
 

  

   

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 04/2020 

Rady Samorządu Studenckiego AWL z dnia 01.06.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH 

imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WROCŁAW 2020 

  



2 
 

Spis treści 

ROZDZIAŁ I ...................................................................................................................... 3 

POSTANOWIENIA OGÓLNE .......................................................................................... 3 

ROZDZIAŁ II ..................................................................................................................... 4 

ORGANY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO ................................................................. 4 

ROZDZIAŁ III .................................................................................................................... 6 

RADA SAMORZĄDU ....................................................................................................... 6 

ROZDZIAŁ IV ................................................................................................................. 10 

OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO, WICEPRZEWODNICZĄCEGO ORAZ 

SEKRETARZA ................................................................................................................. 10 

ROZDZIAŁ V ................................................................................................................... 13 

KOMISJE PROGRAMOWE RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO ..................... 13 

ROZDZIAŁ VI ................................................................................................................. 18 

KADENCYJNOŚĆ ........................................................................................................... 18 

ROZDZIAŁ VII ................................................................................................................ 19 

SENATOROWIE STUDENCCY ..................................................................................... 19 

ROZDZIAŁ VIII ............................................................................................................... 20 

STAROSTOWIE .............................................................................................................. 20 

ROZDZIAŁ IX ................................................................................................................. 20 

FINANSE .......................................................................................................................... 20 

ROZDZIAŁ X ................................................................................................................... 21 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE ................................... 21 

 

   



3 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki zwany dalej „Regulaminem” określa 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 Akademii i jej jednostek 

organizacyjnych. 

 

§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 

1) AWL lub Akademia – Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki; 

2) Rada – Rada Samorządu Studenckiego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki; 

3) Przewodniczący – Przewodniczący Samorządu Studenckiego AWL; 

4) Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Studenckiego AWL; 

5) Komisje Programowe – stałe komisje Rady Samorządu Studenckiego AWL powołane 

do wykonywania zadań Samorządu; 

6) Regulamin – Regulamin Samorządu Studenckiego AWL; 

7) Student – student, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu Studiów AWL; 

8) Student wojskowy – student kształcony w AWL, pełniący jednocześnie służbę 

kandydacką w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 860); 

9) Ustawa – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce                  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);  

10) Statut – Statut AWL; 

11) Rektor – Rektor – Komendant AWL; 

12) Opiekun Samorządu – pracownik Akademii uprawniony przez Prorektora                               

ds. Studenckich do wspierania merytorycznego działalności Samorządu. 
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§ 3 

1. Samorząd Studencki tworzą Studenci studiów wojskowych oraz cywilnych, kształcący się 

w AWL. 

2. Samorząd działa poprzez swoje organy, które są reprezentantami ogółu Studentów AWL, 

oraz poprzez Senatorów Studenckich reprezentujących Samorząd w Senacie AWL. 

 

§ 4 

Nadzór nad zgodnością działań organów Samorządu z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego i Statutem sprawuje z upoważnienia Rektora, Prorektor ds. studenckich. 

 

ROZDZIAŁ II 

ORGANY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

 

§ 5 

1. Organem kolegialnym Samorządu jest Rada Samorządu Studenckiego, w skład której 

wchodzą Komisje Programowe. 

2. Rada jest organem uchwałodawczym Samorządu. 

3. Organem jednoosobowym Samorządu jest jego Przewodniczący, który jest jednocześnie 

Przewodniczącym Rady. 

§ 6 

1. Członkowie Samorządu w swoim działaniu kierują się zasadami etyki obowiązującymi                 

w Akademii. 

2. Wszystkie posiedzenia Rady i Komisji Programowych są otwarte, chyba że Przewodniczący 

lub Przewodniczący Komisji Programowej postanowi inaczej. 

3. Posiedzenia Rady zwoływane są w zależności od potrzeb,  jednak nie rzadziej niż raz                        

w miesiącu - z wyłączeniem miesięcy: lipca, sierpnia i września. 

4. Termin posiedzenia Rady musi zostać ogłoszony poprzez ogólnodostępne środki 

komunikacji nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 

5. Warunki i tryb wyboru członków Rady określa ordynacja wyborcza stanowiąca załącznik          

nr 2 do Regulaminu. 
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§ 7 

1. Rada posługuje się własnym znakiem graficznym (załącznik nr 1 do Regulaminu). Zasady 

korzystania ze znaku graficznego oraz jego specyfikację określa system identyfikacji 

wizualnej (SIW) AWL. 

2. Organom Samorządu przysługuje prawo używania pieczęci z nazwą odpowiedniego organu. 

 

§ 8 

Członkowie organów Samorządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za ich 

pełnienie wynagrodzenia. 

 

§ 9 

1. Samorząd działając poprzez swoje organy, w zakresie swojej działalności: 

1) reprezentuje interesy dydaktyczne, bytowe i kulturalne Studentów; 

2) reprezentuje Studentów w Senacie; 

3) wyraża opinie środowiska studenckiego w sprawach go dotyczących; 

4) broni spraw Studentów oraz podejmują interwencje, gdy prawa te są naruszane; 

5) współpracuje z władzami AWL na rzecz tworzenia właściwej, etycznej oraz moralnej 

atmosfery w Akademii, na rzecz rozwoju Akademii, jej promowania w środowisku 

akademickim, a także rozwijania więzi z absolwentami; 

6) współpracuje z organizacjami studenckimi innych Uczelni krajowych i zagranicznych; 

7) współpracuje z władzami AWL i wydziałów w działaniach zmierzających do poprawy 

jakości kształcenia; 

8) wspiera i realizuje naukowe, sportowe i kulturalne inicjatywy studenckie; 

9) informuje społeczność studencką o podjętych uchwałach, zarządzeniach i innych 

działaniach; 

10) wspomaga i uczestniczy w realizacji zadań Akademii. 

2. Rada Samorządu Studenckiego działa na podstawie art. 110 ust. 1-6 Ustawy, zgodnie                       

ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem. 

3. Samorząd studencki spośród swoich członków dokonuje wyboru swoich przedstawicieli, 

którzy tworzą Radę Samorządu Studenckiego.  

4. Przedstawiciele Samorządu są członkami:  

1) Senatu Uczelni;  

2) Komisji Senackich; 

3) Komisji Wyborczej AWL;  
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4) Komisji Wyborczej Samorządu Studentów; 

5) Komisji Stypendialnej;  

6) Odwoławczej Komisji Stypendialnej;  

7) Komisji Dyscyplinarnych;  

8) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej; 

9) Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich;  

10) Kolegiów dziekańskich; 

11) Zespołów ds. Jakości Kształcenia; 

a także innych gremiów powoływanych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących 

bądź wewnętrznych Akademii.  

5. Siedzibą Rady jest Akademia. 

 

§ 10  

1. Organy Samorządu mają prawo do nieskrępowanego, swobodnego informowania 

Studentów Akademii o swojej działalności. 

2. W celu realizacji swoich zadań Organy Samorządu mogą publikować informacje i materiały 

promocyjne do rozpowszechniania wśród Studentów Akademii, które nie naruszają dobrego 

imienia AWL. 

3. Kadencja Samorządu trwa 2 lata i rozpoczyna się z dniem 1  stycznia roku następującego po 

roku przeprowadzenia ważnych wyborów. 

4. Studenci wojskowi, wchodzący w skład organów Samorządu, w związku z pełnieniem 

funkcji:  

1) mają prawo przedkładać, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, opinie i wnioski,                 

z pominięciem drogi służbowej, bezpośrednio osobie, której te opinie i wnioski dotyczą;  

2) nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej za nieprzestrzeganie 

drogi służbowej z tytułu wykonywania zadań wynikających z Regulaminu.  

 

ROZDZIAŁ III 

RADA SAMORZĄDU 

 

§ 11 

W skład Rady wchodzą: 

1) Przewodniczący Samorządu; 

2) Wiceprzewodniczący Rady;  
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3) Sekretarz Rady; 

4) Członkowie Rady. 

 

§ 12 

1. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) uchwalanie Regulaminu Samorządu i dokonywanie w nim zmian;  

2) podejmowanie uchwał dotyczących bieżących oraz ogólnych spraw Studentów; 

3) ustalanie zasad i kierunków działania Rady Samorządu w postaci planu zamierzeń 

sporządzonego na dany rok kalendarzowy; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie desygnacji przez Przewodniczącego Samorządu 

przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej, a także do innych komisji z udziałem Studentów, powoływanych                          

w Akademii; 

5) wyrażanie pisemnych opinii o ogólnych sprawach dotyczących Studentów oraz 

o funkcjonowaniu Akademii; 

6) występowanie z wnioskiem, o którym mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy; 

7) prowadzenie działalności sprawozdawczej ze swojej działalności; 

8) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu referendum studenckiego; 

9) wyrażanie opinii w sprawie ustalenia programów studiów; 

10) wyrażanie opinii w sprawie ustalenia wysokości opłat rekrutacyjnych oraz opłat 

wynikających z działalności dydaktycznej w Akademii, a także opłat za wydawanie 

dokumentów; 

11) przeprowadzanie szkolenia z praw i obowiązków studenta; 

12) ustalanie, w porozumieniu z Rektorem AWL, wysokości miesięcznego dochodu na osobę 

w rodzinie Studenta, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne; 

13) ustalanie w porozumieniu z Rektorem AWL Regulaminu świadczeń dla Studentów; 

14) ocena okresowa nauczycieli; 

15) wyrażanie opinii w sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich; 

16) wnioskowanie o odwołanie Prodziekana ds. studenckich; 

17) uchwalanie kodeksu etyki studenta, o którym mowa w § 115 ust. 2 Statutu; 

18) delegowanie Studentów do gremiów określonych w § 9 ust. 4 pkt 2-11 Regulaminu. 

2. Rada bierze udział w podziale dotacji na Fundusz Stypendialny dla Studentów Akademii, 

ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie Studenta uprawniającą do ubiegania się 
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o stypendium socjalne oraz współuczestniczy w ustalaniu podziału dotacji na działalność 

Samorządu. 

3. Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 8-12, Rada podejmuje w formie uchwał 

przyjmowanych w głosowaniu jawnym, przy uzyskaniu przynajmniej 51% ważnych głosów 

przy udziale kworum wynoszącym minimum 2/3 składu Rady. 

 

§ 13 

1. Rada podejmuje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał. 

2. Uchwały Rady są wiążące dla wszystkich organów Samorządu chyba, że z treści uchwały 

wynika inaczej. 

3. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy Regulaminowego składu. 

4. W przypadku równej liczby głosów, przy podejmowaniu decyzji Rady, decydujący głos 

posiada Przewodniczący. 

 

§14 

Rada podejmuje decyzje w sprawach:  

1) zastrzeżonych do jej wyłącznej kompetencji określonych w niniejszym Regulaminie;  

2) wszystkich innych, niezastrzeżonych dla Przewodniczącego.  

 

§15 

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Samorządu, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący Rady.  

2. Rada obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

3. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący, co najmniej raz w miesiącu                                         

z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Regulaminu. 

4.  Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek:  

1) Rektora; 

2) Prorektora ds. studenckich; 

3) Przewodniczącego Komisji Programowej Rady; 

4) co najmniej 1/3 regulaminowego składu Rady; 

5. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 4. W takim przypadku, zawiadomienia o posiedzeniu są 

przekazywane wszystkim członkom Rady niezwłocznie po ustaleniu jego terminu.  
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6. W przypadku, gdy Przewodniczący nie zwoła posiedzenia pomimo wniosku, o którym 

mowa w ust. 4 lub wskutek wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, nadzwyczajne 

posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Wiceprzewodniczący Rady.  

 

§16 

1. Rada w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały ogłasza jej treść na stronie internetowej 

Samorządu oraz przekazuje do zatwierdzenia Prorektorowi ds. studenckich.  

2. Rektor uchyla wydawane przez Radę akty niezgodne z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, statutem, regulaminem studiów lub niniejszym regulaminem. 

3. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego 

doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu 

administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio. 

 

§17 

1. W sprawach istotnych dla Studentów Akademii, Rada może przeprowadzić referendum na 

terenie Akademii, uwzględniając poniższe zasady: 

1) termin i przedmiot referendum muszą być ustalone w sposób umożliwiający udział w nim 

każdemu Studentowi; 

2) ogłoszenie referendum musi nastąpić najpóźniej na 14 dni przed terminem jego 

przeprowadzenia, z określeniem charakteru referendum (opiniodawcze albo wiążące); 

3) wyniki referendum podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogólnodostępne środki 

komunikacji; 

4) referendum jest ważne, gdy uczestniczyło w nim co najmniej 40% ogółu Studentów; 

5) opinia lub uchwała, których dotyczy referendum, wchodzi w życie gdy opowiedziało się 

za nią co najmniej 50% osób, które wzięły udział w ważnym głosowaniu; 

6) pozostałe czynności wiążące się z przeprowadzeniem Referendum są analogiczne                      

do czynności wykonywanych podczas wyborów do Rady Samorządu 

2. Rada może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, 

przedstawicieli administracji i władz Akademii, jej pracowników oraz inne osoby, których 

obecność jest pożądana ze względu na porządek obrad. 

3. Rada ma obowiązek pisemnego powiadamiania Studentów o własnej działalności                                

i zamierzeniach, poprzez ogólnodostępne środki  komunikacji. 
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4. Rada ma możliwość powołania także komisji i komitetów, o których nie stanowi niniejszy 

Regulamin, a także ustalania ich składu i zatwierdzania planu pracy na dany okres oraz 

rozliczania ich z wykonywanej działalności. 

 

§18 

Władze AWL zapewniają Radzie stałe pomieszczenie godne reprezentowania interesów 

Studentów w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

ROZDZIAŁ IV 

OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO, WICEPRZEWODNICZĄCEGO 

ORAZ SEKRETARZA 

 

§19 

1. Przewodniczącym może zostać członek Rady, który spełnia wymagania określone                                

w art. 29 ust. 4 Ustawy. 

2. Przewodniczący: 

1) reprezentuje Samorząd w Akademii oraz poza nią; 

2) kieruje pracami Rady; 

3) koordynuje prace Rady; 

4) sprawuje nadzór nad archiwizacją protokołów posiedzeń Rady; 

5) pisemnie kieruje wnioski, prośby i postulaty Rady do władz Akademii; 

6) może upoważnić konkretną osobę do występowania w imieniu Samorządu w danej 

sprawie, w tym do pełnienia jego zadań; 

7) posiada prawo do wskazania na piśmie osoby spośród członków Rady działającej w jego 

zastępstwie podczas nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady;  

8) sprawuje nadzór nad środkami finansowymi Samorządu i sposobem ich wydatkowania; 

9) posiada prawo do zwoływania nadzwyczajnego posiedzenia Rady; 

10) dba o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków dla ich działalności; 

11) wystawia referencje członkom Samorządu, na wniosek lub z własnej inicjatywy; 

12) wnioskuje do władz Akademii o wystawienie referencji dla wybitnych członków 

Samorządu odznaczających się działalnością na forum ogólnouczelnianym; 

13) deleguje przedstawiciela Samorządu do składu zjazdu delegatów PSRP; 

14) wchodzi w skład Rady Programowej AWL. 
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3. Przewodniczący odpowiada za wykonywanie swoich obowiązków przed wszystkimi 

Studentami AWL. 

4. Kadencja Przewodniczącego trwa 2 lata z zastrzeżeniem, że kadencja Przewodniczącego, 

który jest Studentem drugiego roku studiów drugiego stopnia  

(piątego roku studiów jednolitych) nie może trwać dłużej niż do zakończenia semestru 

zimowego.  

5. Kadencja Przewodniczącego rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyników wyborów na 

nowego Przewodniczącego. Do czasu objęcia stanowiska przez nowo wybranego 

Przewodniczącego Samorządu – funkcję Przewodniczącego sprawuje Przewodniczący 

wybrany spośród członków Rady poprzedniej kadencji.  

6. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się na pierwszym posiedzeniu Rady zwykłą 

większością głosów, wśród kandydatów zgłoszonych spośród członków Rady,                                      

w głosowaniu jawnym, chyba, że członek Rady zażąda głosowania tajnego.  

7. W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego, stanowisko Przewodniczącego 

pełni Wiceprzewodniczący Rady. 

8. Przewodniczący ma prawo zarządzać finansami Samorządu w porozumieniu z Prorektorem 

ds. studenckich, w tym zakładać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku na 

potrzeby działalności Samorządu oraz być jego dysponentem.  

9. W przypadku założenia konta bankowego na poczet działalności Samorządu – niezbędny 

jest podpis Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Prorektora ds. studenckich bądź 

Opiekuna Samorządu, którzy zarządzają środkami finansowymi znajdującymi się na koncie 

bankowym.   

10. Bezpośredni nadzór nad operacjami finansowymi na koncie bankowym Rady Samorządu 

sprawuje Rektor. 

§20 

1. Wiceprzewodniczącego powołuje w drodze zarządzenia Przewodniczący, spośród członków 

Rady. 

2. Wiceprzewodniczący Rady: 

1) zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności; 

2) wspomaga w działaniach Przewodniczącego; 

3) posiada prawo do wskazania na piśmie osoby spośród członków Samorządu działającej 

w jego zastępstwie; 

4) przygotowuje projekty uchwał w sprawach finansowo – budżetowych; 

5) opracowuje projekt budżetu Samorządu; 
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6) prowadzi w uzgodnieniu z Przewodniczącym gospodarkę finansową Samorządu                          

z zachowaniem zasad dyscypliny finansowej; 

7) opracowuje analizy oraz sprawozdania z wykonywania budżetu z zachowaniem zasad 

dyscypliny finansowej; 

8) przygotowuje sprawozdanie finansowe Samorządu oraz odpowiada za jego publikację                  

w BIP na stronie Akademii; 

9) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez członków Samorządu Regulaminu, Statutu 

AWL oraz innych przepisów prawa; 

10) kontroluje i nadzoruje działania członków organów Samorządu oraz przedstawicieli 

Studentów w organach Akademii i Komisjach. 

11) sprawuje nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem wyborów uzupełniających                      

do Rady Samorządu, a także wyborów Przewodniczących Komisji Programowych. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności:  

1) naruszenia Regulaminu lub innych przepisów obowiązującego prawa;  

2) niewywiązywania się z powierzonych obowiązków;  

Wiceprzewodniczący wzywa Studenta lub członka organu Samorządu, który dopuścił się                

ww. naruszenia prawa lub obowiązków, do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni.  

4. W razie nieuwzględnienia wyjaśnień, o których mowa w ust. 2, Wiceprzewodniczący może 

zażądać usunięcia wykazanych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.  

5. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości lub nieusunięcia wykazanych 

nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3, Wiceprzewodniczący może:  

1) wnioskować o udzielanie ustnego upomnienia przez Przewodniczącego Samorządu;  

2) wnioskować do Rady o odwołanie z pełnionej funkcji członka Rady lub przedstawiciela 

Studentów w innych gremiach;  

3) poinformować o stwierdzonych nieprawidłowościach władze Wydziału lub Akademii;  

4) wnioskować za pośrednictwem Przewodniczącego do Prorektora ds. studenckich                          

o skierowanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego. 

 

§21 

1. Sekretarza Rady powołuje w drodze zarządzenia Przewodniczący, spośród członków Rady. 

2. Do obowiązków Sekretarza Rady należy:  

1) opracowywanie projektu uchwał Rady;  

2) rejestrowanie uchwał Rady i zarządzeń Przewodniczącego;  
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3) przekazywanie uchwał i zarządzeń podjętych przez organy Samorządu do Prorektora                

ds. studenckich;  

4) rejestrowanie korespondencji organów Samorządu; 

5) przekazywanie członkom Rady informacji o terminach posiedzeń; 

6) prowadzenie rejestru członków organów Samorządu i przedstawicieli Studentów                        

w organach Akademii i Komisjach. 

3. Sekretarz Rady sporządza protokół z każdego posiedzenia, w terminie 7 dni od daty odbycia 

posiedzenia.  

4. W protokole z posiedzenia zawiera się następujące informacje: 

1) nazwę organu;  

2) datę posiedzenia;  

3) opis przebiegu posiedzenia;  

4) załączniki:  

a) listę obecności,  

b) wszelkie materiały będące przedmiotem obrad,  

c) uchwały podjęte na posiedzeniu.  

 

ROZDZIAŁ V 

KOMISJE PROGRAMOWE RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

§22 

Komisje Programowe są stałymi komisjami Rady powołanymi do wypełniania jego 

podstawowych zadań. 

§23 

1. W Samorządzie powołuje się następujące Komisje Programowe:  

1) Komisja ds. Kształcenia, 

2) Komisja ds. Informacji i Promocji, 

3) Komisja ds. Kultury i Sportu, 

4) Komisja ds. Studentów Cywilnych. 

2. Rada może powoływać Komisje doraźne określając zakres ich kompetencji oraz termin 

realizacji powierzonego zadania.  

§24 

1. Pracami Komisji Programowej kieruje jej Przewodniczący. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Programowej, jego obowiązki 

wykonuje wskazany przez niego członek Komisji. 
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3. Przewodniczący Samorządu nie może pełnić funkcji Przewodniczącego Komisji 

Programowej. 

4. Student AWL może posiadać tylko jeden mandat w danej Komisji Programowej. 

5. Komisja Programowa na pierwszym posiedzeniu:  

1) ustala zadania do zrealizowania w nadchodzącej kadencji (z uwzględnieniem propozycji 

Rady), terminarz ich wykonania oraz projekt budżetu na ich realizację;  

2) dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji Programowej. 

6. Wyboru Przewodniczącego Komisji Programowej dokonuje się na pierwszym posiedzeniu 

zwykłą większością głosów, wśród kandydatów zgłoszonych spośród członków Komisji,                    

w głosowaniu jawnym, chyba, że członek Komisji zażąda głosowania tajnego.  

7. Głosowanie uważa się za ważne, jeżeli brało w nim udział co najmniej 2/3 składu członków 

Komisji .  

8. Odwołania Przewodniczącego dokonuje się na zasadach określonych w ust. 6. 

 

§25 

Członek Komisji Programowej ma prawo do:  

1) zabierania głosu, zgłaszania tematów do dyskusji i głosowania na forum Komisji;  

2) składania zapytań do Przewodniczącego Komisji i żądania odpowiedzi.  

 

§26 

W zakresie pełnienia swoich obowiązków członek Komisji Programowej zobowiązany jest                  

w szczególności do:  

1) regularnego i czynnego udziału w jej pracach.  

2) działania zgodnie z uchwałami Rady. 

§27 

1. Posiedzenia Komisji Programowych są jawne z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.  

2. Komisja Programowa obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.  

3. Posiedzenia zwyczajne Komisji Programowej zwołuje jej Przewodniczący z własnej 

inicjatywy.  

4. Posiedzenia nadzwyczajne Komisji Programowej zwołuje jej Przewodniczący z własnej 

inicjatywy lub na wniosek:  

1) Przewodniczącego Rady;  

2) Rady; 

3) co najmniej 1/3 składu Komisji Programowej.  
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5. Posiedzenie zwyczajne zwoływane jest nie rzadziej niż raz na dwa miesiące (z wyłączeniem 

miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień), jednak nie mniej niż 6 razy w ciągu kadencji,                               

a zawiadomienia o nim Przewodniczący Komisji Programowej rozsyła nie później niż na 7 

dni przed posiedzeniem.  

6. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpłynięcia 

wniosku. Zawiadomienia o posiedzeniu są przekazywane niezwłocznie po ustaleniu terminu 

posiedzenia.  

7. Informacja o posiedzeniu Komisji Programowej wysłana jest do wszystkich Studentów 

pocztą elektroniczną dedykowaną Studentom AWL.  

8. Posiedzenia Komisji Programowej prowadzi jej Przewodniczący lub osoba przez niego 

wyznaczona.   

9. Za terminowość posiedzeń Komisji Programowej odpowiada jej Przewodniczący.  

 

§28 

Do podstawowych obowiązków Przewodniczącego Komisji Programowej należy:  

1) kierowanie pracami Komisji Programowej;  

2) kierowanie wykonywaniem uchwał Rady; 

3) przeprowadzenie na początku kadencji szkolenia członków Komisji Programowej  

w zakresie zadań i celów stojących przed Komisją Programową;  

4) zawiadamianie członków Komisji Programowej oraz Studentów o posiedzeniach Komisji 

Programowej; 

5) składanie sprawozdań z bieżącej działalności na każdym posiedzeniu Komisji 

Programowej;  

6) składanie Radzie sprawozdań z bieżącej działalności na każdym posiedzeniu Rady; 

7) udzielanie odpowiedzi na zapytania członków Komisji Programowej; 

8) przekazanie kompletnej dokumentacji finansowej oraz pozostałych istotnych 

dokumentów, niewymienionych w tym paragrafie, Przewodniczącemu Komisji 

Programowej kolejnej kadencji. 

 

§29 

1. W skład Komisji ds. Kształcenia wchodzi co najmniej trzech Studentów, w tym 

Przewodniczący Komisji.  
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2. Komisja ds. Kształcenia jest odpowiedzialna za współpracę  z władzami Akademii na rzecz 

podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowywania go do międzynarodowych 

standardów. 

3. Komisja ds. Kształcenia w szczególności odpowiada za: 

1) formułowanie projektów uchwał Rady w zakresie opiniowania programów studiów; 

2) proponowanie zmian w Regulaminie Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich                        

w AWL;  

3) uczestniczenie w procesie ankietyzacji nauczycieli akademickich oraz w przetwarzaniu 

wyników ankiety; 

4) opracowywanie i poddanie pod głosowanie Radzie podziału środków na działalność 

uczelnianych organizacji studenckich; 

5) informowanie Studentów oraz władze Akademii o swojej działalności dotyczącej spraw 

kształcenia prowadzonej przez Komisję ds. Kształcenia; 

6) współpracę z Prorektorem ds. dydaktycznych w celu realizacji postanowień dotyczących 

spraw dydaktycznych; 

7) współpracę z kolegiami dziekańskimi i komisjami programowymi w kwestiach 

dotyczących kształcenia; 

8) przedstawianie propozycji opinii aktów prawnych przekazywanych przez władze 

Akademii w zakresie kształcenia; 

9) organizację szkoleń dla społeczności studenckiej, w szczególności w porozumieniu                      

z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, przeszkolenia Studentów 

rozpoczynających studia w  zakresie praw i obowiązków Studenta; 

10) współudział w programie Erasmus+ oraz wspieranie wymiany studenckiej i innych 

międzynarodowych inicjatyw. 

 

§30 

1. W skład Komisji ds. Informacji i Promocji wchodzi co najmniej trzech Studentów,  

w tym Przewodniczący Komisji. 

2. Komisja ds. Informacji i Promocji odpowiedzialna jest za promowanie wizerunku Akademii, 

Samorządu oraz studenckiej społeczności akademickiej. 

3. Komisja w szczególności: 

1) administruje stroną internetową i portalem społecznościowym Samorządu, a także 

dobiera osoby odpowiedzialne za wykonanie tych zadań; 

2) opracowuje promocję i reklamę wydarzeń organizowanych przez Samorząd; 
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3) opracowuje, wykonuje i prowadzi dystrybucję materiałów informacyjnych związanych                 

z działalnością  Samorządu (takich jak plakaty, ulotki, wizytówki); 

4) współuczestniczy w promocji Akademii oraz studenckiej społeczności akademickiej; 

5) współpracuje z Oficerem Prasowym Akademii oraz Wydawnictwem Akademickim; 

6) obsługuje różne formy komunikacji społecznej Samorządu; 

7) informuje Studentów Akademii o pracach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

8) promuje przedsięwzięcia realizowane przez Komisje Programowe. 

 

§31 

1. W skład Komisji ds. Kultury i Sportu wchodzi co najmniej czterech Studentów, w tym 

Przewodniczący Komisji. 

2. Do kompetencji Komisji ds. Kultury i Sportu należy w szczególności: 

1) organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym                

oraz rozrywkowym;  

2) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Akademii realizującymi zadania na rzecz 

kultury, rozrywki i rekreacji; 

3) współpraca z klubami studenckimi i teatrami;  

4) utrzymywanie kontaktów z innymi uczelniami w zakresie organizowania wydarzeń                      

o charakterze kulturalnym i rozrywkowym oraz bieżące informowanie o takich 

przedsięwzięciach Studentów Akademii we współpracy z Komisją ds. Informacji                                

i Promocji. 

3. Komisja ds. Kultury i Sportu prowadzi działania zmierzające do aktywizacji działań 

Studentów w sferze kulturalnej i sportowej oraz organizuje spotkania i imprezy 

okolicznościowe na potrzeby studenckiej społeczności akademickiej. 

 

§32 

1. W skład Komisji ds. Studentów Cywilnych wchodzi co najmniej trzech Studentów,  

w tym Przewodniczący Komisji. 

2. Do kompetencji Komisji ds. Studentów Cywilnych należy w szczególności:  

1) reprezentowanie studentów studiów cywilnych wobec Władz Akademii i Wydziałów;  

2) zajmowanie stanowiska w kwestiach dotyczących studentów cywilnych;  

3) doradzanie we wszystkich przedsięwzięciach Rady kierowanych do studentów 

cywilnych. 
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ROZDZIAŁ VI 

KADENCYJNOŚĆ 

§33 

1. Kadencja członków Rady zaczyna się 1 stycznia i trwa dwa lata. 

2. Mandat członka Rady wygasa wówczas, gdy dana osoba: 

1) przestaje być Studentem Akademii;  

2) zostaje odwołana przez Radę; 

3) zrzeknie się pełnienia funkcji; 

4) w przypadku śmierci. 

3. W przypadku dłuższej nieobecności w Akademii któregokolwiek członka Rady 

(w szczególności wynikającej z choroby, wyjazdu na staż, wyjazdu na studia zagraniczne) 

jego obowiązki przejmuje wskazany przez Przewodniczącego inny członek Rady. 

4. Wniosek o odwołanie członka Rady może złożyć: 

1) Rektor; 

2) Prorektor ds. studenckich; 

3) Przewodniczący Samorządu; 

4) grupa minimum 51% członków Rady; 

5) Wiceprzewodniczący Rady w warunkach określonych w § 20 ust. 5 pkt 2.  

5. Wniosek o odwołanie członka Rady musi być poddany pod głosowanie tajne na posiedzeniu 

zamkniętym. Zostaje on zatwierdzony, gdy uzyska przynajmniej 51% głosów popierających, 

przy udziale kworum wynoszącym minimum 2/3 składu Rady.  

6. Wniosek o odwołanie członka Rady może zostać złożony z następujących powodów: 

1) działania niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

2) prowadzenia działań sprzecznych z interesem Studentów i Akademii; 

3) podejmowania działań godzących w dobre imię Akademii; 

4) otrzymania kary dyscyplinarnej; 

5) podejmowania działań sprzecznych z decyzjami podjętymi przez Radę, które 

uniemożliwiają lub w znaczącym stopniu utrudniają sprawne funkcjonowanie Rady lub 

Komisji Programowej, do których członek Rady przynależy; 

6) zaniedbywania swoich obowiązków wynikających z przynależności do Rady,  

w szczególności nieusprawiedliwionych nieobecności na czterech kolejnych 

posiedzeniach. 
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7. W razie wygaśnięcia - przed upływem kadencji - mandatu przedstawiciela Studentów 

w Radzie, skład przedstawicieli Studentów jest uzupełniany w wyborach uzupełniających, 

powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych, spośród zgłoszonych kandydatów. 

8. Jeżeli członek Rady utraci mandat na skutek sytuacji, o których mowa w ust. 6, nie może 

ubiegać się ponownie o mandat w Radzie. 

 

ROZDZIAŁ VII 

SENATOROWIE STUDENCCY 

§34 

1. Senatorowie Studenccy reprezentują Samorząd w Senacie AWL i biorą aktywny udział                

w jego pracach.  

2. Liczbę Senatorów Studenckich określa Statut AWL.  

3. Senatorami są: 

1) Przewodniczący; 

2) Studenci pochodzący z wyborów.  

4. W zakresie pełnienia swego mandatu Senator Studencki działa zgodnie z uchwałami Rady, 

Statutem AWL oraz właściwymi przepisami prawa.  

5. Senatorowie działają dla dobra całego Samorządu.  

6. Senatorowie wybierani są na 4-letnią kadencję, która rozpoczyna się 1 września i kończy                 

30 sierpnia. 

7. Senatorem Studenckim może zostać osoba, która spełnia wymagania określone w art. 29 ust. 

4 Ustawy. 

8. Senatorowie informują Radę lub członków Komisji Programowych o  działaniach 

podejmowanych przez Senat. 

9. Senatorowie zobowiązani są  do uczestnictwa w posiedzeniach Senatu.  

10. Senator w przypadku nieusprawiedliwionej trzykrotnej nieobecności na posiedzeniach 

Senatu otrzymuje upomnienie słowne od Przewodniczącego, natomiast przy czwartej 

nieusprawiedliwionej nieobecności członek traci mandat Senatora, a na jego miejsce 

przeprowadza się wybory uzupełniające 
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ROZDZIAŁ VIII 

STAROSTOWIE 

 

§35 

1. Starosta grupy oraz Starosta roku są wybierani na roczną kadencję najpóźniej do dnia                         

31 października danego roku akademickiego w głosowaniu jawnym.  

2. Nadzór nad głosowaniem sprawuje Opiekun roku. 

3. Starosta grupy oraz Starosta roku wybierani są zwykłą większością głosów przy udziale                    

co najmniej połowy Studentów roku/grupy. 

4. Opiekun roku w ciągu 7 dni od dnia wyborów Starosty grupy oraz Starosty roku informuje 

Radę o wyborze Starosty. 

ROZDZIAŁ IX 

FINANSE 

 

§36 

5. Akademia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania organów Samorządu, w tym 

infrastrukturę i środki finansowe, którymi organy Samorządu dysponują w ramach swojej 

działalności. 

2. Akademia zapewnia pomoc administracyjną, techniczną i prawną niezbędną do realizacji 

zadań organów Samorządu. 

 

§37 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność Samorządu na dany rok 

kalendarzowy określa Prorektor ds. studenckich, na mocy upoważnienia wydanego przez 

Rektora najpóźniej do końca listopada poprzedniego roku kalendarzowego. 

2. Rada decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez 

Akademię na sprawy studenckie oraz przedstawia Prorektorowi ds. studenckich  

do zatwierdzenia projekt podziału tych środków. 

3. Rada ma prawo do wnioskowania do Prorektora ds. studenckich i Rektora o przyznanie 

większej ilości środków finansowych na działalność statutową i studencką nieujętą w planie 

działalności Rady oraz uczelnianych organizacji studenckich.  

4. Samorząd nie rzadziej niż raz w roku akademickim rozlicza środki finansowe przeznaczone 

na działalność studencką. 
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5. Wiceprzewodniczący Rady, na zasadach określonych w § 20 ust. 2 pkt 8  sporządza 

sprawozdanie z rozdziału tych środków finansowych i po zatwierdzeniu przez Prorektora     

ds. studenckich udostępnia sprawozdanie w BIP na stronie podmiotowej Akademii.  

6. Rada w porozumieniu z Rektorem dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych                          

na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendia 

rektora. 

 

ROZDZIAŁ X 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 38 

1. Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Rektora AWL 

zgodności Regulaminu z ustawa i Statutem.  

2. Z dniem 1 czerwca 2020 r. traci moc dotychczas obowiązujący w Akademii Regulamin 

Samorządu Studenckiego.  

 

§ 39 

1. Z dniem wejścia w życie Regulaminu dotychczasowy: 

1) Przewodniczący Rady staje się Przewodniczącym w rozumieniu niniejszego  

Regulaminu; 

2)  Wiceprzewodniczący Rady staje się Wiceprzewodniczącym Rady w rozumieniu 

niniejszego  Regulaminu; 

3) Sekretarz Rady staje się Sekretarzem Rady w rozumieniu niniejszego  Regulaminu. 

2.  Rada staje się staje Radą w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 

3. Pierwsze wybory do Rady Samorządu na podstawie niniejszego Regulaminu odbędą                   

w roku 2020. 

4. Kadencja dotychczasowych organów Samorządu Studenckiego wygasa z dniem pierwszego 

posiedzenia nowo wybranej Rady. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego AWL,  

znak graficzny Rady Samorządu Studenckiego 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Samorządu Studenckiego AWL 

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

Akademii Wojsk Lądowych  

imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego AWL (dalej jako „Ordynacja Wyborcza”) 

określa sposób i tryb wyboru członków Rady Samorządu Studenckiego AWL                           

oraz przedstawicieli studentów do Senatu AWL (z wyjątkiem jednego mandatu w Senacie 

AWL - obejmowanego przez Przewodniczącego Samorządu z racji pełnionej funkcji).  

2. Wybory są powszechne, bezpośrednie i tajne. W wyborach można głosować tylko osobiście. 

3. Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego AWL 

(dalej jako „Komisja Wyborcza Samorządu”) powołana uchwałą Rady Samorządu.  

4. Wybory odbywają się przed upływem kadencji oraz doraźnie w przypadkach wygaśnięcia 

mandatu. 

5. Terminarz czynności wyborczych ustala Komisja Wyborcza Samorządu. 

 

§ 2 

1. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) przysługuje wszystkim studentom AWL. 

2. Bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) przysługuje: 

1) w wyborach do Rady Samorządu - wszystkim studentom AWL z wyjątkiem:  

a. studentów ukaranych karą dyscyplinarną; 

b. studentów odwołanych z pełnienia funkcji w organach Samorządu; 

c. studentów odwołanych z reprezentowania Samorządu w innych gremiach AWL; 

2) w wyborach do Senatu AWL - wszystkim studentom AWL spełniającym wymogi 

określone w pkt 1, a ponadto spełniającym wymogi określone w art. 29 ust. 4 ustawy                    

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

85 z późn. zm.). 
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3. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się w formie pisemnej (wzór karty stanowi załącznik nr 1 

do Ordynacji Wyborczej) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na 

formularzu. Zgłoszenie należy złożyć do Komisji Wyborczej Samorządu nie później niż na 

4 dni przed dniem rozpoczęciem głosowania.  

4. Każdy kandydat zobowiązany jest przedłożyć wraz ze zgłoszeniem do Komisji Wyborczej 

Samorządu pozytywną opinię Prodziekana ds. studenckich (w przypadku studentów studiów 

cywilnych) lub pozytywną opinię Dowódcy Kompanii (w przypadku studentów studiów 

wojskowych). 

ROZDZIAŁ II 

KOMISJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

 

§ 3 

1. Komisja Wyborcza Samorządu powoływana jest uchwałą Rady na czas przeprowadzenia 

danych wyborów. 

2. Komisja Wyborcza Samorządu składa się z 3 członków: Przewodniczącego Komisji 

Wyborczej, Sekretarza Komisji Wyborczej oraz członka Komisji Wyborczej. 

3. Członkami Komisji Wyborczej Samorządu zostają studenci AWL wskazani przez Radę 

Samorządu. Członkowie Rady Samorządu nie mogą być jednocześnie Członkami Komisji 

Wyborczej Samorządu.  

4. Członkowie Komisji Wyborczej nie mają prawa kandydowania w przeprowadzanych 

wyborach. 

 

§ 4 

1. Do zadań Komisji Wyborczej Samorządu należy organizowanie wyborów, w tym wyborów 

uzupełniających, do Rady Samorządu Studenckiego AWL oraz przedstawicieli studentów 

do Senatu AWL. 

2. Do zadań Komisji Wyborczej Samorządu należy w szczególności: 

1) ogłaszanie terminarza czynności wyborczych; 

2) ustalanie list wyborców; 

3) ustalanie i ogłaszanie list kandydatów; 

4) nadzorowanie przebiegu wyborów, w tym stwierdzenie nieważności wyborów                              

w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu; 

5) decydowanie o ważności oddanych głosów; 

6) udzielanie wiążącej wykładni przepisów ordynacji wyborczej; 
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7) przyjmowanie protestów wyborczych i ich rozstrzyganie; 

8) sporządzenie protokołów z wyborów;  

9) ogłoszenie wyników wyborów oraz powiadomienie o wynikach Rady Samorządu; 

10) zabezpieczenie i przekazanie dokumentacji wyborów Wiceprzewodniczącemu Rady 

Samorządu. 

 

§ 5 

1. Terminarz wyborczy, o którym mowa w § 1 ust. 5, Komisja Wyborcza Samorządu ogłasza 

w formie uchwały i podaje do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty                        

w Akademii,  co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia głosowania. 

2. W przypadku wyborów przedstawicieli studentów do Senatu AWL, terminarz wyborczy          

o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany na podstawie terminarza ogłoszonego uprzednio 

przez Komisję Wyborczą AWL. 

3. Terminarz wyborczy zawiera w szczególności informacje o: 

1) formie, terminie i miejscu głosowania, 

2) liczbie mandatów do obsadzenia, 

3) terminie zgłaszania kandydatów, 

4) sposobie kontaktu z Komisją Wyborczą Samorządu. 

 

ROZDZIAŁ III 

PROCEDURA WYBORCZA 

§ 6 

1. Komisja Wyborcza Samorządu przygotowuje spis studentów uprawnionych do głosowania 

zawierający nazwisko, imię oraz numer albumu, na podstawie aktualnego rejestru studentów 

AWL. 

2. Po przeprowadzeniu weryfikacji posiadania przez kandydatów biernego prawa wyborczego, 

Komisja Wyborcza Samorządu sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej                       

i podaje ją do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty w Akademii w formie 

obwieszczenia, nie później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęciem głosowania. 

3. W przypadku stwierdzenia, że liczba kandydatów w danych wyborach jest mniejsza lub 

równa liczbie mandatów, wszyscy kandydaci wchodzą w skład danego organu bez 

przeprowadzania głosowania. 

 

§ 7 
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1. Komisja Wyborcza Samorządu przeprowadza wybory w formie: 

1) głosowania przy pomocy kart do głosowania lub  

2) głosowania drogą elektroniczną w systemie Wirtualnej Uczelni. 

2. O formie głosowania w danych wyborach decyduje Komisja Wyborcza Samorządu                             

w porozumieniu z Radą Samorządu. 

3. Głosowanie trwa: 

1) w przypadku wyborów przeprowadzanych przy pomocy kart do głosowania -  nie krócej 

niż 3 dni robocze; 

2) w przypadku wyborów przeprowadzanych drogą elektroniczną w systemie Wirtualnej 

Uczelni -  nie krócej niż 2 dni robocze. 

 

WYBORY PRZY POMOCY KART DO GŁOSOWANIA 

§ 8 

1. Karty wyborcze są przygotowywane przez Komisję Wyborczą Samorządu. 

2. Karta do głosowania (stanowiąca załącznik nr 3 do Ordynacji) jest opatrzona pieczęcią Rady 

Samorządu. 

3. Karta do głosowania musi zawierać: 

1) informację o przedmiocie głosowania, 

2) datę głosowania, 

3) nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej, 

4) kratkę z prawej strony nazwiska, w której wyborca stawia znak „X” przy nazwisku, które 

wybiera. 

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

5. Komisja Wyborcza Samorządu przygotowuje karty do głosowania w liczbie równej liczbie 

wyborców posiadających czynne prawo wyborcze. 

6. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza Samorządu ustala liczbę niewykorzystanych 

kart do głosowania, a następnie zabezpiecza je przez umieszczenie w zapieczętowanych 

kopertach. Niewykorzystane karty są niszczone przez Komisję Wyborczą Akademii. Karty 

z oddanym głosami przechowywane są przez jeden rok i następnie niszczone. 
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§ 9 

1. Wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak w polu obok ich nazwisk. 

Liczba podstawionych znaków nie może być większa niż liczba przewidzianych                                

do obsadzenia mandatów w organie. 

2. Głos uważa się za nieważny, jeżeli: 

1) nie postawiono znaku w polu obok nazwiska któregokolwiek z kandydatów; 

2) postawiono znak w polu obok nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba mandatów. 

 

§ 10 

1. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza Samorządu sprawdza, czy urna 

wyborcza jest pusta, po czym zamyka i plombuje urnę wyborczą. 

2. Od chwili zaplombowania do końca głosowania urny wyborczej nie wolno otwierać. 

3. Przy urnie wyborczej od momentu jej zaplombowania do zakończenia głosowania przez 

wymiar czasu przewidziany na oddawanie przez Studentów głosów, jest obecny co najmniej 

jeden członek Komisji Wyborczej Samorządu. 

 

§ 11 

1. Przed przystąpieniem do głosowania student okazuje: 

1) ważną legitymację studencką lub 

2) zaświadczenie z dziekanatu o byciu studentem lub 

3) książeczkę wojskową (w przypadku studentów studiów wojskowych). 

2. Na wezwanie członka Komisji Wyborczej Samorządu student okazuje również inny 

dokument ze zdjęciem. 

3. Student potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem.                                  

W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty do głosowania nie wydaje się kolejnej karty. 

4. Kartę do głosowania wrzuca się do urny wyborczej. 

 

WYBORY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

§12 

Czynności związane z przeprowadzeniem głosowania drogą elektroniczną w systemie 

Wirtualnej Uczelni, w tym: 

1) zdefiniowanie w systemie nowych wyborów; 

2) ustalenie listy wyborców; 

3) ustalenie kandydatów; 
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4) ustalenie warunków przeprowadzenia głosowania; 

5) archiwizację wyników głosowania, 

- wykonuje Komisja Wyborcza Samorządu we współpracy z Sekcją Informatyki AWL. 

 

 

§13 

1. W przypadku głosowania drogą elektroniczną, oddanie głosu jest możliwe po zalogowaniu 

się do systemu Wirtualnej Uczelni za pomocą indywidualnego loginu i hasła.  

2. Głosowanie w systemie Wirtualnej Uczelni trwa całą dobę. System automatycznie zlicza 

oddane głosy.  

3. Po zakończeniu głosowania, Komisja Wyborcza Samorządu sporządza protokół                                   

z głosowania (stanowiący załącznik nr 4 do ordynacji) według zasad określonych w §18                   

z uwzględnieniem określenia formy przeprowadzenia głosowania. 

 

§ 14 

1. W tych samych wyborach można oddać głos na kandydatów w liczbie równej lub mniejszej 

od liczby miejsc do obsadzenia w danym organie. 

2. Wybory uważa się za ważne, jeśli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 40%  studentów 

uprawnionych do głosowania. 

3. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów, Komisja Wyborcza przeprowadza 

ponowne wybory. 

4. W terminie 3 dni od zakończenia głosowania Komisja Wyborcza Samorządu ogłasza wyniki 

danych wyborów w sposób zwyczajowo przyjęty w Akademii, w formie obwieszczenia,  

na podstawie protokołów, o których mowa w § 18. 

5. Ustalając wyniki głosowania Komisja Wyborcza określa liczbę: 

1) głosów nieważnych; 

2) głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów; 

3) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów. 

6. W przypadku głosowania przy pomocy kart do głosowania, przy ustaleniu wyników 

głosowania nie bierze się pod uwagę kart do głosowania uszkodzonych. 

 

§ 15 

1. Do Rady Samorządu oraz Senatu AWL wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno 

największą liczbę ważnie oddanych głosów w ramach wolnych miejsc. 
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2. W przypadku równej liczby głosów członkiem organu zostaje osoba, która wcześniej została 

zgłoszona na listę wyborczą. 

 

§ 16 

3. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3, ta sama Komisja Wyborcza Samorządu, która 

została powołana do przeprowadzenia wyborów, o którym mowa w § 6 ust. 3, organizuje 

wybory uzupełniające na nieobsadzone mandaty. 

4. Wybory uzupełniające, o których mowa w ust. 1 organizuje się i przeprowadza na zasadach 

określonych w § 1 – 14, z tym, że liczba mandatów jest równa liczbie pozostałych                               

do obsadzenia mandatów w organie.  

 

§ 17 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu przed zakończeniem kadencji, 

przeprowadza się wybory uzupełniające na dany wakat. 

2. Wybory uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w § 1 – 14. 

 

§ 18 

1. Z każdego głosowania Komisja Wyborcza Samorządu sporządza protokół wyborczy  

w 3 egzemplarzach. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Wyborczej 

Samorządu. 

2. Protokół wyborczy zawiera czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania. Wzór protokołu 

określa załącznik nr 2 do Ordynacji Wyborczej. 

3. Protokół wyborczy przekazuje się: 

1) Sekretarzowi Rady Samorządu, celem archiwizacji protokołu; 

2) Prorektorowi ds. studenckich; 

3) Kancelarii Jawnej. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WAŻNOŚĆ WYBORÓW I PROTESTY WYBORCZE 

 

§ 20 

Wyniki wyborów stają się prawomocne w ciągu 2 dni od daty ich ogłoszenia, o ile w tym czasie 

nie został zgłoszony do Komisji Wyborczej Samorządu pisemny protest. 
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§ 21 

1. Protest wyborczy może wnieść student biorący udział w wyborach, w przypadku naruszenia 

postanowień Ordynacji Wyborczej. 

2. Wnoszący protest formułuje w nim zarzuty oraz wskazuje dowody, na których opiera swoje 

zarzuty.  

3. Protest powinien zawierać imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nr albumu oraz dane 

kontaktowe studenta wnoszącego protest, a także – jeśli to możliwe – dane osób, które będą 

mogły potwierdzić zaistnienie naruszenia Ordynacji Wyborczej ujętego w proteście. 

4. Komisja Wyborcza Samorządu rozpatruje protest w ciągu 24 godzin od jego zgłoszenia                      

i podejmuje uchwałę o uwzględnieniu lub oddaleniu protestu. Uzasadnienie uchwały 

powinno wskazywać: 

1) nieprawidłowości, które Komisja Wyborcza Samorządu uznała za udowodnione                             

i dowody na których się oparła; 

2)  przyczyny, z powodu których zarzutom i dowodom odmówiła wiarygodności. 

5. Uchwała, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Ordynacji Wyborczej mogących mieć 

wpływ na wyniki wyborów Komisja Wyborcza Samorządu unieważnia wybory w części                 

lub w całości i zarządza ich powtórzenie określając, od jakich czynności, w jakim zakresie       

i w jakim terminie należy je powtórzyć oraz może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego wobec osoby winnej tego naruszenia będącej członkiem 

wspólnoty Akademii. 

 

§ 22 

1. Po uprawomocnieniu się wyników głosowania, Komisja Wyborcza Samorządu stwierdza 

ważność wyborów w formie uchwały. Załącznikiem do uchwały jest wykaz obejmujący 

wybranych studentów i obsadzone w wyniku wyborów funkcje. 

2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, Komisja Wyborcza Samorządu ogłasza w sposób 

zwyczajowo przyjęty w Akademii oraz przekazuje kopię wraz z protokołami z wyborów 

Prorektorowi ds. studenckich oraz Opiekunowi Samorządu. 

3. W przypadku wyborów przedstawicieli studentów do Senatu AWL, Komisja Wyborcza 

Samorządu przekazuje kopię uchwały, o której mowa w ust. 1, Przewodniczącemu 

Samorządu, który na tej podstawie pisemnie informuje przewodniczącego Komisji 

Wyborczej AWL o wynikach głosowania. 
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ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 23 

Sprawy związane z przebiegiem wyborów, które nie są uregulowane w niniejszej Ordynacji 

Wyborczej, rozstrzyga Komisja Wyborcza Samorządu. 
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Załącznik nr 3 

do Ordynacji Wyborczej Samorządu Studenckiego 

 

 

 

pieczęć Rady Samorządu Studenckiego  

 

 

  

WZÓR  

Karty do głosowania  

 

Wybory do  ...................................................................................................................  

 

W dniu: ....................................................................................................................  

 

Nr głosowania: ………  

 

Nazwiska i imiona kandydatów:  

 

1.  .....................................................................................................................  

2.  .....................................................................................................................  

3.  .....................................................................................................................  

4.  .....................................................................................................................  

5.  .....................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instrukcja głosowania  
1. Głosowanie polega na postawieniu znaku „X” w polu obok nazwiska kandydata.  

2. Głos uważa się za nieważny w każdym z następujących przypadków:  

1) oddany został na karcie innej niż dostarczona przez komisję wyborczą;   

2) nie postawiono znaku „X” w żadnej kratce obok nazwisk kandydatów;  

4) sposób oddania głosu nie pozwala na jednoznaczne ustalenie, na którego kandydata głos 

został oddany.  


