
 
 

ZARZĄDZENIE R-30/2020 

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym              

i nauce oraz statutem Uczelni. 

 
Na podstawie: 

 art. 110 ust. 7 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.), 

 § 17 ust. 2 pkt 12 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH Radom          

z dnia 30 maja 2019 r. z późn. zm.) 

 

z a r z ą d z a m,      co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Stwierdzam, że Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 

stanowiący załącznik do uchwały Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UTH 

Radom z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu 

Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu, jest zgodny z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym                       

i nauce oraz ze statutem Uczelni. 

2. Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UTH Radom z dnia                       

3 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego                       

w Radomiu, stanowi załącznik do zarządzenia. 
 

§ 2 
 

Traci moc pismo okólne NR 3/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 marca 2013 r.                      

w sprawie uchwalenia przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

- Regulaminu Samorządu Studenckiego. 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
   

  R E K T O R 

 
 

 

                                                                   prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 
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Załącznik 

do zarządzenia R-30/2020 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 
 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego 

26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29 

 

 

 

 

 

Uchwała  

Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 
 

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wraz                

z załącznikami. 

 

Na podstawie: 
  

 art. 110 ust. 6, 7 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.) 

 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego w dniu 3 czerwca 2020 r. uchwaliła Regulamin 

Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu wraz z załącznikami. 

 

Regulamin, o którym mowa powyżej, stanowi integralną część niniejszej uchwały. 

 

         Przewodnicząca 

           Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego 

                                                                                  Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

                                                                                           im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
 

     Aleksandra Nowocień 
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Załącznik 

do uchwały URSS UTH Radom 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

 

Regulamin Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

 

I. Postanowienia ogólne  
 

§ 1 

Samorząd Studencki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu, zwany dalej „Samorządem”, tworzą wszyscy studenci studiów 

prowadzonych przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu. 

§ 2 

1. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni. 

2.  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. 

§ 3 

Samorząd działa na podstawie 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.), statutu Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu i niniejszego Regulaminu.  

 

§ 4 

W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty:  

1. UTH Rad., Uczelnia - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu. 

2. Bezwzględna większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż suma 

liczby głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. 

3. Ordynacja – Ordynacja wyborcza Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

4. Organy Samorządu – URSS UTH Rad., Przewodniczący URSS UTH Rad., Prezydium 

URSS UTH Rad., Z-ca Przewodniczącego URSS UTH Rad., Przewodniczący Komisji 

zadaniowych URSS UTH Rad., WRSS, Przewodniczący WRSS, Z-ca Przewodniczącego 

WRSS, RM, Przewodniczący RM, Z-ca Przewodniczącego RM, KR, Przewodniczący KR, 

Z-ca Przewodniczącego KR. 

5. Prezydium – Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

6. Regulamin – Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

7. RM – Rada Mieszkańców Domu Studenckiego. 
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8. Samorząd – Samorząd  Studencki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

9. KR – Komisja Rewizyjna. 

10. Statut, Statut UTH Rad. – Statut Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego                  

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

11. URSS, URSS UTH Rad. – Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

12. WRSS – Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego. 

13. UKWSS – Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego. 

14. Zwykła większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż liczba 

głosów „przeciw”. 
 

II. Działalność Samorządu  
  

§ 5 

Wybieralne organy kolegialne i jednoosobowe Samorządu reprezentują ogół studentów 

wobec Uczelni. Każdy student ma prawo do wyrażania opinii w sprawach należących do 

zadań Samorządu, kierowania pod adresem jego organów wniosków i propozycji. Wszystkie 

zebrania organów Samorządu są otwarte dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, z zastrzeżeniem § 31 ust. 1 i § 52 

ust. 1. 

§ 6 

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; 

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.  

 

§ 7 

Samorząd, poprzez swoje organy, zarządza powierzonymi przez Uczelnię środkami 

materialnymi niezbędnymi do jego funkcjonowania.  
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§ 8 

Organy Samorządu decydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych 

przez organy Uczelni na cele studenckie. Organy Samorządu przedstawiają organom Uczelni 

sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż 

raz w roku akademickim oraz udostępniają je w BIP na stronie podmiotowej Uczelni. 

 

§ 9 

Organy Samorządu współuczestniczą wraz z organami Uczelni w ustalaniu trybu 

przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

  

§ 10  

W razie powstania w Uczelni sporu zbiorowego dotyczącego interesów studentów, 

Przewodniczący URSS prowadzi negocjacje z Rektorem w celu rozwiązania konfliktu. 

  

§ 11   

Samorząd może organizować akcję protestacyjną i strajk studencki na terenie Uczelni na 

zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. 

  

III. Struktura i zasady funkcjonowania organów Samorządu 

 

§ 12  

1. Kolegialnymi organami Samorządu są: 

1) Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego; 

2) Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego; 

3) Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego; 

4) Rady Mieszkańców poszczególnych Domów Studenckich.  

2. Jednoosobowymi organami Samorządu są:  

1) Przewodniczący URSS; 

2) Przewodniczący komisji zadaniowych URSS; 

3) Przewodniczący WRSS; 

4) Przewodniczący RMDS. 
 

§ 13 

Organom Samorządu przysługuje prawo używania pieczęci z nazwą odpowiedniego 

organu. 

§ 14 

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. 

 

§ 15  

Organy kolegialne Samorządu w swojej działalności:   

1) podejmują decyzje i wydają opinie w formie uchwał, 

2) informują społeczność studencką o podjętych uchwałach i działaniach. 
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§ 16 

1. Uchwały organów kolegialnych Samorządu są wiążące dla społeczności studenckiej, którą 

te organy reprezentują, chyba że z treści uchwały wynika inaczej. 

2. Uchwały organów Samorządu stopnia wyższego są wiążące dla organów stopnia niższego. 

3. Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw osobowych, 

podejmowanych w głosowaniu tajnym. 

4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

regulaminowego składu danego organu, jeżeli w niniejszym Regulaminie nie zastrzeżono 

inaczej. 

5. Prowadzący obrady organu kolegialnego zarządza głosowanie tajne, gdy zostanie 

zgłoszony odpowiedni wniosek. 

6. W przypadku równej liczby kandydatów i miejsc do obsadzenia oraz  w przypadku wyboru 

komisji skrutacyjnej, głosowanie może odbyć się w formie blokowej, o ile nie zostanie 

złożony wniosek o inną formę głosowania. 
  

§ 17 

1. Uchwała, zarządzenie lub inny akt prawny organu Samorządu Studenckiego dla swej 

ważności wymaga podpisu przewodniczącego tego organu. 

2. Uchwały, zarządzenia lub inne akty prawne organu Samorządu Studenckiego udostępnia 

się w siedzibie organu lub w Biurze Prezydium URSS. 

§ 18 

1. Wnioski, o których mowa w § 16 ust. 5 i 6 są:  

1) składane w formie pisemnej do Przewodniczącego obrad; 

2) poddawane pod głosowanie na tych samych obradach organu URSS UTH Rad.                            

w pierwszej kolejności; 

3) rozstrzygane przez URSS UTH Rad. po wysłuchaniu wnioskodawcy i co najwyżej 

jednego głosu przeciwko wnioskowi. 
  

§ 19 

1. Posiedzenia organów Samorządu zwołują i prowadzą Przewodniczący tych organów,                 

a w razie ich nieobecności Zastępcy Przewodniczących.  

2. Przewodniczący organu kolegialnego ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny 

wniosek co najmniej 1/3 członków danego organu w terminie do 14 dni od złożenia 

wniosku.  

 

IV. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
 

§ 20 

Uczelniana  Rada  Samorządu  Studenckiego UTH  Rad. jest najwyższym organem 

uchwałodawczym Samorządu.  
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§ 21 

Członkami URSS UTH Rad. są:  

1) przedstawiciele studentów w Senacie UTH Rad.; 

2) delegaci z WRSS w liczbie po 4 z każdego wydziału. W liczbę delegatów wliczany jest 

Przewodniczący WRSS danego wydziału, za wyjątkiem sytuacji, gdy przewodniczący 

pełni również funkcję przedstawiciela studentów w Senacie UTH Rad. 

  

§ 22  

W przypadku, gdy członek URSS UTH Rad. z ważnego powodu nie może uczestniczyć              

w posiedzeniu, Przewodniczący WRSS może oddelegować na jego miejsce innego członka 

WRSS, zgłaszając to pisemnie przed rozpoczęciem posiedzenia do Przewodniczącego URSS 

UTH Rad.   

§ 23  

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UTH Rad.:  

1. Wybiera i odwołuje Przewodniczącego URSS UTH Rad. 

2. Wybiera i odwołuje pozostałych członków Prezydium URSS UTH Rad. 

3. Wnioskuje do Przewodniczącego o powołanie Komisji zadaniowych w trakcie trwania 

kadencji Prezydium URSS UTH Rad. 

4. Uchwala Regulamin Samorządu Studenckiego UTH Rad. oraz jego zmiany. 

5. Sprawuje nadzór nad działalnością Prezydium URSS UTH Rad. 

6. Zatwierdza kandydatów  przedstawionych przez WRSS do  Komisji Dyscyplinarnej                     

ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. 

7. Uzgadnia zmiany w Regulaminie Studiów w trybie zgodnym z powszechnie 

obowiązującymi przepisami, 

8. Opiniuje programy studiów, w tym plany studiów przed uchwaleniem ich przez  Senat, 

9. Podejmuje uchwały w innych sprawach określonych w niniejszym Regulaminie. 
  

§ 24 

1. Posiedzenie URSS UTH Rad. zwoływane jest z inicjatywy Przewodniczącego URSS UTH 

Rad. lub na pisemny wniosek:  

1) co najmniej połowy Prezydium URSS UTH Rad.; 

2) co najmniej 1/3 delegatów do URSS UTH Rad.; 

3) Komisji Rewizyjnej 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.  

2. Powiadomienie o posiedzeniu URSS UTH Rad. powinno zostać przekazane do członków 

nie później niż 7 dni przed planowanym spotkaniem, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. O posiedzeniu, na którym ma zostać dokonany wybór Przewodniczącego URSS UTH Rad. 

lub Prezydium URSS UTH Rad., członkowie powinni zostać zawiadomieni nie później niż 

14 dni przed planowanym posiedzeniem, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.  

 

V. Przewodniczący URSS UTH Rad.  
  

§ 25 

Przewodniczący URSS UTH Rad.:  

1. Reprezentuje Samorząd w Uczelni i poza nią. 
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2. Składa oświadczenia woli oraz podpisuje wszelkie pisma w imieniu URSS UTH Rad. 

3. Odpowiada za budżet Samorządu i nim dysponuje. 

4. Koordynuje i kontroluje prace poszczególnych członków Prezydium URSS UTH Rad. 

5. Powołuje  spośród członków Prezydium URSS UTH Rad. Zastępcę Przewodniczącego. 

6. Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Prezydium URSS UTH Rad. 

7. Deleguje przedstawicieli studentów do organów i ciał opiniodawczo-doradczych 

Uniwersytetu, a w szczególności do:  

1) Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej; 

2) Uczelnianej Komisji Wyborczej; 

3) Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. 

8. Deleguje przedstawicieli studentów na wyjazdy służbowe. 

9. Powołuje Przewodniczących kierujących pracami komisji zadaniowych URSS UTH Rad. 

10. Po konsultacjach z URSS UTH Rad. wnioskuje do Senatu o powołanie studenckich 

przedstawicieli w komisjach senackich. 

11. Zawiesza uchwały organów Samorządu niezgodne z przepisami prawa, statutem UTH 

Rad., niniejszym Regulaminem oraz kieruje je do zbadania przez Komisję Rewizyjną. 

12. Czuwa nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu i uchwał URSS UTH Rad.  

 

§ 26  

W przypadku wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji, obowiązki 

Przewodniczącego URSS przejmuje jego zastępca, aż do zakończenia wyborów na nowego 

Przewodniczącego URSS.   

 

VI. Prezydium URSS UTH Rad. 
  

§ 27 

Prezydium URSS UTH Rad. jest kolegialnym organem wykonawczym Uczelnianej Rady 

Samorządu Studenckiego UTH Rad. 

 

§ 28 

Prezydium URSS UTH Rad. składa się z:  

1. Przewodniczącego URSS UTH Rad. 

2. Zastępcy Przewodniczącego URSS UTH Rad. 

3. Sekretarza Prezydium URSS UTH Rad.  

4. Z-cy Sekretarza Prezydium URSS UTH Rad. 

5. 5 członków Prezydium URSS UTH Rad. 
  

§ 29 

W Prezydium URSS UTH Rad. zasiada co najwyżej 1 osoba z danego Wydziału, bez brania 

pod uwagę osoby Przewodniczącego URSS UTH Rad.  
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§ 30  

Prezydium URSS UTH Rad. obraduje na posiedzeniach, nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

za wyjątkiem przerw wakacyjnych.   

  

§ 31 

1. Posiedzenia Prezydium są niejawne. 

2. Posiedzenia Prezydium są zwoływane co najmniej raz w miesiącu przez Przewodniczącego 

Prezydium, który im przewodniczy oraz ustala porządek obrad. 

3. Na wniosek członka Prezydium Przewodniczący zmienia porządek obrad posiedzenia, po 

uprzedniej zgodzie Prezydium. 

4. Przewodniczący Prezydium zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Prezydium z własnej 

inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Prezydium. 

5. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza Sekretarz Prezydium, 

a w razie jego nieobecności Zastępca Sekretarza. W przypadku nieobecności Sekretarza                 

i jego zastępcy, protokół sporządza członek Prezydium wskazany przez 

Przewodniczącego. 

6. Protokół podpisany przez Przewodniczącego Prezydium i Sekretarza Prezydium lub 

członka Prezydium, o którym mowa w ust. 5 stanowi potwierdzenie przebiegu posiedzenia. 

7. Przewodniczący Prezydium może zaprosić na posiedzenie inne osoby niż członkowie 

Prezydium w charakterze gości bez prawa głosu.  

 

§ 32 

1. Prezydium URSS UTH Rad.:  

1) jest organem wykonawczym uchwał URSS UTH Rad.; 

2) przygotowuje plan podziału środków na cele studenckie będących  w dyspozycji 

Samorządu i czuwa nad jego prawidłową realizacją; 

3) akceptuje harmonogram wyborów do organów Samorządu; 

4) zdaje relacje ze swojej działalności na kolejnych zebraniach URSS UTH Rad.; 

5) podejmuje działania związane z realizacją zadań Samorządu; 

6) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

organów Samorządu; 

7) przygotowuje posiedzenia URSS UTH Rad.; 

8) określa kierunki i formy pomocy dla studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego                

i sportowo-turystycznego; 

9) opiniuje sprawy dotyczące środowiska studenckiego; 

10) podejmuje decyzje w sprawach nagłych w imieniu URSS UTH Rad.  

2. Członkowie Prezydium URSS UTH Rad. reprezentują Samorząd w zakresie pełnionych 

przez siebie obowiązków.  
 

§ 33 

1. Prezydium URSS UTH Rad. przedstawia sprawozdanie ze swej działalności URSS UTH 

Rad. co najmniej raz w roku akademickim, na ostatnim posiedzeniu URSS UTH Rad.             

w danym roku akademickim. Na tym samym posiedzeniu URSS UTH Rad. podejmuje 

uchwałę w sprawie przyjęcia tego sprawozdania. 
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2. URSS UTH Rad. może wnioskować o przedstawienie sprawozdania z działalności 

Prezydium URSS UTH Rad., w trakcie trwania kadencji. 
  

§ 34 

Przewodniczący Prezydium URSS UTH Rad. składa sprawozdanie z działalności Samorządu 

Studenckiego przed Senatem Uniwersytetu do dnia 30 czerwca każdego roku 

kalendarzowego. 

§ 35 

1. Prezydium podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał. 

2. Przewodniczący Prezydium w zakresie swoich kompetencji wydaje zarządzenia.  

  

§ 36 

1. Przewodniczący Prezydium określa zakres obowiązków poszczególnych członków 

Prezydium.  

2. Przewodniczący Prezydium może tworzyć komisje w celu realizacji zadań Prezydium.  

 

§ 37 

1. Prezydium może określić organizację wewnętrzną i szczegółowy tryb prac uchwalając 

Regulamin Prezydium. 

2. Prezydium uchwala Regulamin  Prezydium oraz jego zmiany na wniosek 

Przewodniczącego Prezydium większością co najmniej 2/3 członków Prezydium. 
  

§ 38 

1. W przypadku ustania członkostwa Przewodniczącego Prezydium, obowiązki 

Przewodniczącego Prezydium pełni Zastępca Przewodniczącego.  

2. Posiedzenie Prezydium Tymczasowego zwołuje Przewodniczący Prezydium 

Tymczasowego w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1. 

3.  Do Prezydium Tymczasowego przepisy dotyczące Prezydium stosuje się odpowiednio. 

4.  Prezydium Tymczasowe rozwiązuje się z chwilą wyboru Przewodniczącego Prezydium. 
  

§ 39 

1. Decyzje Prezydium Tymczasowego dla swej ważności wymagają zatwierdzenia przez 

nowo wybranego Przewodniczącego Prezydium. 

2. Prezydium Tymczasowe nie może podejmować decyzji dotyczących budżetu Samorządu 

Studenckiego. 

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do podtrzymania bieżącej działalności organów 

Samorządu Studenckiego wyłącznie  w zakresie koniecznym do prawidłowego 

funkcjonowania.  

§ 40 

Przewodniczący Prezydium Tymczasowego składa do URSS UTH Rad. sprawozdanie                    

z działalności Prezydium Tymczasowego nie później niż do dnia pierwszego posiedzenia 

URSS UTH Rad. po wyborze Przewodniczącego Prezydium i zatwierdzenia składu 

Prezydium. 
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VII. Sekretarz URSS UTH Rad. 
 

§ 41 
1. Sekretarz wybierany jest spośród członków Rady zwykłą większością głosów na 

pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji. 

2. Sekretarz powołuje swojego zastępcę spośród członków Rady. Zastępca wykonuje 

kompetencje Sekretarza w przypadku przejściowej niemożności sprawowania przez niego 

funkcji. W przypadku utraty mandatu Sekretarza, zastępca wykonuje jego kompetencje do 

czasu wyboru nowego Sekretarza. 

 

§ 42 

Sekretarz URSS jest odpowiedzialny za prowadzenie korespondencji i dokumentacji URSS 

oraz zapewnienie jej prawidłowego przechowywania.  

 

§ 43 

Do kompetencji Sekretarza należy: 

1) przygotowanie kart do głosowania; 

2) dbanie o poprawność sporządzonego protokołu; 

3) decydowanie o sprostowaniu lub uzupełnieniu protokołu z posiedzeń Rady. 

 

VIII. Komisje URSS UTH Rad. 
  

§ 44 

W samorządzie funkcjonują:  

1) Komisje Stałe, które działają w trybie ciągłym;   

2) Komisje Zadaniowe, które powoływane są na czas określony do konkretnych projektów 

wraz z możliwością przedłużenia ich kadencji, z zastrzeżeniem, że muszą złożyć 

sprawozdanie ze swojej działalności na najbliższym posiedzeniu URSS po zakończeniu 

swojej pracy;   

3) zakres obowiązków Komisji Zadaniowych określany jest każdorazowo przez 

Przewodniczącego URSS po zasięgnięciu opinii Prezydium.  
  

§ 45 

1. Komisje Zadaniowe oraz ich przewodniczących lub koordynatorów powołuje i odwołuje 

Przewodniczący URSS UTH Rad. 

2. Komisje URSS UTH Rad. są organem pełniącym funkcję doradczą dla Przewodniczących 

oraz koordynatorów Komisji Zadaniowych. 
 

§ 46 

1. Spotkania komisji URSS UTH Rad. odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, poza 

okresem wakacyjnym.   

2. Spotkania komisji URSS UTH Rad. są otwarte dla studentów UTH Rad.  
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IX. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego 
  

§ 47 

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego, zwana dalej „Radą” lub „WRSS”, jest 

kolegialnym organem Samorządu na szczeblu Wydziału. 

§ 48 

Rada składa się z siedmiu osób w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  

oraz Sekretarza. 

§ 49 

1. Członkowie Rady mogą być odwołani w drodze referendum zarządzonego przez 

Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studenckiego na pisemny wniosek co najmniej 

1/20 wyborców uprawnionych do głosowania. 

2. Referendum jest wiążące, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 40% wyborców 

uprawnionych do głosowania. 

3. Wynik jest rozstrzygający, jeżeli za odwołaniem oddano więcej niż połowę ważnie 

oddanych głosów.  

§ 50 

Do kompetencji Rady należy w szczególności:  

1) określanie polityki Rady;  

2) stanie na straży praw i interesów studentów;  

3) wybór przedstawicieli do URSS UTH Rad.;  

4) wybór przedstawicieli do Komisji;  

5) wybór przedstawicieli do kolegialnych organów i ciał opiniodawczo-doradczych 

Wydziału;  

6) dokonywanie rozdziału  środków finansowych przeznaczonych na działalność Rady;  

7) prowadzenie działań w zakresie spraw socjalno-bytowych;  

8) wspieranie inicjatyw studenckich;  

9) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach szczególnych; 

10) delegowanie przedstawiciela samorządu studenckiego do uczestnictwa w egzaminach lub 

zaliczeniach komisyjnych w charakterze obserwatora.   

 

§ 51 

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji  

Wyborczej albo członek Komisji Wyborczej reprezentujący Wydział w ciągu siedmiu dni 

od dnia wyborów. 

2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego                      

i Sekretarza. 

3. Wybory, o których mowa w ust. 2 następują zwykłą większością głosów  w obecności co 

najmniej 2/3 członków Rady.  

§ 52 

1. Rada obraduje na posiedzeniach niejawnych. 

2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza Sekretarz Rady,  

a w razie jego nieobecności członek Rady wskazany przez Przewodniczącego Rady. 

3. Protokół przyjęty przez Radę i podpisany przez Sekretarza Rady stanowi oficjalne 

potwierdzenie obrad Rady. 
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4. Rada przyjmuje protokół na pierwszym posiedzeniu następującym po posiedzeniu, na 

którym sporządzono protokół. 

5. Przewodniczący Rady może zaprosić na posiedzenie inne osoby niż członkowie Rady            

w charakterze gości bez prawa głosu.  

 

§ 53 

1. Rada może w drodze uchwały tworzyć komisje, zespoły  i  ciała  opiniodawczo-doradcze 

do wykonywania jej kompetencji, wspierania działalności lub realizacji konkretnych 

zadań. 

2. Rada, tworząc komisję, ciało opiniodawczo-doradcze czy zespół, określa kompetencje oraz 

tryb pracy powoływanej struktury. 

3. Przewodniczącego komisji, ciała opiniodawczo-doradczego czy zespołu wybiera Rada.  

  

§ 54 

1. Organizację wewnętrzną i tryb prac Rady może określać Regulamin Rady.  

2. Rada uchwala Regulamin i jego zmiany większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Rady.  

§ 55 

1. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego decyduje w sprawach mieszczących się                

w zakresie działania Samorządu na szczeblu Wydziału. 

2. Do kompetencji WRSS należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących społeczności 

studenckiej Wydziału w szczególności:  

1) reprezentowanie studentów przed władzami Wydziału; 

2) reprezentowanie studentów Wydziału wobec władz Uczelni oraz na zewnątrz                    

w sprawach ściśle związanych z Wydziałem (w porozumieniu z Prezydium URSS UTH 

Rad.). 

     

X. Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego 

 

§ 56 

Przewodniczący Rady jest organem wykonawczym Wydziałowej Rady Samorządu 

Studenckiego.  

§ 57 

1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy:  

1) reprezentowanie Rady na zewnątrz;  

2) wykonywanie uchwał Rady;  

3) zwoływanie posiedzeń Rady;  

4) ustalanie porządku obrad posiedzeń Rady; 

5) kierowanie pracami Rady; 

6) wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.  

2. W zakresie swoich kompetencji Przewodniczący Rady wydaje zarządzenia.  

 

 

 

 

 

 



14 
 

XI. Starosta 

 

§ 58 

Starosta jest przedstawicielem studentów roku lub grupy przed władzami Wydziału, 

nauczycielami akademickimi, opiekunem roku, pracownikami administracyjnymi                          

i organami Samorządu Studenckiego.  

 

§  59 

1. Starostą roku może zostać osoba studiująca na danym kierunku i roku studiów.  

2. Kadencja starosty trwa od dnia jego wyboru do końca roku akademickiego i ulega 

samoczynnemu przedłużeniu, z wyjątkiem:  

1) rezygnacji z pełnienia funkcji;  

2) odwołania.  

3. Starosta roku może jednocześnie pełnić funkcję starosty grupy.  

  

§ 60 

Do kompetencji starosty roku należy w szczególności:  

1) reprezentowanie wszystkich studentów roku;  

2) obrona praw i interesów studentów danego roku;  

3) uczestniczenie w egzaminie komisyjnym na wniosek zainteresowanego studenta;  

4) pośredniczenie w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy studentami swojego roku;  

5) wspieranie organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących swojego roku;  

6) podejmowanie innych działań określonych przepisami szczególnymi.  

 

§ 61 

1. Starosta roku ma prawo do wchodzenia poza kolejką do Biura Obsługi Studenta (BOS), 

sekretariatów oraz na dyżury nauczycieli akademickich oraz organów Samorządu 

Studenckiego w sprawach dotyczących jego roku. 

2. Starosta roku jest uprawniony do rezerwowania sal, w celu przeprowadzenia zaliczeń                

i egzaminów.  

§ 62 

1. Studenci roku mogą powołać wicestarostę roku.  

2. Wicestarosta roku wspiera starostę roku w obowiązkach i zastępuje go w przypadku 

czasowej niemożności sprawowania funkcji.  

3. Przepisy dotyczące starosty roku stosuje się odpowiednio.  

  

§ 63 

1. Studenci roku, który liczy 100 albo więcej studentów wybierają starostów grup.  

2. Studenci roku, który liczy mniej niż 100 studentów mogą wybrać starostów grup.  

  

§ 64 

Do kompetencji starosty grupy należy w szczególności:  

1) załatwianie bieżących spraw dotyczących danej grupy;  

2) reprezentowanie grupy;  

3) pomoc studentom grupy w kontaktach z nauczycielami akademickimi, organami 

Samorządu Studenckiego i starostą roku;  

4) pozyskiwanie informacji dotyczących grupy i przekazywanie ich studentom grupy;  
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5) pomoc staroście roku;  

6) przedstawianie staroście roku stanowiska grupy w sprawach dotyczących studentów 

całego roku określonego kierunku studiów.  

  

§ 65 

Starostą grupy może być wyłącznie osoba zapisana do danej grupy.  

  

§ 66 

Starosta roku może przekazać staroście grupy część swoich kompetencji za jego zgodą.  

  

§ 67 

1. Starosta roku wybierany jest przez studentów roku w głosowaniu tajnym.  

2. W przypadku pierwszego roku studiów wybory przeprowadza się w ciągu 14 dni od 

rozpoczęcia roku akademickiego.  

3. Starostą roku zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.                      

W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów 

przeprowadza się ponowne głosowanie z udziałem kandydatów, którzy otrzymali 

największą liczbę głosów, aż do wyłonienia starosty roku.  

4. W przypadku, o którym mowa w § 59 ust. 2, wyborów nie przeprowadza się.  

 

§ 68 

1. Wybory przeprowadza Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego członek Rady. 

2. Wybory starosty roku powinny zostać przeprowadzone na specjalnym spotkaniu 

zorganizowanym bezpośrednio przed albo po zajęciach dydaktycznych prowadzonych dla 

wszystkich studentów roku określonego kierunku studiów. 
 

§ 69 

1. W przypadku, gdy nie zgłosi się żaden kandydat, Przewodniczący Rady lub inny 

wyznaczony przez niego członek Rady zwołuje spotkanie ze wszystkimi starostami grup  

w celu wyboru starosty roku. 

2. W przypadku dalszej niemożności powołania starosty, Przewodniczący Rady lub inny 

wyznaczony przez niego członek Rady w porozumieniem z opiekunem roku powołuje                

z grona studentów roku za jej zgodą osobę pełniącą obowiązki starosty roku. 

3. Osoba wyznaczona w sposób, o którym mowa w ust. 2, pełni obowiązki starosty roku do 

czasu wyłonienia starosty roku w wyniku wyborów.  
 

§ 70 

Po ogłoszeniu wyników wyborów starosta roku jest obowiązany przekazać opiekunowi roku 

i odpowiedniemu pracownikowi Biura Obsługi Studenta swoje dane kontaktowe. 

  

§ 71 

Do wyboru starosty grupy przepisy § 70-72 stosuje się odpowiednio.  

  

§72 

1. Starostę roku odwołuje Przewodniczący Rady w porozumieniu z Radą w przypadku:  

1) złożenia wniosku o odwołanie podpisanego przez co najmniej połowę studentów roku;  

2) złożenia wniosku o odwołanie podpisanego przez co najmniej 3/4 starostów grup;  
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3) złożenia wniosku o odwołanie podpisanego przez opiekuna roku; 

4) niezaliczenia roku;  

5) rażącego naruszenia przepisów prawnych;  

6) długiej nieobecności starosty roku i utrudnionego z nim kontaktu; 

7) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składa się do Rady.  

3. Rezygnację, o której mowa w ust. 1 pkt 7 starosta roku składa do Rady.  

4. Starosta roku pełni obowiązki do czasu wyboru nowego starosty roku.  

  

§ 73 

1. Starostę grupy odwołuje starosta roku w przypadku:  

1) złożenia wniosku o odwołanie przez co najmniej połowę studentów grupy; 

2) rażącego zaniedbywania obowiązków; 

3) złożenia rezygnacji przez starostę grupy.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa się do starosty roku.  

3. Rezygnację, o której mowa w ust. 1 pkt 3, starosta grupy składa do starosty roku.  

4. Starosta grupy przestaje pełnić obowiązki z chwilą odwołania.  

 

XII. Rada Mieszkańców 
 

§ 74 

1. Członkowie Rad Mieszkańców są powoływani przez i spośród mieszkańców Domu 

Studenckiego,  w trybie określonym w Regulaminie Rady Mieszkańców DS. 

2. Liczbę członków RM i czas trwania kadencji określa Regulamin Rady Mieszkańców DS. 

 

§ 75 

1. Rady Mieszkańców DS działają na podstawie odrębnego Regulaminu uchwalonego przez 

URSS UTH Rad., po konsultacjach przeprowadzonych w tej sprawie z Radami 

Mieszkańców wszystkich DS UTH Rad. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, o którym mowa w ust. 1 oraz 

Regulaminie Samorządu Studenckiego decyzje podejmuje Prezydium URSS UTH Rad.  
 

XIII. Komisja Rewizyjna  
 

§ 76 

1. URSS UTH Rad. wybiera i powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną.  

2. Komisja Rewizyjna, w liczbie co najmniej 3 osób:  

1) wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego; 

2) kontroluje przestrzeganie przez organy Samorządu Studenckiego Regulaminu 

Samorządu Studenckiego UTH Rad., innych przepisów wewnętrznych Samorządu, 

przepisów wewnętrznych Uczelni  oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących; 

3) składa URSS UTH Rad. sprawozdania z przeprowadzonych kontroli organów 

Samorządu; 

4) wnioskuje do Przewodniczącego URSS UTH Rad. o zwołanie posiedzenia URSS UTH 

Rad.  
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§ 77 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji 

Rewizyjnej może:  

1) uczestniczyć bez prawa głosu w zebraniach kolegialnych organów Samorządu; 

2) żądać od przedstawicieli organów Samorządu protokołów oraz pisemnych sprawozdań              

z działalności (nie częściej niż raz w semestrze); 

3) zgłaszać uwagi i udzielać wskazówek dotyczących stwierdzonych uchybień; 

4) wnioskować do Przewodniczącego WRSS lub Przewodniczącego URSS UTH Rad.                    

o zawieszenie członków WRSS, gdy swoim postępowaniem uchybiają postanowieniom 

statutu UTH Rad., Regulaminu lub nie uczestniczą w pracach organów Samorządu lub 

Uczelni, do których zostali wybrani lub powołani.  

 

§ 78  

1. Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie ze swej działalności co najmniej raz                    

w roku akademickim, na ostatnim posiedzeniu URSS UTH  Rad. w danym roku 

akademickim.  

2. URSS UTH Rad. może wnioskować o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji 

Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji.  

§ 79 

1. Pierwsze spotkanie Komisji Rewizyjnej zwołuje w terminie 14 dni od dnia wyborów 

członków KR i prowadzi Przewodniczący URSS.   

2. Spotkania Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, nie rzadziej niż 

2 razy w semestrze.  

 

XIV. Wybory  
  

§ 80  

Tryb wyborów członków organów Samorządu i przedstawicieli studentów do organów 

kolegialnych Uczelni, a także sposób powoływania komisji wyborczych Samorządu 

Studenckiego określa Ordynacja wyborcza Samorządu Studenckiego UTH Rad., która 

stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 81 

1. Kadencja członków organów Samorządu Studenckiego trwa 2 lata  i rozpoczyna się dnia 

15 grudnia roku wyborów, a kończy w dniu 14 grudnia roku, w którym rozpoczyna się 

kolejna kadencja, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.  

2. W przypadku ustania członkostwa, kadencja członka wybranego w wyborach 

uzupełniających, trwa do końca kadencji organu Samorządu Studenckiego.  

3. Kadencja przedstawicieli Samorządu Studenckiego w organach i ciałach opiniodawczo-

doradczych Uniwersytetu trwa dwa lata. 

4. Członkowie organów Samorządu Studenckiego, których kadencja dobiegła końca pełnią 

obowiązki do czasu wyboru nowych członków, chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej.  
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§ 82 

Przepisy o członkostwie w organach Samorządu Studenckiego stosuje się odpowiednio do 

członkostwa w organach i ciałach opiniodawczo-doradczych Uniwersytetu. 

 

§ 83 

Członkostwo w organie Samorządu Studenckiego ustaje w przypadku:  

1) złożenia pisemnej rezygnacji;  

2) odwołania;  

3) utraty praw studenta;  

4) zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej;  

5) skreślenia z listy studentów;  

6) utraty praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;  

7) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności. 

 

§ 84 

1. Odwołanie członka organu Samorządu Studenckiego 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 rażąco 

naruszający interes lub dobre imię Uniwersytetu lub Samorządu Studenckiego;  

3) prowadzenia na Uniwersytecie lub poza nim działalności, która w rażący sposób 

narusza interes lub dobre imię Uniwersytetu lub Samorządu Studenckiego;  

4) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji ze względu na stan zdrowia; 

5) rażącego naruszania Regulaminu.  

2. Odwołanie wymaga pisemnego wniosku co najmniej 1/5 członków organu, który dokonał 

wyboru, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, musi zawierać uzasadnienie.  

4. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów organu, który dokonał wyboru,                  

o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.  
 

§ 85 

W przypadku nieobsadzenia miejsca lub ustania członkostwa w organie Samorządu 

Studenckiego przeprowadza się wybory uzupełniające, o ile przepis szczególny nie stanowi 

inaczej.  

 

XV. Przepisy końcowe 

   

§ 86  

W szczególnie ważnych sprawach dotyczących społeczności akademickiej uchwały organów 

Samorządu mogą być podejmowane po zasięgnięciu opinii studentów UTH Rad. w drodze 

referendum.  

§ 87 

1. Uchwalenie nowego Regulaminu wraz z załącznikami lub ich zmiana mogą zostać 

dokonane przez URSS UTH Rad. większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

regulaminowego składu URSS UTH Rad. 
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2. Propozycje zmian w niniejszym Regulaminie lub załącznikach powinny być rozesłane 

wszystkim członkom URSS UTH Rad. na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.  

  

§ 88 

Wątpliwości dotyczące wykładni i stosowania Regulaminu rozstrzyga Prezydium URSS.  

 

§ 89  

Decyzje w sprawach nieujętych w Regulaminie podejmuje Prezydium URSS UTH Rad. 

 

§ 90  

1. W przypadku, gdy w innych przepisach mówi się o „właściwych organach Samorządu” 

bez bliższego określania o jakie organy chodzi, należy przez to rozumieć organy 

Samorządu, do których zadań należą sprawy uregulowane  w tych przepisach.  

2. Jeśli ustalenie właściwego organu Samorządu zgodnie z ust. 1 nie jest jednoznaczne, organ 

właściwy wskazuje:  

1) w Uczelni i w DS – Przewodniczący URSS UTH Rad; 

2) na Wydziale – Przewodniczący WRSS. 
  

§ 91 

1. W przypadku utworzenia w Uczelni nowego Wydziału w trakcie trwania kadencji organów 

Samorządu, Przewodniczący URSS UTH Rad. powinien powołać spośród studentów 

nowoutworzonego Wydziału, na okres do chwili wyboru organów Samorządu, 

pełnomocnika, który wykonuje kompetencje WRSS. Pełnomocnik może brać udział                         

w posiedzeniach URSS UTH Rad. z głosem doradczym.  

2. W  przypadku utworzenia w Uczelni nowego DS w trakcie trwania kadencji organów 

Samorządu, Przewodniczący URSS UTH Rad. powinien powołać, na okres do dnia 

wyboru organów Samorządu, pełnomocnika, który wykonuje kompetencje RM.  

3. W przypadku likwidacji bądź przekształcenia Wydziału, mandat członka organów 

Samorządu jest zachowany do dnia 31 sierpnia roku, o którym mowa w decyzji Rektora                 

w sprawie likwidacji bądź przekształcenia, wydanej na podstawie statutu UTH Rad.   

§ 92 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

§ 93 

Zgodność Regulaminu i jego zmian z ustawą i statutem Uniwersytetu stwierdza Rektor UTH 

Rad. 

 

XVI. Przepisy przejściowe i końcowe 

  

§ 94  

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora UTH Rad. jego 

zgodności z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statutem 

UTH Rad. 

2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Samorządu 

Studenckiego Uniwersytetu uchwalony przez URSS uchwałą z dnia 7 lutego 2013 r. 
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3. Kadencje członków organów Samorządu, o których mowa w § 12 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu, wybranych na zasadach określonych w Regulaminie Samorządu 

Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu uchylanym w ust. 2, trwają na zasadach określonych w uchylanym 

Regulaminie do czasu wyłonienia członków odpowiednich organów Samorządu nowej 

kadencji. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu istniejące w dniu wejścia w życie 

Regulaminu:  

1) Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego w rozumieniu § 6 ust. 2 pkt a) Regulaminu, 

o którym mowa w ust. 2, staje się Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego                                 

w rozumieniu § 12 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu; 

2) Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, o którym mowa  w § 7 ust. 6 

Regulaminu, o którym mowa w ust. 2, staje się Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu 

Studenckiego, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu; 

3) Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego w rozumieniu § 6 ust. 2 pkt c Regulaminu, 

o którym mowa w ust. 2, staje się Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego                            

w rozumieniu § 12 ust. 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu; 

4) Rada Mieszkańców, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt c  Regulaminu, o którym mowa                 

w ust. 2, staje się Radą Mieszkańców Domu Studenckiego, o której mowa w § 12 ust. 1 

pkt 4 niniejszego Regulaminu. 

 

XVII. Załączniki 
 

 § 95 

Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego 

UTH Radom.  
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Załącznik 

do Regulaminu Samorządu Studenckiego 

UTH Radom 

 

 

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego  

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia Ogólne 

§ 1 

1. Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu określa zasady przeprowadzania 

wyborów członków organów Samorządu oraz przedstawicieli studentów do organów 

kolegialnych Uczelni, tj. Kolegium Elektorów oraz Senatu. 

2. Ordynacja określa również sposób powoływania organów Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 

na szczeblu Uczelni, w zakresie nieunormowanym w Regulaminie Samorządu 

Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu.  

§ 2 

1. Wybory przeprowadzane są w trybie wyborów tradycyjnych - przy użyciu kart do 

głosowania lub w szczególnych przypadkach w trybie wyborów elektronicznych - poprzez 

oddanie głosu za pośrednictwem systemów informatycznych lub w sposób mieszany. 

2. O trybie przeprowadzania wyborów decyduje Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. 

W przypadku decyzji o konieczności przeprowadzenia wyborów w trybie elektronicznym 

URSS, po ustaleniu z jednostką odpowiedzialną za informatyzację Uczelni, przekazuje 

studentom drogą mailową informacje techniczne dotyczące sposobu oddawania głosów. 

3. W przypadku przeprowadzenia wyborów w trybie elektronicznym za pośrednictwem 

systemów informatycznych, przy użyciu których przeprowadzane są wybory, muszą one 

zapewniać tajność głosowania. 

§ 3 

1. Przewodniczący URSS zarządza wybory i wyznacza ich datę, która powinna przypadać, 

na co najmniej 30 dni od daty ich zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wybory przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Uczelni odbywają się                   

w terminach ustalonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. 

3. Zarządzenie Przewodniczącego Samorządu podaje się do wiadomości publicznej                     

w zwyczajowo przyjęty sposób. 

4. W przypadku braku Przewodniczącego, wybory zarządza Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej lub Zastępca Przewodniczącego. 
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§ 4 

1. Kadencja organów Samorządu rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyników, jednak nie 

później niż z dniem 15 grudnia i trwa 2 lata. W przypadku złożenia skarg na ważność 

wyborów, kadencja rozpoczyna się w dniu stwierdzenia ważności wyborów. 

2. Przedstawiciele studentów do organów Uczelni wybierani są na okres 2 lat, przy czym 

dwie kadencje odpowiadają kadencji organów Uczelni. 
 

§ 5 

1. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie oraz tajne. 

2. Wybory na Przewodniczącego Samorządu są pośrednie. 
 

§ 6 

1. Wybory na Przewodniczącego Samorządu odbywają się nie później niż 14 dni od daty 

wyborów do URSS UTH Rad. 

2. Wybory do URSS UTH Rad. przeprowadza się w okręgach wyborczych, które są tworzone 

według ustaleń Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego, a zatwierdzane 

przez URSS UTH Rad. 

 

Rozdział 2 

Prawa wyborcze 

§ 7 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom UTH Rad. bez względu na 

system kształcenia, za wyjątkiem osób zawieszonych w prawach studenta. 

2. Czynne prawo wyborcze do wydziałowych organów Samorządu Studenckiego oraz                          

w wyborach przedstawicieli do organów kolegialnych Uczelni przysługuje studentom na 

każdym Wydziale, na jakim studiują. 

§ 8 

1. Bierne prawo wyborcze do wydziałowych organów Samorządu Studenckiego oraz                             

w wyborach do organów kolegialnych Uczelni przysługuje osobom mającym czynne 

prawo wyborcze z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Studentom, którzy studiują na więcej niż jednym kierunku, bierne prawo wyborcze 

przysługuje tylko na jednym, wybranym przez nich kierunku. 

 

Rozdział 3 

Komisje Wyborcze 

§ 9 

1. Wybory są przeprowadzane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu 

Studenckiego, zwaną dalej UKWSS. 

2. UKWSS składa się z trzech osób, które są powoływane przez URSS. 

3. UKWSS spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego, który organizuje                       

i odpowiada za prace Komisji. 
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§ 10 

Do zadań UKWSS należy w szczególności: 

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów i ogłaszanie listy kandydatów po formalnej 

weryfikacji zgłoszeń; 

2) ustalenie ilości okręgów wyborczych i wyznaczenie budynków dydaktycznych UTH 

Rad., w których zostaną przeprowadzone wybory; 

3) prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie głosowania we wszystkich okręgach 

wyborczych; 

4) otwarcie i zamknięcie głosowania we wszystkich lokalach wyborczych; 

5) informowanie studentów o zasadach głosowania; 

6) zliczenie głosów i sporządzenie protokołów po zamknięciu głosowania oraz 

zatwierdzenie wyników  głosowania na wszystkich wydziałach; 

7) przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz zatwierdzenie wyników na 

wszystkich Wydziałach; 

8) unieważnienie wyborów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; 

9) rozstrzyganie wątpliwości związanych z przebiegiem wyborów; 

10) zabezpieczenie kompletnej dokumentacji dotyczącej wyborów.  

§ 11 

Członkiem UKWSS nie może być kandydat na członka organu Samorządu Studenckiego lub 

przedstawiciela studentów do organów Uczelni. 

 

Rozdział 4 

Zgłaszanie kandydatów  

§ 12 

Kandydatury na członków organów Samorządu Studenckiego  oraz przedstawicieli studentów 

do organów kolegialnych Uczelni zgłaszane są w formie pisemnej do  UKWSS w terminie 

określonym w zarządzeniu Przewodniczącego URSS o wyborach lub w harmonogramie 

czynności wyborczych w wyborach organów kolegialnych Uczelni.  

§ 13 

1. Zgłoszenie kandydata, w formie pisemnej, powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko; 

2) rok i kierunek studiów oraz nazwę Wydziału; 

3) oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie; 

4) datę i podpis kandydata. 

2. Wzór zgłoszenia kandydata na członka organów Samorządu Studenckiego określa 

załącznik nr 1 do niniejszej Ordynacji. 

§  14 

Zgłoszenia kandydatów niezgodne z § 12 a także dostarczone po terminie uznane są za 

nieważne. 

 



24 
 

Rozdział 5 

Kampania Wyborcza 

§ 15 

1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia zarządzenia wyborów przez 

Przewodniczącego Samorządu lub odpowiednio ogłoszenia przez Przewodniczącego 

Uczelnianej Komisji Wyborczej harmonogramu czynności wyborczych i trwa do końca 

dnia poprzedzającego dzień wyborów. 

2. W okresie kampanii wyborczej można prowadzić agitację wyborczą w zwyczajowo 

przyjęty sposób. 

3. Zabronione są wszelkie formy prowadzenia agitacji wyborczej w dniu wyborów                     

w miejscu lub w pobliżu miejsca głosowania. 

4. Nad przestrzeganiem zakazu, o którym mowa w ust. 3, czuwa UKWSS. 

 

Rozdział 6 

Przebieg głosowania 

§ 16 

Głosowanie odbywa się w miejscach podanych do publicznej wiadomości i ustalonych przez 

UKWSS. 

§  17 

1. Głosowania nie można przerywać z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W nadzwyczajnych okolicznościach UKWSS ma prawo uchwalić przerwanie lub 

przedłużenie głosowania w danym lokalu wyborczym. Uchwała w tej sprawie winna być 

natychmiast podana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

§ 18 

Głosowanie odbywa się w trybie tradycyjnym przy pomocy kart do głosowania lub w trybie 

elektronicznym za pośrednictwem systemu informatycznego. Wzór kart do głosowania 

określa załącznik nr 2 do niniejszej Ordynacji. 

§ 19 

1. Przed rozpoczęciem głosowania w formie tradycyjnej UKWSS ma obowiązek sprawdzić, 

czy urna jest pusta. 

2. Urna nie może zostać otwarta aż do zakończenia wyborów. 

3. Od chwili rozpoczęcia wyborów aż do ich zakończenia w lokalu wyborczym przez cały 

czas musi być co najmniej dwóch członków UKWSS. 

4. W momencie zliczania głosów oraz pisania protokołu w lokalu wyborczym muszą 

przebywać wszyscy członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu 

Studenckiego.  
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§ 20 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca jest zobowiązany do okazania UKWSS ważnej 

legitymacji studenckiej potwierdzającej jego tożsamość i status studenta oraz złożenia 

podpisu na liście wyborczej. 

 

Rozdział 7 

Sposób głosowania  

§ 21 

Wyborca głosuje na wybranych kandydatów, stawiając znak „X” na karcie przy nazwisku 

kandydata. 

§ 22 

1. Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

1) w karcie do głosowania przy nazwisku kandydata został postawiony inny znak niż „X”; 

2) znak „X” został postawiony w innym miejscu niż wyznaczona do tego „kratka”; 

3) w karcie przy nazwisku żadnego z kandydatów nie został postawiony znak „X”. 

2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych 

zapisków nie powoduje nieważności głosów, jeśli zostały spełnione wymagania z § 21                        

i nie zaistniała żadna z przesłanek wymienionych w ust.1. 

 

Rozdział 8 

Ustalenie wyników głosowania 

§  23 

1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania UKWSS przystępuje do zliczenia głosów                 

i sporządzenia protokołu, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszej Ordynacji. 

2. UKWSS sumuje wyniki wyborów poszczególnych kandydatów z lokali wyborczych 

właściwych dla danych okręgów, a następnie sporządza protokół z wyborów na całej 

Uczelni oraz przekazuje go do wiadomości publicznej.  

 

Rozdział 9 

Ważność wyborów 

§ 24 

1. Wybory uważa się za ważne, gdy uczestniczy w nich 20% uprawnionych do głosowania.  

2. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, UKWSS zarządza 

ponownie wybory. W ponownych wyborach nie jest wymagane spełnienie warunku 

przewidzianego w ust. 1. 

§ 25 
 

1. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych 

głosów.  
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2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą najmniejszą liczbę 

ważnie oddanych głosów, która uprawnia do otrzymania mandatu, przeprowadza się 

ponowne wybory z udziałem wyłącznie tych kandydatów.  

3. Wniosek o unieważnienie wyborów może być złożony do UKWSS najpóźniej w ciągu 2 

dni po ogłoszeniu wyników wyborów. 

 
 

Rozdział 10 

Wygaśnięcie mandatu  

§ 26 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Samorządu lub studenta – członka 

organu kolegialnego Uczelni przeprowadza się wybory uzupełniające. 

2. Wygaśnięcie mandatu członka organu Samorządu i organu kolegialnego Uczelni następuje 

w przypadku: 

1) skreślenia z listy studentów; 

2) ukończenia studiów; 

3) zrzeczenia się mandatu; 

4) ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do spraw 

studentów karą nagany z ostrzeżeniem lub zawieszeniem w prawach studenta; 

5) zgonu. 

 

§ 27 

1. Członek organu Samorządu Studenckiego może zostać odwołany wskutek: 

1) nagminnego uchylania się od swoich obowiązków; 

2) powtarzającej się, nieusprawiedliwionej nieobecności w posiedzeniach i pracach 

organu Samorządu Studenckiego (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności); 

3) postępowania uchybiającego godności studenta; 

4) działania na szkodę Uczelni i Samorządu. 

2. Przewodniczący URSS lub Przewodniczący WRSS zawiadamia osobę, która ma zostać 

odwołana o posiedzeniu, na którym będzie głosowana uchwała o odwołaniu na co najmniej 

7 dni przed planowanym posiedzeniem. Osoba ta nie bierze udziału w głosowaniu, a jej 

obecność nie jest obowiązkowa. 

3. Przewodniczący WRSS przekazuje uchwałę do Komisji Rewizyjnej w celu stwierdzenia 

jej ważności nie później niż 24 godziny od jej uchwalenia.  

 

Rozdział 11 

Wybór Komisji Rewizyjnej 

§ 28 

1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest zwoływane i prowadzone przez 

Przewodniczącego UKWSS. 

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona 

Przewodniczącego. 
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§ 29 

1. Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonuje się bezwzględną większością 

2/3 głosów, w głosowaniu tajnym. 

2. Członkowi Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

3. Odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odbywa się na takich samych zasadach 

jak jego wybór. 

4. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ze wskazaniem nowego 

Przewodniczącego składany jest w formie pisemnej Przewodniczącemu URSS. 

5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym pod głosowanie ma zostać poddana sprawa 

odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, nie może odbyć się wcześniej niż 7 dni 

od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4. W posiedzeniu tym uczestniczy 

Przewodniczący URSS. 

§ 30 

1. Członek Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany wskutek: 

1) nagminnego uchylania się od swoich obowiązków; 

2) powtarzającej się, nieusprawiedliwionej nieobecności w posiedzeniach i pracach 

Komisji Rewizyjnej (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności); 

3) postępowania uchybiającego godności studenta; 

4) działania na szkodę Uczelni i Samorządu. 

2. Przewodniczący Samorządu zawiadamia osobę, która ma zostać odwołana, o posiedzeniu 

na którym będzie głosowana uchwała o odwołaniu, na co najmniej 7 dni przed 

planowanym posiedzeniem. Osoba ta nie bierze udziału w głosowaniu, a jej obecność nie 

jest obowiązkowa. 

3. Przewodniczący Samorządu przekazuje uchwałę do Komisji Rewizyjnej w celu 

stwierdzenia jej ważności nie później niż 24 godziny od jej uchwalenia. 

 

Rozdział 12 

Wybór w Wydziałowych Radach Samorządu Studenckiego 

§ 31 

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego 

grona bezwzględną większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym: 

1) Przewodniczącego; 

2) Zastępcę Przewodniczącego; 

3) Sekretarza.  

§ 32 

Pierwsze posiedzenie WRSS jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego 

UKWSS. 

§ 33 

1. Wyboru Przewodniczącego WRSS dokonuje się bezwzględną większością 2/3 głosów,                 

w głosowaniu tajnym w obecności, co najmniej połowy członków Wydziałowej Rady 

Samorządu Studenckiego. 
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2. Członkowi WRSS przysługuje prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Przewodniczącego. 

3. Odwołanie Przewodniczącego WRSS odbywa się na takich samych zasadach jak jego 

wybór. 

4. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego WRSS ze wskazaniem nowego 

Przewodniczącego składany jest w formie pisemnej Przewodniczącemu URSS, 

Przewodniczącemu WRSS oraz Komisji Rewizyjnej. 

5. Posiedzenie WRSS, na którym pod głosowanie ma zostać poddana sprawa dotycząca 

odwołania Przewodniczącego, nie może odbyć się wcześniej niż 7 dni od dnia złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 4. W posiedzeniu tym uczestniczą Przewodniczący URSS 

oraz członek Komisji Rewizyjnej. 

6. Kompetencje Przewodniczącego przejmuje Wiceprzewodniczący, do czasu powołania 

nowego Przewodniczącego w trybie określonym w ust. 1. W przypadku braku 

Wiceprzewodniczącego, kompetencje Przewodniczącego przejmuje p.o. 

Przewodniczącego, powołany w trybie określonym w ust. 1. 

 

Rozdział 13 

Wybór Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego 

§ 34 

1. Wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego dokonuje URSS 

UTH Rad. spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu. 

2. Kandydaci na Przewodniczącego zgłaszają się w formie pisemnej nie później niż na 3 dni 

przed posiedzeniem. 

§ 35 

1. Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Przewodniczący UKWSS nie później niż 

z dniem 15 grudnia oraz prowadzi jego obrady. 

2. W czasie Posiedzenia, o którym mowa w ust. 1: 

1) zostaje przedstawione sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Uczelnianej 

Rady Samorządu Studenckiego ustępującego ze swojej funkcji oraz 

Przewodniczących Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego, a także 

Przewodniczących Komisji Stałych i  Przewodniczących Komisji Zadaniowych; 

2) kandydaci na Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego 

prezentują swoje sylwetki oraz program wyborczy; 

3) osoby uczestniczące w obradach mogą zadawać pytania kandydatom na 

Przewodniczącego URSS. 

3. W posiedzeniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście. 

§ 36 

1. Przewodniczący URSS wybierany jest bezwzględną większością 2/3 głosów w głosowaniu 

tajnym przy obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków URSS UTH 

Rad. 

2. Wyboru dokonuje się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Uczelnianej Rady 

Samorządu Studenckiego poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku jednego 

kandydata. 
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3. Ważność głosu uznaje się zgodnie z § 22. 

4. Głosowanie odbywa się łącznie na wszystkich kandydatów. 

5. Po zliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, wybraną na początku posiedzenia przez 

URSS UTH Rad., prowadzący ogłasza wyniki. 

6. Jeżeli wybór Przewodniczącego, spośród więcej niż 2 kandydatów, nie nastąpił w danym 

głosowaniu, w każdym kolejnym głosowaniu pomija się osobę lub osoby, które                                

w poprzednim głosowaniu otrzymały najmniejszą liczbę głosów. 

7. Po każdym głosowaniu Komisja Skrutacyjna sporządza protokół. 

8. W przypadku przedłużającego się głosowania Przewodniczący UKWSS może zarządzić 

przerwę w obradach. 

§ 37 

1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego 

może być zgłoszony przez co najmniej 1/2 członków urzędującego składu URSS UTH 

Rad.  i musi zawierać uzasadnienie oraz wskazywać imiennie na kandydata na nowego 

Przewodniczącego Samorządu. 

2. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Samorządu następuje bezwzględną większością 

2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy urzędującego składu URSS UTH Rad. 

3. Odwołanie Przewodniczącego Samorządu jest równoznaczne z odwołaniem 

Wiceprzewodniczących, wszystkich członków Komisji Zadaniowych. 

4. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego funkcję tą pełni osoba wybrana przez URSS 

UTH Rad. 

5. Kadencja nowo wybranego Przewodniczącego Samorządu kończy się wraz z upływem 

kadencji dotychczasowego Przewodniczącego. 

6. Przewodniczący odwołany ze swojej funkcji traci mandat URSS UTH Rad. 
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Załącznik nr 1  

do ordynacji wyborczej 

Samorządu Studenckiego UTH Radom 

 

 

 

 

 

Zgłaszam kandydaturę………………………… nr albumu……… na 

przedstawiciela studentów (uzupełnić nazwę wydziału) w: 

 

● (uzupełnić nazwę organu) 

 

 

 
……………………  ………….  …………………… 

   imię i nazwisko   nr albumu   podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie na przedstawiciela studentów w: 

              

●   (uzupełnić nazwę organu) 
 

 
………………………..         ………………           ……………………………………….. 

            imię i nazwisko  nr albumu                 podpis              

                                                                                                       Przewodniczącego UKWSS 
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Popieram kandydaturę  …………………………….. nr albumu …………… na 

przedstawiciela studentów (uzupełnić nazwę wydziału) w: 

 

● (uzupełnić nazwę organu) 
 

 

Lp. Imię i Nazwisko Nr albumu Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 
* W przypadku wyborów przeprowadzanych w trybie elektronicznym, zgłoszenie kandydata nie  

wymaga złożenia listy poparcia.  
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Załącznik nr 2  

do ordynacji wyborczej 

Samorządu Studenckiego UTH Radom 

 

Karta wyborcza 

Wybory do ……………………………………………………………… 

 

(uzupełnić nazwę organu) dnia (uzupełnić datę) 

 

Kandydaci/kandydatki do (uzupełnić nazwę organu)   

1. □  

2. □  

3. □  

4. □  

5. □  

6. □  

7. □  

8. □  

9. □  

10. □  

11. □  

12. □  

13. □  

14. □  

15. □  

 

Głos ważny oddaje się stawiając znak „X” w kwadracie z lewej strony nazwiska 

kandydata/kandydatki. Możliwy jest wybór najwyżej (uzupełnić liczbę zgodnie z liczbą osób 

wybieranych do danego organu). Postawienie znaku „X” przy większej liczbie nazwisk spowoduje 

uznanie głosu za nieważny. 

                                                          …………………………………………………………………. 

                                                          (pieczęć Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UTH Rad. 

               lub podpis Przewodniczącego UKWSS) 
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Załącznik nr 3 

do ordynacji wyborczej 

Samorządu Studenckiego UTH Radom 

 

 

Wybory do (uzupełnić nazwę organu i datę) 
 

Protokół wyników wyborów 
 

Nazwa organu: 

Adres: 

Imię i nazwisko Przewodniczącego SUKW lub SOKW: 

 

Osób uprawnionych do głosowania: 

Głosów oddanych: 
 

w tym: 

- głosów ważnych: 

- głosów nieważnych: 

 

Głosów ważnych oddanych na: 
 

Lp. Imiona i nazwiska kandydatów i kandydatek 

Liczba 

oddanych 

głosów 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

Podpisy członków Komisji Wyborczej (uzupełnić dokładnie nazwę). 


