronie internetowej. 
5. Protokół z posiedzenia Parlamentu jest ogłaszany w terminie czternastu dni 

i przekazywany Zarządowi w terminie siedmiu dni od dnia zatwierdzenia go przez 
Parlament. 

§ 137 
1. Na strony internetowej organów Samorządu na szczeblu Uniwersytetu 

publikowane są następujące akty prawne:  
1) uchwały Parlamentu; 
2) zarządzenia Przewodniczącego; 
3) uchwały Zarządu; 
4) postanowienia Marszałka; 
5) uchwały Komisji Wyborczej; 
6) uchwały Komisji Rewizyjnej; 
7) uchwały Komisji Parlamentu; 
8) uchwały oraz zarządzenia organów samorządów jednostkowych; 
9) regulaminy organów samorządu oraz samorządów jednostek; 
10) inne akty prawne oraz dokumenty, jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych 

przepisów lub postanowień. 
2. Organy wydające akty normatywne lub inne wymienione w ust. 3 

dokumenty są zobowiązane do przesłania ich w formie papierowej lub elektronicznej 
do Biura Zarządu w nieprzekraczalnym  terminie siedmiu dni od dnia podjęcia.  

3. W przypadku przesłania dokumentu, o którym mowa w ust. 2 w formie 
elektronicznej, Biuro Zarządu ma obowiązek przechowywania wydrukowanej kopii 
dokumentu. 

4. Akt udostępniany jest na stronie internetowej o której mowa w § 136 ust. 3 
w ciągu siedmiu dni od daty przesłania do Biura Zarządu. 

Dział IX 
Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych 

§ 138 
1. Parlament rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami 

Samorządu po zapoznaniu się z opinią Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu. 
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2. Parlament rozstrzyga spór kompetencyjny na wniosek organu Samorządu 
będącego w sporze. Wniosek składa się za pośrednictwem Marszałka do Parlamentu. 

3. Przed wydaniem opinii, Komisja Prawno-Regulaminowa Parlamentu 
zapoznaje się ze stanowiskiem wszystkich stron sporu. Strony sporu zobowiązane są 
do przedstawienia swego stanowiska bez zbędnej zwłoki. 

Dział X 
Wykładnia postanowień Regulaminu Samorządu Studentów  

Uniwersytetu Warszawskiego 
§ 139 

1. Wykładni Regulaminu dokonuje Parlament po zapoznaniu się z opinią 
Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu oraz, w przypadku Ordynacji, Komisji 
Wyborczej. 

2. Opinie, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do Marszałka. 
3. Wykładnia przyjęta przez Parlament obowiązuje od dnia jej dokonania. 

Dział XI 
Zmiana Regulaminu Samorządu Studentów  

Uniwersytetu Warszawskiego 
§ 140 

1. Uchwałę o zmianie Regulaminu oraz poprawki do projektu Regulaminu 
uchwala Parlament większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 
połowy regulaminowej liczby posłów. 

2. Uchwalenie przez Parlament uchwały zmieniającej Regulamin może odbyć 
się nie wcześniej niż siódmego dnia od dnia wniesienia projektu uchwały. 

3. Marszałek przedstawia Senatowi Uniwersytetu uchwałę, o której mowa 
w ust. 1, celem stwierdzenia zgodności z Ustawą i Statutem.”. 

§ 2 
Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

stanowiącej załącznik do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 24 maja 2011 r. nadaje się brzmienie: 

„Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów  
Uniwersytetu Warszawskiego 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Ordynacja określa zasady przeprowadzania wyborów członków organów 

Samorządu oraz przedstawicieli studentów jednostek w innych organach. 
2. Zasady te dotyczą w szczególności wyborów do: 

1) Parlamentu; 
2) zarządu jednostki; 
3) rady wydziału; 
4) rady jednostki. 
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§ 2 
Wybory są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

Rozdział 2. 
Terminy wyborów 

§ 3 
1. Wybory w jednostkach odbywają się w terminie od dnia 20 października do 

dnia 15 listopada, z zastrzeżeniem § 4. 
2. Komisja Wyborcza ogłasza kalendarz wyborów, o których mowa w ust. 1, 

zawierający daty głosowań w jednostkach do dnia 10 października. 
§ 4 

1. Wybory przedstawicieli studentów w radzie jednostki i radzie wydziału 
odbywają się w terminie ustalonym przez Komisję Wyborczą, zgodnie 
z postanowieniami Statutu. 

2. Wybory przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów Jednostki oraz 
wydziału Komisja Wyborcza uwzględnia harmonogram wyborczy uchwalany przez 
Uczelnianą Komisję Wyborczą. 

§ 5 
Wybory w jednostce odbywają się w dniu, w którym odbywają się w niej zajęcia 

dydaktyczne z wyłączeniem sobót i niedziel. 
§ 6 

Termin, miejsce i formę wyborów w jednostce ustala Komisja Wyborcza 
§ 7 

W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów Komisja Wyborcza 
przeprowadza wybory ponowne. Postanowienia § 28 ust. 2 Ordynacji stosuje się 
odpowiednio. 

§ 8 
1. W przypadku mandatu posła nieobsadzonego w terminie do 20 stycznia 

trwającej kadencji, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się. Nie wyklucza to 
przeprowadzenia wyborów ponownych, o których mowa w § 28 ust. 2 Ordynacji, lub 
przeprowadzenia dodatkowej tury głosowania, o której mowa w § 11 ust. 6 
Regulaminu. 

2. Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające, o których mowa w § 11 
ust. 7 Regulaminu, na wniosek: 
1) zarządu jednostki; 
2) grupy co najmniej 5% studentów jednostki, jednak nie mniej niż dziesięciu osób. 

3. Wybory uzupełniające przeprowadza się za pomocą kart do głosowania. 
Nie mogą one trwać krócej niż 2 godziny i muszą być przeprowadzone w czasie 
możliwie dogodnym dla studentów. 

4. Komisja Wyborcza może przeprowadzić wybory z własnej inicjatywy 
w przypadku braku pełnej reprezentacji studentów w radzie wydziału, radzie jednostki, 
zarządzie jednostki oraz Parlamencie. 
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Rozdział 3. 
Liczba przedstawicieli studentów 

§ 9 
1. Liczba posłów reprezentujących jedną jednostkę jest równa w jednostkach 

liczących: 
1) od 1 do 625 studentów – 1 poseł; 
2) od 626 do 2500 studentów – 2 posłów; 
3) od 2501 do 5625 studentów – 3 posłów; 
4) powyżej 5626 studentów – 4 posłów. 

2. Ustalenia liczby posłów z podziałem na jednostki dokonuje Komisja 
Wyborcza. 

Rozdział 4. 
Procedura wyborcza 

§ 10 
1. Wybory przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania. 
2. Głosowanie trwa: 

1) w jednostkach liczących do 1000 studentów – nie krócej niż 4 godziny, nie 
dotyczy wyborów uzupełniających; 

2) w jednostkach liczących ponad 1000 studentów – nie krócej niż 6 godzin; nie 
dotyczy wyborów uzupełniających; 

3) w uzasadnionych okolicznościami i szczególnych przypadkach, członek lub 
delegat Komisji Wyborczej może przedłużyć wybory. Informację o przedłużeniu 
wyborów i podanie przyczyny, należy zamieścić w protokole.  

§ 11 
1. Komisja Wyborcza zarządza wybory nie później niż na siedem dni przed 

upływem terminu zgłaszania kandydatów. 
2. Komisja Wyborcza 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 każdym z organów; 
2) trybie i terminie zgłaszania kandydatów lub list kandydatów; 
3) formie, terminie i miejscu głosowania; 
4) sposobie kontaktu z Komisją Wyborczą, w treści ustalonej przez Komisję 

Wyborczą. 
3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2 podaje się do wiadomości 

w sposób umożliwiający każdemu studentowi zapoznanie się z jego treścią. 
4. Za rozpowszechnienie obwieszczeń odpowiedzialny jest zarząd jednostki 

lub Komisja Wyborcza. 
§ 12 

1. Procedurę wyborczą od rozpoczęcia głosowania do sporządzenia protokołu 
wyborczego przeprowadza Komisja Wyborcza. 

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej wyznacza członków i delegatów 
Komisji Wyborczej odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów w danej 
jednostce. 
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3. Kandydatów do komisji skrutacyjnej może zgłosić: 
1) lista kandydatów; 
2) kandydat niezrzeszony. 

4. Kandydatów do komisji skrutacyjnej zgłasza się do Komisji Wyborczej 
w dniu roboczym na co najmniej jeden dzień przed wyborami. 

5. Członkiem komisji skrutacyjnej może być niekandydujący w danych 
wyborach student Uniwersytetu. 

6. Komisja Skrutacyjna składa się z nie więcej niż ośmiu członków 
7. Powołując komisję skrutacyjną członek Komisji Wyborczej określa jej skład 

w sposób zapewniający proporcjonalną reprezentację podmiotów, o których mowa 
w ust. 2  

8. W przypadku braku proporcjonalnej reprezentacji, o której mowa w ust. 7, 
członek Komisji Wyborczej ma prawo odmówić powołania komisji skrutacyjnej. 

§ 13 
1. W przypadku istnienia odmiennych szczegółowych przepisów dotyczących 

wyborów, w regulaminie jednostki, zarząd jednostki informuje na piśmie o tych 
przepisach Komisję Wyborczą, we wniosku o przeprowadzenie wyborów. 

2. W przypadku niespełnienia warunku określonego w pkt 1, Komisja 
Wyborcza przeprowadza procedurą wyborczą nie uwzględniając szczegółowych 
przepisów jednostki. 

§ 14 
1. Członek Komisji Wyborczej podlega wyłączeniu z uczestnictwa 

w procedurze wyborczej w jednostce, w której studiuje, zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy prawa do obserwowania 

procedury wyborczej oraz prawa wnoszenia uwag do protokołu. 
3. Kandydowanie do organów jednostki wyłącza możliwość korzystania 

z wszystkich praw i obowiązków członka Komisji Wyborczej w procedurze wyborczej 
w tej jednostce. 

§ 15 
1. Kandydaci mogą być zgłaszani w formie list kandydatów lub jako kandydaci 

niezrzeszeni. 
2. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu roboczym na co najmniej trzy 

dni przed dniem głosowania. 
§ 16 

1. Komisja Wyborcza przygotowuje spis uprawnionych do głosowania 
zawierający nazwisko, imię oraz numer albumu, na podstawie aktualnego rejestru 
studentów jednostki. 

2. Członek lub delegat Komisji Wyborczej dopisuje w dniu głosowania do 
spisu, o którym mowa w ust. 1, studenta, który przedłoży określony przez Komisję 
Wyborczą dokument poświadczający prawo do głosowania. 
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§ 17 
1. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna 

wyborcza jest pusta, po czym zamyka i plombuje urnę wyborczą. 
2. Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny wyborczej nie wolno 

otwierać. 
3. Przy urnie wyborczej od momentu jej opieczętowania do zakończenia 

głosowania jest obecny co najmniej jeden członek lub delegat Komisji Wyborczej. 
§ 18 

1. Karty wyborcze są przygotowywane przez Komisję Wyborczą. 
2. Karta do głosowania jest opatrzona podpisami członków lub delegata 

Komisji Wyborczej lub odpowiednią pieczęcią. 
3. Na karcie do głosowania umieszcza się oznaczenia list kandydatów 

zawierające ich nazwę, w kolejności alfabetycznej. Pod oznaczeniem każdej listy 
podaje się nazwiska i imiona wszystkich kandydatów w kolejności podanej 
w zgłoszeniu listy. 

4. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona wszystkich 
kandydatów niezrzeszonych w kolejności alfabetycznej. 

5. Jeżeli na karcie do głosowania umieszcza się oznaczenie co najmniej jednej 
listy kandydatów oraz nazwisko i imię co najmniej jednego kandydata niezrzeszonego, 
oznaczenie kandydatów niezrzeszonych umieszcza się wspólnie pod nagłówkiem 
„Kandydaci niezrzeszeni” po oznaczeniach list kandydatów. 

6. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. 
Wielkość i rodzaj czcionek są jednakowe dla oznaczeń wszystkich list i nagłówka 
„Kandydaci niezrzeszeni” oraz jednakowe dla nazwisk kandydatów. 

7. Na karcie do głosowania umieszcza się zwięzłą informację o sposobie 
głosowania. 

§ 19 
1. W wyborach głosować można tylko osobiście. 
2. W tych samych wyborach można głosować tylko jeden raz. 
3. Przed przystąpieniem do głosowania student jednostki okazuje jeden 

z następujących dokumentów:  
1) ważną legitymację studencką;  
2) zaświadczenie z dziekanatu o byciu studentem;  
3) indeks;  

4. W przypadku wyborów do rad mieszkańca student okazuje kartę 
mieszkańca domu studenta 

5. Na wezwanie przedstawiciela Komisji Wyborczej student okazuje również 
inny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

6. Student jednostki potwierdza otrzymanie karty do głosowania 
własnoręcznym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców. 
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7. Student jednostki może oddać głos na kandydatów w liczbie równej lub 
mniejszej od liczby miejsc do obsadzenia w danym organie. 

8. Kartę do głosowania wrzuca się do urny wyborczej. 
§ 20 

1. Wybory w danej jednostce przeprowadzają członkowie i delegaci Komisji 
Wyborczej, wyznaczeni do tego przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

2. Podczas wszystkich czynności wyborczych Komisji Wyborczej mogą być 
obecni mężowie zaufania.  

3. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 przysługuje prawo wniesienia do 
protokołu uwag, z wymienieniem konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag 
zamieszcza się w  protokole. 

§ 21 
1. Każda lista kandydatów może zgłosić nie więcej niż dwóch mężów zaufania. 

Każdy kandydat niezrzeszony może zgłosić jednego męża zaufania. 
2. Mężem zaufania może być tylko student Uniwersytetu. 
3. Mężem zaufania nie mogą być: 

1) osoby kandydujące w wyborach w danej jednostce; 
2) członkowie komisji skrutacyjnej; 
3) członkowie Komisji Wyborczej. 

4. Mężów zaufania zgłasza się do Komisji Wyborczej do momentu 
zakończenia głosowania. 

5. W przypadku naruszenia procedury wyborczej przez męża zaufania, 
członek Komisji Wyborczej może podjąć decyzję o wykluczeniu go z dalszego udziału 
w czynnościach wyborczych. 

§ 22 
1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki 

głosowania. 
2. Ustalając wyniki głosowania Komisja Wyborcza oblicza liczbę: 

1) wyborców uprawnionych do głosowania; 
2) wyborców, którym wydano karty do głosowania; 
3) kart wyjętych z urny, w tym: 

a) kart nieważnych, 
b) kart ważnych; 

4) głosów nieważnych; 
5) głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów; 
6) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów. 

3. Przy ustaleniu wyników głosowania nie bierze się pod uwagę kart do 
głosowania uszkodzonych lub niespełniających wymogu określonego w § 18 
Ordynacji. 

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

5. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę 
głosów. 
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§ 23 
1. Komisja Wyborcza sporządza w czterech egzemplarzach protokół 

wyborczy. 
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1 wymienia się dane, o których mowa 

w § 22 ust. 2 Ordynacji. 
3. Protokół wyborczy zawiera czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania. 
4. Protokół podpisuje osoba, która go sporządzała. 
5. Protokół wyborczy przekazuje się: 

1) władzom jednostki; 
2) do wiadomości studentów jednostki; 
3) do archiwum zarządu jednostki. 

6. Komisja Wyborcza przekazuje wyniki głosowania w formie protokołów 
osobie wskazanej przez wnioskodawcę przeprowadzenia wyborów, który 
zobowiązany jest, niezwłocznie po odebraniu protokołów od Komisji Wyborczej, do 
podania ich do wiadomości studentów jednostki. Do protokołu załącza się informację 
o trybie i terminie wnoszenia protestów wyborczych, w treści ustalonej przez Komisję 
Wyborczą. 

7. Osoba, o której mowa w ust. 6, potwierdza odbiór protokołów z Biura 
Zarządu podpisem. 

Rozdział 5. 
Ważność wyborów 

§ 24 
1. Wyniki wyborów stają się prawomocne po siedmiu dniach od dnia ich 

ogłoszenia poprzez wywieszenie protokołów, o ile nie zostanie złożony w tym czasie 
protest wyborczy. 

2. W przypadku złożenia protestu wyborczego w terminie, o którym mowa 
w ust. 1, wraz z podjęciem przez Komisję Rewizyjną uchwały o ważności wyborów, 
wyniki wyborów stają się prawomocne.  

3. W przypadku wyborów do Parlamentu, domniemuje się prawomocność 
wyników poszczególnych wyborów do czasu podjęcia przez Komisję Rewizyjną 
uchwały o nieważności wyborów. 

§ 25 
1. Protest wyborczy wnosi się na piśmie do Komisji Rewizyjnej w terminie 

siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. 
2. Wnoszący protest wyborczy formułuje w nim zarzuty oraz wskazuje 

przesłanki, na których opiera swoje zarzuty. 
3. Protest wyborczy może być wniesiony w szczególności w związku z: 

1) naruszeniem postanowień: 
a) Regulaminu, 
b) regulaminu samorządu jednostki, 
c) uchwał Komisji Wyborczej, 

2) naruszeniem procedury ustalenia wyników głosowania; 
3) fałszerstwem wyborczym. 
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4. Protest wyborczy może wnieść: 
1) grupa co najmniej 5% studentów jednostki, jednak nie mniej niż dziesięć osób; 
2) Komisja Wyborcza w drodze uchwały podjętej większością co najmniej 2/3 

głosów członków Komisji Wyborczej. 
5. Wzór formularza protestu wyborczego określa Komisja Rewizyjna. 

§ 26 
1. Komisja Rewizyjna rozstrzyga o ważności wyborów, przeciwko którym 

wniesiono protest. 
2. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, Komisja Rewizyjna podejmuje 

w formie uchwały w terminie 3 dni od dnia wniesienia protestu na posiedzeniu 
z udziałem Przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

3. Na posiedzenie, o którym mowa w ust. 2, zapraszany jest przedstawiciel 
wnoszącego protest. 

4. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 2, odbywa się w terminie, który 
umożliwia udział osoby wymienionej w ust. 3. 

§ 27 
Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z podejmowania decyzji, o której 
mowa w § 26 ust. 1, w sprawie wyborów w jednostce, w której studiuje. 

§ 28 
1. Komisja Rewizyjna, podejmując uchwałę o nieważności wyborów 

postanawia o przeprowadzeniu wyborów ponownych lub o podjęciu niektórych 
czynności wyborczych, wskazując czynność, od której należy ponowić procedurę 
wyborczą. 

2. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się 
wybory ponowne w zakresie unieważnienia, w trybie i na zasadach przewidzianych 
w Ordynacji. 

3. W przypadku wyborów do Parlamentu, wraz z podjęciem przez Komisję 
Rewizyjną uchwały o nieważności wyborów, wygasają mandaty posłów, którzy zostali 
wybrani w wyborach, przeciwko których wynikom wniesiono protest. 

4. Komisja Rewizyjna niezwłocznie informuje Parlament za pośrednictwem 
Marszałka o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3.”. 

§ 3 
1. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 października 2018 r. 
2. Z chwilą uchwalenia uchwały traci moc uchwała nr 23 Parlamentu 

Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany 
Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 
2011 r. 

3. W dniu wejścia w życie uchwały tracą moc wszystkie regulaminy 
samorządów jednostek. 

Marszałek Parlamentu Studentów UW: Filip Urbański 
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