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REGULAMIN 

SAMORZĄDU STUDENCKIEGO  

PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  

W PRZEMYŚLU 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Samorząd Studencki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, zwany 

dalej Samorządem, tworzą wszyscy studenci Uczelni. 

2. Samorząd jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni przed władzami 

Uczelni. 

 

§ 2 

Samorząd działa w oparciu o Ustawę, Statut i niniejszy Regulamin. 

 

§ 3 

Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu, w tym rodzaje organów, 

sposób ich wybierania i odwoływania oraz ich kompetencje. 

 

§ 4 

W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące skróty: 

1. PANS w Przemyślu, Uczelnia – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych 

w Przemyślu. 

2. Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

z późniejszymi zmianami. 

3. Statut – Statut Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. 

4. Regulamin – Regulamin Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych w Przemyślu. 

5. Samorząd – Samorząd Studencki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

w Przemyślu. 
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6. Organy Samorządu – Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, Przewodniczący 

URSS. 

7. Przewodniczący URSS – Przewodniczący Samorządu będący organem w rozumieniu 

Ustawy. 

8. URSS – Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych w Przemyślu. 

9. SUKW – Samorządowa Uczelniana Komisja Wyborcza. 

 

§ 5 

Liczbę studentów Uczelni określa się na podstawie danych, którymi dysponuje Dział 

Organizacji Kształcenia Uczelni na dzień 31 grudnia roku akademickiego poprzedzającego rok 

wyborów. 

 

Rozdział II 

PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU ORAZ JEGO ORGANÓW 

 

§ 6  

Organami Samorządu są: 

1. URSS, 

2. Przewodniczący URSS. 

 

§ 7 

1. Organy Samorządu reprezentują ogół studentów wobec Uczelni. Każdy student ma 

prawo do współdecydowania poprzez URSS w kwestiach związanych w szczególności 

z procesem kształcenia, przyznawaniem świadczeń dla studentów oraz przyznawaniem 

nagród i wyróżnień. 

2. Wszystkie zebrania organów Samorządu są otwarte dla studentów Uczelni. 

 

§ 8 

Organy Samorządu realizują swoje zadania w szczególności przez: 

1. reprezentowanie ogółu studentów i studentek Uczelni; 

2. obronę praw studentów Uczelni poprzez podejmowanie interwencji w momencie, kiedy 

prawa te są naruszane; 
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3. wspieranie i realizowanie studenckich inicjatyw naukowych, kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i innych; 

4. animację kultury studenckiej i integrację środowiska studenckiego; 

5. ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania się; 

6. uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w zakresie spraw i realizacji zadań Uczelni na 

zasadach określonych Ustawą, Statutem oraz innymi przepisami; 

7. działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych;  

8. współdecydowanie w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych na 

sprawy studenckie; 

9. przeprowadzanie wyborów ogólnouczelnianych lub uzupełniających wśród studentów 

Uczelni, powołujących ich do składu Senatu, Kolegium Elektorów PANS oraz URRS, 

a także innych ciał kolegialnych, w których wskazana jest ustawowo reprezentacja 

środowiska studenckiego; 

10. typowanie przedstawicieli studentów spośród Samorządu do komisji uczelnianych; 

11. wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania  

w szkołach wyższych, w których wymagana jest opinia środowiska studenckiego 

Uczelni; 

12. zapewnienie jawności obrad URSS, chyba że przepisy stanowią inaczej; 

13. informowanie społeczności studenckiej o podjętych uchwałach oraz działaniach. 

 

§ 9 

W ramach wykonywanych obowiązków Organy Samorządu mają prawo do: 

1. podejmowania decyzji wiążących dla społeczności studenckiej, którą Organy 

Samorządu reprezentują; 

2. opiniowania i informowania w sprawach dotyczących społeczności studenckiej; 

3. prowadzenia działalności reklamowej, promocyjnej i informacyjnej związanej  

z działalnością Samorządu; 

4. organizowania imprez, spotkań, konferencji oraz innych zgromadzeń społeczności 

studenckiej i akademickiej na terenie Uczelni i poza nią za zgodą władz Uczelni; 

5. składania władzom Uczelni propozycji projektów zmian regulaminów oraz zmian w już 

istniejących przepisach dotyczących społeczności studenckiej. 
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§ 10 

Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania Samorządu, w tym infrastrukturę  

i środki finansowe, którymi Samorząd dysponuje w ramach swojej działalności. 

 

§ 11 

1. Organy Samorządu w swojej działalności: 

a) podejmują uchwały bezwzględną większością głosów, tj. stosunkiem 50% plus 1 

głos, w obecności co najmniej połowy swoich członków; 

b) podejmują uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku spraw personalnych, przeprowadza się głosowanie tajne. 

3. W sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący URSS. 

 

Rozdział III 

STRUKTURA I ZASADY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU 

 

§ 12 

1. Organem uchwałodawczym Samorządu jest URSS. 

2. Organem wykonawczym Samorządu jest Przewodniczący URSS. 

 

§ 13 

1. Członkami URSS są studenci wybrani w ogólnouczelnianych wyborach do Samorządu 

w liczbie 5 osób. 

2. Struktura URSS przedstawia się następująco: 

a) Przewodniczący URSS, 

b) Wiceprzewodniczący URSS ds. kultury i organizacji, 

c) Wiceprzewodniczący URSS ds. dydaktyki i praw studenta, 

d) Wiceprzewodniczący URSS ds. budżetu i finansów, 

e) Sekretarz URSS. 

3. Wybory członków Organów Samorządu odbywają się co 3 lata w terminie do 30  

listopada danego roku. Ich kadencja trwa do wyboru członków organu nowej kadencji, 

nie później niż do końca roku kalendarzowego ostatniego roku kadencji. 

4. URSS: 

a) jest organem reprezentującym Samorząd wobec organów Uczelni oraz na zewnątrz; 

b) uchwala Regulamin oraz jego zmiany; 
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c) uzgadnia treść Regulaminu studiów i jego zmiany w trybie zgodnym z Ustawą 

i Statutem; 

d) opiniuje szczegółową organizację roku akademickiego; 

e) wydaje na wniosek organów Uczelni opinie w sprawie decyzji organów Uczelni 

dotyczących ogółu studentów; 

f) ustala w porozumieniu z Rektorem Regulamin świadczeń dla studentów oraz 

zmiany do niego, a także ustala wysokości miesięcznego dochodu na osobę  

w rodzinie studenta uprawniające do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustala 

progi dochodu i wysokość świadczeń w poszczególnych przedziałach dla 

stypendiów socjalnych, wysokość stypendium rektora, wysokość stypendium dla 

osób niepełnosprawnych, maksymalną wysokość zapomogi; 

g) opiniuje programy studiów; 

h) opiniuje osobę kandydująca na funkcję Prorektora właściwego do spraw 

studenckich; 

i) opiniuje osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków 

należą sprawy studenckie; 

j) opiniuje opiekunów poszczególnych lat studiów; 

k) opiniuje zakres i formy pracy opiekunów oraz kontroluje i ocenia ich działalność; 

l) wydaje opinię w sprawie kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny 

okresowej nauczycieli akademickich; 

m) opiniuje oraz zgłasza swoich kandydatów do Uczelnianej Komisji Stypendialnej 

i Odwoławczej Komisji Stypendialnej, a także innych komisji przewidzianych przez 

przepisy; 

n) uczestniczy w podziale dotacji ze środków przeznaczonych na pomoc materialną 

dla studentów; 

o) podejmuje inne działania wynikające z obowiązków organów Samorządu, w tym 

określone w niniejszym Regulaminie; 

p) powołuje komisje zadaniowe, określając ich skład i zadania; 

q) dba o wizerunek i dobre imię PANS w Przemyślu na terenie Uczelni i poza nią. 

 

§ 14 

1. URSS odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu z wyłączeniem przerw 

semestralnych. 
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2. Powiadomienie o posiedzeniu URSS jest przekazywane drogą elektroniczną (na 

wskazane adresy poczty elektronicznej) do członków URSS nie później niż na 7 dni 

przed datą posiedzenia. 

3. URSS może podejmować decyzje na posiedzeniach zdalnych, które są przeprowadzane 

za pomocą MS Teams. 

4. Posiedzenia, o których mowa w ust. 3, zwoływane są przez Przewodniczącego URSS 

w sytuacji, gdy sprawa jest zawiła lub niecierpiąca zwłoki, a także w przypadku 

istnienia przeszkody w zwołaniu posiedzenia zwyczajnego. 

5. W przypadku prowadzenia posiedzenia zdalnego za pomocą MS Teams, za listę 

obecności uznaje się pobrany raport obecności z programu MS Teams. 

6. Sekretarz URSS sporządza Protokół z posiedzenia URSS, który podpisuje 

Przewodniczący URSS. 

 

§ 15  

1. Pierwsze posiedzenie URSS zwołuje Przewodniczący SUKW drogą elektroniczną (na 

wskazane adresy poczty elektronicznej). Posiedzenie to powinno się odbyć nie później 

niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia kadencji URSS. 

2. Zwołujący posiedzenie URSS zawiadamia wszystkich jej członków o terminie i miejscu 

posiedzenia zgodnie z ust. 1. 

3. Przewodniczący URSS jest wybierany spośród członków URSS podczas pierwszego 

posiedzenia URSS. 

4. Każdy członek URSS ma prawo zgłoszenia kandydatury na stanowisko 

Przewodniczącego URSS. 

5. Kandydaci na Przewodniczącego URSS, po wyrażeniu zgody na kandydowanie, 

wybierani są w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy składu URSS. 

 

§ 16 

1. Do kompetencji Przewodniczącego URSS należy: 

a) reprezentowanie ogółu studentów Uczelni; 

b) zwoływanie posiedzeń URSS, w tym informowanie jej członków o miejscu i czasie 

posiedzenia; 

c) przewodniczenie posiedzeniom URSS; 

d) koordynowanie pracy członków Samorządu; 

e) czuwanie nad wykonaniem uchwał URSS; 
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f) wskazywanie na piśmie dwóch przedstawicieli studentów wchodzących w skład 

Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich; 

g) czuwanie nad pracami członków URSS; 

h) wybieranie z grona Samorządu delegata na Zjazd Delegatów Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej, który ma za zadanie reprezentować ogół studentów 

Uczelni na Zjeździe i czynnie brać udział w obradach,  

i) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych dla URSS. 

2. Przewodniczący URSS wchodzi w skład Rady Uczelni. 

 

§ 17 

Do kompetencji Wiceprzewodniczącego URSS ds. kultury i organizacji należy: 

1. pełnienie obowiązków Przewodniczącego URSS podczas nieobecności lub utraty 

mandatu przez Przewodniczącego URSS; 

2. aktywna współpraca z Przewodniczącym URSS; 

3. prowadzenie zebrań członków Samorządu, jeżeli został wyznaczony przez 

Przewodniczącego URSS; 

4. przedstawienie URSS potrzeby powołania członków do komisji ds. kultury i organizacji 

wraz z ustaleniem kompetencji komisji i liczby jej członków; 

5. koordynowanie oraz kontrolowanie prac komisji zajmujących się kulturą i organizacją 

w Samorządzie; 

6. zawieszenie lub odwołanie członków komisji Samorządu ds. kultury i organizacji; 

7. uczestnictwo w obradach URSS; 

8. wykonywanie poleceń Przewodniczącego URSS. 

 

§ 18 

Do kompetencji Wiceprzewodniczącego URSS ds. dydaktyki i praw studenta należy: 

1. aktywna współpraca z Przewodniczącym URSS; 

2. prowadzenie zebrań członków Samorządu, jeżeli został wyznaczony przez 

Przewodniczącego URSS; 

3. przedstawienie URSS potrzeby powołania członków do komisji ds. dydaktyki i praw 

studenta wraz z ustaleniem kompetencji komisji i liczby jej członków; 

4. koordynowanie oraz kontrolowanie prac komisji zajmujących się dydaktyką i prawami 

studenta w Samorządzie; 

5. zawieszanie lub odwołanie członków komisji Samorządu ds. dydaktyki i praw studenta; 
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6. uczestnictwo w obradach URSS; 

7. wykonywanie poleceń Przewodniczego URSS. 

 

§ 19 

Do kompetencji Wiceprzewodniczącego URSS ds. budżetu i finansów należy: 

1. aktywna współpraca z Przewodniczącym URSS; 

2. prowadzenie zebrań członków Samorządu, jeżeli został wyznaczony przez 

Przewodniczego URSS; 

3. prowadzenie dokumentacji finansowej URSS; 

4. rozliczanie wszelkich zobowiązań Samorządu we współpracy z Działem Kwestury; 

5. dbanie o rzetelność sprawozdań finansowych URSS; 

6. uczestnictwo w pracach Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uczelni jako członek 

Komisji; 

7. uczestnictwo w obradach URSS; 

8. wykonywanie poleceń Przewodniczącego URSS. 

 

§ 20 

Do kompetencji Sekretarza URSS należy: 

1. aktywna współpraca z Przewodniczącym URSS; 

2. branie udziału w obradach URSS; 

3. prowadzenie zebrań członków Samorządu, jeżeli został wyznaczony przez 

Przewodniczącego URSS; 

4. przygotowanie niezbędnych dokumentów na posiedzenia URSS; 

5. sporządzanie protokołów z posiedzeń URSS; 

6. prowadzenie dokumentacji URSS; 

7. prowadzenie biura URSS; 

8. prowadzenie kalendarza członków URSS; 

9. sprawowanie opieki nad korespondencją wewnętrzną i zewnętrzną URSS, 

10. przygotowywanie wniosków i pism URSS; 

11. prowadzenie korespondencji ze stronami zainteresowanymi kontaktem z URSS;  

12. prowadzenie archiwizacji dokumentów Samorządu; 

13. dbanie o pozostałą dokumentację związaną z działalnością Samorządu; 

14. prowadzenie spotkań z partnerami Samorządu, jeżeli został wyznaczony przez 

Przewodniczącego URSS; 
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15. wykonywanie poleceń Przewodniczącego URSS. 

 

§ 21 

1. Wygaśnięcie mandatu członka organu Samorządu lub przedstawiciela Samorządu  

w Senacie Uczelni i Kolegium Elektorów następuje z chwilą: 

a) zrzeczenia się mandatu poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji; 

b) skreślenia z listy studentów PANS w Przemyślu; 

c) ukończenia studiów;  

d) odwołania; 

e) utraty praw studenta lub zawieszenia w prawach studenta na podstawie 

prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej; 

f) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych; 

g) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawieni wolności; 

h) upływu kadencji;  

i) śmierci. 

2. Przewodniczący URSS dokonuje stwierdzenia ustania członkostwa w organie 

Samorządu. 

 

§ 22 

1. Odwołanie członka Organu Samorządu może nastąpić w przypadku: 

a) niewykonywania obowiązków wynikających z pełnionej funkcji przez co najmniej 

miesiąc; 

b) trwałej niezdolności (powyżej 30 dni) do pełnienia funkcji ze względu na stan 

zdrowia; 

c) rażącego naruszania Regulaminu; 

d) wypełnienia obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w sposób naruszający 

interes Samorządu; 

e) prowadzenia na Uczelni lub poza nią działalności, która w rażący sposób narusza 

interesy Uczelni lub Samorządu. 

2. Odwołanie wymaga złożenia do Przewodniczącego URSS podpisanego przez 2/3 

członków URSS wniosku zawierającego uzasadnienie. 

3. URSS może odwołać swojego członka w każdym czasie, bezwzględną większością 

głosów,  w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu tajnym. 

4. URSS może odwołać Przewodniczącego URSS w każdym czasie, bezwzględną 
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większością głosów w obecności, co najmniej 3/4 jej składu, w głosowaniu tajnym. 

5. Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego URSS może wystąpić: 

a) Rektor, 

b) co najmniej połowa członków URSS, 

c) co najmniej 1/4 ogólnej liczby studentów Uczelni. 

6. W przypadku odwołania Przewodniczącego URSS, przeprowadza się wybory 

uzupełniające. 

 

Rozdział IV 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W ORGANACH UCZELNI 

 

§ 23 

1. Samorząd wybiera ze swojego grona przedstawicieli do Senatu Uczelni w terminach 

określonych w § 36 ust. 1 Statutu. 

2. Liczbę mandatów reguluje Statut. 

3. Wybory senatorów studenckich przeprowadza się na takich samych zasadach, jak 

wybory do URSS określone w Regulaminie. 

4. Przedstawiciele Samorządu w Senacie Uczelni: 

a) reprezentują Samorząd na forum Senatu Uczelni – przed obradami nad sprawami 

dotyczącymi Samorządu zasięgają w URSS opinii w tym zakresie; 

b) informują właściwe Organy Samorządu o decyzjach podjętych przez Senat Uczelni 

w sprawach dotyczących Samorządu. 

5. W przypadku, gdy senator studencki opuści trzecie z rzędu posiedzenie Senatu Uczelni, 

Przewodniczący URSS może zawnioskować o odwołanie tego senatora przez URSS 

zwykłą większością głosów, a następnie URSS uchwali stosowną uchwałę.  

6. Wybory uzupełniające senatorów studenckich przeprowadza się na takich samych 

zasadach, jak wybory uzupełniające do URSS.  

 

§ 24 

1. Samorząd wybiera ze swojego grona przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni 

w terminach określonych w § 38 ust. 1 Statutu. 

2. Liczbę mandatów reguluje Statut. 

3. Wybory do Kolegium Elektorów Uczelni przeprowadza się na takich samych zasadach, 

jak wybory do URSS określone w Regulaminie. 
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4. Czas trwania członkostwa w Kolegium Elektorów Uczelni trwa 4 lata. 

 

Rozdział V 

ORGANIZACJA WYBORÓW 

 

§ 25 

1. Członkiem URSS zostaje się w wyniku: 

a) tajnych, powszechnych, bezpośrednich, ogólnouczelnianych wyborów do URSS, 

przeprowadzanych spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów; 

b) tajnych, powszechnych, bezpośrednich, ogólnouczelnianych wyborów 

uzupełniających do URSS, dokonywanych spośród nieograniczonej liczby 

zgłoszonych kandydatów. 

 

§ 26 

1. Wybory studentów do organów Samorządu, Senatu oraz Kolegium Elektorów Uczelni 

przeprowadza się w oparciu o przepisy Ustawy, Statutu, Regulaminu studiów PANS  

w Przemyślu oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Wybory przeprowadza się w przypadkach przewidzianych Ustawą i Statutem. 

3. Wybory zarządza Przewodniczący URSS.  

 

§ 27 

1. URSS powołuje spośród społeczności studenckiej pięcioosobową SUKW w składzie: 

a) Przewodniczący SUKW, 

b) Zastępca Przewodniczącego SUKW, 

c) Sekretarz SUKW, 

d) dwóch członków SUKW. 

2. W przypadku braków personalnych w składzie SUKW, które uniemożliwiają wszczęcie 

procedury wyborczej, prawo powołania nowej komisji lub uzupełnienia składu 

istniejącej SUKW przysługuje Przewodniczącemu URSS, który powołuje nowych 

członków z grona całego Samorządu. SUKW powołana w tym trybie ma obowiązek 

niezwłocznego przeprowadzenia wyborów do URSS. Po uprawomocnieniu się 

wyborów do URSS, mandaty członków SUKW powołanych zgodnie z niniejszym 

ustępem wygasają z mocy prawa, a nowo wybrana URSS ma obowiązek wybrać 

członków SUKW, zgodnie z ust. 1. 
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3. Członkiem SUKW może być każdy student Uczelni posiadający bierne prawo 

wyborcze do Organów Samorządu. 

4. Członkowie SUKW nie mogą pełnić funkcji w URSS. 

5. Członkowie SUKW nie mogą kandydować do URSS, Senatu, Kolegium Elektorów 

Uczelni ani prowadzić kampanii wyborczej na rzecz kandydatów w tych wyborach. 

6. W razie wygaśnięcia funkcji członka SUKW przed upływem kadencji, uzupełnia się 

skład Komisji, stosując odpowiednio przepisy o jej powołaniu. 

7. SUKW sprawuje swoje funkcje do czasu powołania organów nowej kadencji. 

8. SUKW czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów oraz rozpatruje skargi 

dotyczące przebiegu wyborów. 

9. Członkowie SUKW tracą w niej członkostwo w wyniku: 

a) utraty czynnego prawa wyborczego; 

b) podpisania zgody na kandydowanie do organów Samorządu; 

c) rezygnacji z członkostwa w SUKW. 

 

§ 28 

1. SUKW podejmuje czynności wyborcze w terminie gwarantującym prawidłowe 

przeprowadzenie wyborów, zgodnie z przepisami Statutu, Regulaminu oraz 

Kalendarzem czynności wyborczych. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających. 

3. SUKW podejmuje czynności wyborcze, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem 

terminów wskazanych w Regulaminie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty 

otrzymania pisemnego wniosku URSS. 

 

§ 29 

1. Do zadań SUKW należy: 

a) uchwalanie i ogłaszanie w formie pisemnego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Uczelni i na stronie internetowej URSS Kalendarza czynności 

wyborczych; 

b) przygotowanie listy studentów uprawnionych do głosowania;  

c) przygotowanie urn wyborczych oraz kart do głosowania. 
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2. SUKW podejmuje czynności wyborcze, wydaje i ogłasza Kalendarz czynności 

wyborczych, w których zawiera w szczególności określone miejsca dokonywania 

czynności oraz terminy: 

a) zgłaszania kandydatów, do 7 dni od dnia ogłoszenia wyborów;  

b) ogłaszania listy kandydatów, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1; 

c) wyborów, do 7 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów. 

 

§ 30 

1. Zgłoszenie kandydatów, o których mowa w § 29 ust. 2 pkt a Regulaminu, wraz z co 

najmniej 5 podpisami wyborców popierających kandydaturę, wymaga zachowania 

formy pisemnej. 

2. Jeżeli kandydaci nie dokonują zgłoszenia osobiście, to do wniosku należy dołączyć 

pisemną zgodę na kandydowanie. 

3. Zgłoszenie kandydata w formie pisemnej powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, 

rok i kierunek studiów, zgodę na kandydowanie oraz czytelne podpisy popierających 

go wyborców. 

4. Wyborca może udzielić pisemnego poparcia tylko jednemu kandydatowi. 

5. W przypadku stwierdzenia, iż informacje zawarte w zgłoszeniu nie odpowiadają 

prawdzie, SUKW odmawia rejestracji kandydata. 

 

§ 31 

1. Kandydaci wnoszą swoje zgłoszenia do SUKW w terminie określonym w kalendarzu 

czynności wyborczych. 

2. SUKW niezwłocznie sporządza listę wszystkich kandydatów. 

3. Jeżeli na liście kandydatów nie umieszczono jednego lub więcej nazwisk i danych 

kandydatów, których zgłoszenia zostały prawidłowo wniesione do SUKW, wada ta 

powinna zostać usunięta niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

 

§ 32 

1. Wybory organów Samorządu Studenckiego odbywają się w terminie określonym  

w § 13 ust. 3 Regulaminu, w dniach i godzinach wyznaczonych przez SUKW. 

2. Lokal wyborczy znajduje się na terenie Uczelni w miejscu wyznaczonym przez SUKW. 

3. Przed rozpoczęciem głosowania SUKW sprawdza czy urna do głosowania jest pusta, 

po czym zamyka ją i opieczętowuje. 
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4. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania, urny otwierać nie wolno. 

5. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w miejscu głosowania 

powinni być obecni przynajmniej dwaj członkowie SUKW. 

6. Przewodniczący SUKW odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju podczas 

głosowania. W tym celu ma prawo żądać opuszczenia miejsca głosowania przez osoby 

naruszające porządek i spokój. 

7. Przed przystąpieniem do głosowania student okazuje SUKW ważną legitymację 

studencką. 

8. Wyborca otrzymuje od SUKW kartę do głosowania, potwierdzając jej otrzymanie 

własnym podpisem na liście osób uprawnionych do głosowania. 

 

§ 33 

1. Wybory otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący SUKW, a w razie jego 

nieobecności, Zastępca Przewodniczącego SUKW.  

2. SUKW czuwa nad prawidłowością przebiegu głosowania. 

3. Każde głosowanie jest tajne.  

4. W każdym głosowaniu karta do głosowania jest opieczętowana pieczęcią URSS. Na jej 

przedniej stronie umieszczona jest pieczęć URSS oraz w kolejności alfabetycznej 

nazwiska i imiona kandydatów.  

5. Przed przystąpieniem do głosowania student podpisuje się na liście studentów obok 

swojego imienia i nazwiska. 

6. Aktu głosowania dokonuje się poprzez wpisanie znaku X w kratkę obok imienia  

i nazwiska danego kandydata. 

7. Głos jest nieważny, gdy: 

a) został oddany na karcie innej niż wydana przez SUKW; 

b) karta została całkowicie przedarta; 

c) dopisano na karcie nazwiska niefigurujące na liście wyborczej; 

d) konieczne było skreślenie „TAK” lub „NIE”, a nie zostało to dokonane; 

e) konieczne było postawienie znaku „X”, a nie zostało to dokonane; 

f) dokonano skreślenia wszystkich nazwisk osób kandydujących; 

g) głos został oddany niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wyborczym. 

8. Przewodniczący SUKW otwiera urnę wyborczą niezwłocznie po zakończeniu 

głosowania w obecności członków SUKW. 
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9. SUKW po zakończeniu głosowania przelicza głosy, z której to czynności sporządza 

protokół podpisany i zatwierdzony przez wszystkich członków SUKW oraz 

niezwłocznie ogłaszany w formie komunikatu. 

10. Protokół, o którym mowa w ust. 9, zawiera w szczególności: 

a) liczbę osób uprawnionych do głosowania; 

b) liczbę osób uczestniczących w głosowaniu; 

c) liczbę wydanych kart do głosowania;  

d) liczbę oddanych głosów;  

e) liczbę ważnie oddanych głosów;  

f) wyniki przeprowadzonego głosowania. 

11. Jeżeli liczba kart do głosowania w urnie nie jest równa liczbie wydanych kart, SUKW 

podaje w protokole różnicę i przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. 

12. W protokole wymienia się ponadto czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz 

wydane decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem 

głosowania. 

13. Wybory wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. 

14. W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby 

głosów, o wyborze decyduje druga tura wyborów przeprowadzona przez SUKW 

między kandydatami o równej liczbie zebranych głosów. 

 

§ 34 

1. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, SUKW może przerwać głosowanie, 

przedłużyć je albo odroczyć.  

2. Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości 

przez Przewodniczącego SUKW w formie komunikatu w siedzibie Uczelni oraz na 

stronie internetowej URSS wraz z podaniem przyczyn przerwania, odroczenia oraz 

wskazaniem terminu, w którym to głosowanie będzie kontynuowane. 

3. W przypadku ukończenia studiów, mandat w URSS, Senacie i Kolegium Elektorów 

Uczelni pozostaje ważny, jeżeli osoba pełniąca ten mandat, złoży oświadczenie o chęci 

kontynuowania studiów w PANS w Przemyślu w kolejnym roku akademickim. 

Oświadczenie składa się Prorektorowi właściwemu ds. studenckich. W przypadku 

podjęcia studiów, ważność mandatu trwa do końca kadencji. 
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4. W przypadku braku złożenia oświadczenia Prorektorowi właściwemu ds. studenckich 

o chęci kontynuowania w PANS w Przemyślu studiów, bądź nieprzyjęcia kandydata na 

studia, mandat wygasa z dniem obrony pracy dyplomowej. 

 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 35 

1. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności   

z przepisami Ustawy i Statutem. 

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

Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 

30 grudnia 2019 r. 

 

Rozdział VII 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

 

§ 36 

Do wyborów organów samorządu na kadencję 2023 – 2025 nie mają zastosowania terminy, 

o których mowa w § 13 ust. 3 niniejszego Regulaminu.  

 

 

 


