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Przepisy ogólne 

 

§ 1 

1. Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie działa na podstawie 

obowiązujących przepisów, a w szczególności: 

a) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 

z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, 

b) Statutu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, zwanego dalej „Statutem”, 

c) Regulaminu Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, 

zwanego dalej „Regulaminem”. 

2. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu Studentów Wyższej Szkoły 

Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, zwanego dalej Samorządem Studentów, a w szczególności 

rodzaje i kompetencje organów jednoosobowych i kolegialnych, a także sposób ich wyboru.  

 

§ 2 

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a) Uczelnia – Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, 

b) Zarząd – Zarząd Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia  

w Warszawie,  

c) Biuro Zarządu Samorządu Studentów – biuro mieszczące się w siedzibie głównej 

Uczelni przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa, 

d) Członek – organ jednoosobowy Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii  

i Zdrowia w Warszawie, wybrany w wyborach powszechnych,  

e) Komisja – organ kolegialny Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia 

w Warszawie, odpowiedzialny za działalność w ściśle określonym obszarze. 

 

§ 3 

1. Do zadań Samorządu Studentów należy: 

a) reprezentowanie ogółu studentów Uczelni,  
b) ochrona praw studentów Uczelni,  
c) wspieranie i realizacja inicjatyw studenckich, w szczególności o charakterze 

naukowym, kulturalnym, sportowym i turystycznym,  
d) animacja kultury studenckiej i integracja środowiska akademickiego,  
e) prowadzenie działalności w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych  

i kulturalnych studentów Uczelni,  
f) ułatwienie studentom korzystania z prawa do zrzeszania,  
g) uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w zakresie spraw i realizacji zadań Uczelni  

na zasadach określonych Ustawą, Statutem oraz innymi przepisami,  
h) współdecydowanie z organami Uczelni w sprawach socjalno – bytowych studentów, 

w szczególności w sprawach pomocy materialnej oraz nagród za wyniki w nauce,  
i) opiniowanie wysokości opłat uiszczanych przez studentów w toku studiów,  
j) opiniowanie projektów decyzji organów Uczelni,  
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k) 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, 

l) uczestnictwo w realizacji zadań Uczelni. 
 

Organy Samorządu Studentów 

 

§ 4 

 

1. Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Uczelni.  

2. Członkowie Samorządu Studentów kierują się w swojej działalności zasadami etycznymi  

i przepisami obowiązującymi w Uczelni.  

3. Samorząd Studentów działa poprzez swoje jednoosobowe i kolegialne organy.  

4. Organy Samorządu Studentów są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.  

5. Organy Samorządu Studentów nie podlegają żadnym pozauczelnianym strukturom  

i organizacjom zrzeszających społeczność akademicką.  

6. Organy Samorządu Studentów, w celu realizacji swoich zadań, mogą w drodze zarządzenia 

powoływać pełnomocników. Pełnomocnictwo wygasa nie później niż z końcem kadencji 

organu udzielającego pełnomocnictwa.  

 

§ 5 

 

1. Organy jednoosobowe Samorządu Studentów: 
a) Przewodniczący,  
b) Wiceprzewodniczący, pełniący również obowiązki Rzecznika Praw Studenckich,  
c) Sekretarz.  

2. Organy kolegialne Samorządu Studentów: 
a) Zarząd,  
b) Komisja Wyborcza, 
c) Komisja Rewizyjna, 
d) Komisja ds. finansów i spraw socjalnych,  
e) Komisja ds. kultury,  
f) Komisja ds. kształcenia i rozwoju Uczelni,  
g) Komisja ds. współpracy z zagranicą,  
h) Komisja ds. promocji,  
i) Komisja ds. osób niepełnosprawnych.  

3. Organem wykonawczym Samorządu jest Przewodniczący lub w razie jego niezdolności  
do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczący.  

4. Organem uchwałodawczym Samorządu jest Zarząd składający się z zarządów poszczególnych 

komisji wymienionych ust. 2 pkt. d-i. 

5. Organem kontrolnym działalność Samorządu Studentów jest Komisja Rewizyjna.  

6. Uchwały i zarządzenia organów Samorządu Studentów wymagają zwykłej większości głów, 

przy obecności, co najmniej połowy liczby członków danego organu.  

7. Uchwały, zarządzenia i inne dokumenty regulujące działalność Samorządu Studentów 

wymagają podpisu Przewodniczącego organu oraz Przewodniczącego Samorządu Studentów.  

8. Uchwały, zarządzenia i inne dokumenty regulujące działalność Samorządu Studentów  

są przechowywane w Biurze Zarządu.  
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Zarząd Samorządu Studentów 

 

§ 6 

 

1. Przewodniczącym Zarządu Samorządu Studentów jest osoba pełniąca obowiązki 

Przewodniczącego Samorządu Studentów.  

2. Zarząd Samorządu Studentów podejmuje wszystkie swoje decyzje w formie uchwał.  

3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów na posiedzeniach 

zwyczajnych i nadzwyczajnych: 

a) posiedzenia zwyczajne – odbywają są w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w którym 

odbywają się zajęcia dydaktyczne,  

b) posiedzenia nadzwyczajne – organizowane są na wniosek, co najmniej 1/5 Samorządu 

Studentów, odbywają się w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.  

4. Obecność członków Zarządu jest obowiązkowa, na co miesięcznych posiedzeniach 

zwyczajnych. Nieobecność wynikająca z sytuacji zdrowotnej członka powinna zostać 

usprawiedliwiona u Przewodniczącego Samorządu Studentów.  

5. Termin pierwszego posiedzenia Zarządu Samorządu Studentów jest wyznaczany przez 

ustępującego Przewodniczącego Samorządu Studentów.  

6. Wszystkie uchwały podjęte przez Zarząd są wiążące dla pozostałych organów Samorządu 

Studentów.  

7. Głosowanie nad uchwałą możliwe jest w formie: 

a) pisemnej, 

b) ustnej,  

c) angażującej elektroniczne środki przekazu – jeżeli osobiste posiedzenie Zarządu  

nie może się odbyć w planowanym terminie.  

8. Organizacja głosowania jest możliwa tylko i wyłącznie w obecności, co najmniej 2/3 członków 

Zarządu.  

9. Wybór i odwołanie członków właściwych organów Samorządu, następuje w głosowaniu 

tajnym.  

10. Głosowanie tajne wymaga formy pisemnej.  

11. Za poprawny przebieg głosowania odpowiada Sekretarz Samorządu Studentów.   

 

§ 7 

 

1. Do kompetencji Zarządu Samorządu Studentów należy: 

a) uchwalanie Regulaminu Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia  

w Warszawie,  

b) opiniowanie Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,  

c) opiniowanie Regulaminu świadczeń,  

d) uchwalenie Kodeksu Etyki Studenta,  

e) wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wraz z udzieleniem absolutorium, 

f) wybór sekretarza,  

g) wybór członków poszczególnych komisji,  

h) wybór członków komisji wyborczej,  

i) wybór członków komisji dyscyplinarnych,  

j) wybór członków komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej,  
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k) wybór członków Senatu Uczelni,  

l) wybór członków Komisji ds. Jakości Kształcenia Uczelni,  

m) opiniowanie kandydatur do pełnienia funkcji kierowniczej w Uczelni,  

n) nadzór nad działalności poszczególnych organów Samorządu Studentów,  

o) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy jednoosobowymi i kolegialnymi 

organami Samorządu Studentów,  

p) podejmowanie uchwał, 

q) zatwierdzanie organizacji roku akademickiego,  

r) wyrażenie zgody na wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą  

do ubiegania się o stypendium socjalne,  

s) współdecydowanie o podziale środków z funduszu stypendialnego,  

t) przygotowanie projektu budżetu Samorządu Studentów. 

 

Kompetencje organów Samorządu Studentów 

 

§ 8 

1. Do kompetencji Przewodniczącego należy: 

a) reprezentowanie interesów studentów Uczelni,  

b) dbanie o przestrzeganie praw przysługujących studentom Uczelni,  

c) kierowanie działalnością Samorządu Studentów,  

d) kierowanie pracami Zarządu Samorządu Studentów,  

e) reprezentowaniem Samorządu Studentów w inicjatywach o zasięgu lokalnym, 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym,  

f) zatwierdzanie budżetu Samorządu Studentów,  

g) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictwa,  

h) powołanie i odwołanie członków poszczególnych organów Samorządu Studentów,  

i) określenie katalogu aktów prawnych uchwalanych przez Zarząd oraz poszczególne 

komisje.  

 

2. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego należy: 

a) wykonywanie obowiązków wymienionych w ust. 1 w zastępstwie Przewodniczącego, 

w czasie jego czasowej lub trwałej niedyspozycji, gdzie w drugim przypadku okres 

zastępstwa trwa do wyboru nowego Przewodniczącego, 

b) pełnienie funkcji Rzecznika Praw Studenckich, a w szczególności: utrzymywanie 

bieżącego kontaktu ze studentami, wspieranie studentów znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rozwiązywanie konfliktów, występowanie  

w roli mediatora, informowanie studentów o przysługujących im prawach, wsparcie  

w procesie informacyjnym pomiędzy studentami, a działami administracyjnymi  

i Władzami Uczelni.  

 

3. Do kompetencji Sekretarza należy: 

a) prowadzenie dokumentacji z bieżącej działalności Samorządu Studentów oraz jego 

jednoosobowych i kolegialnych organów,  

b) nadzór nad obiegiem informacji w zakresie podejmowanych uchwał i innych aktów 

prawnych Samorządu Studentów oraz jego organów, 
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4. Do kompetencji Komisji Wyborczej należy: 

a) przeprowadzanie wyborów do Samorządu Studentów,  

b) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów.  

 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) nadzór i kontrola nad bieżącą działalnością organów Samorządu Studentów. 

 

6. Do kompetencji Komisji ds. finansów i spraw bytowych należy: 

a) prowadzenie bieżącej dokumentacji gospodarki finansowej Samorządu Studentów, 

b) opiniowanie Regulaminu świadczeń, do wiadomości Zarządu,  

c) opiniowanie w zakresie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta 

uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, do wiadomości Zarządu, 

d) udział w pracach komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej,  

e) opiniowanie w zakresie podziału środków z funduszu stypendialnego,  

f) przygotowanie rocznych raportów z wykorzystania budżetu Samorządu Studentów. 

 

7. Do kompetencji Komisji ds. kultury należy: 

a) organizacja i udział w wydarzeniach o charakterze kulturalnym i sportowym na terenie 

Uczelni,  

b) współpraca z zewnętrznymi instytucjami kultury i ośrodkami sportowymi,  

c) promocja wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym,  

d) promocja działalności charytatywnej.   

 

8. Do kompetencji Komisji ds. kształcenia i rozwoju należy: 

a) organizacja i udział w wydarzeniach o charakterze naukowym,  

b) organizacja i udział w inicjatywach sprzyjających rozwojowi zawodowemu studentów 

i absolwentów Uczelni,  

c) współpraca ze środowiskiem społeczno – gospodarczym, 

d) współpraca ze szkołami średnimi w zakresie organizacji warsztatów i dni otwartych,  

e) zaangażowanie w nadzór nad działalnością dydaktyczną nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uczelni,  

f) edukowanie studentów Uczelni w zakresie ich praw i obowiązków we współpracy  

z Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

9. Do kompetencji Komisji ds. współpracy z zagranicą należy: 

a) wsparcie inicjatyw studenckich w zakresie międzynarodowej wymiany studenckiej,  

b) opieka nad studentami przyjeżdżającymi do uczelni w ramach międzynarodowej 

wymiany,  

c) organizacja i udział w wydarzeniach promujących mobilność międzynarodową wśród 

studentów i nauczycieli akademickich. 

 

10. Do kompetencji Komisji ds. promocji należy: 

a) dbanie o poprawność przekazu na profilach społecznościowych administrowanych 

przez Samorząd Studentów, 

b) dbanie o aktualność informacji zawartych na stronie internetowej Uczelni wsiiz.pl  

w zakładce Samorząd Studentów,  
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c) prowadzenie akcji promocyjnych wydarzeń organizowanych przez Samorząd 

Studentów,  

d) prowadzenie promocji bieżącej działalności Samorządu Studentów,  

e) udział w działaniach promocyjnych organizowanych przez Dział Promocji i Rekrutacji 

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. 

 

11. Do kompetencji Komisji ds. osób niepełnosprawnych należy: 

a) wspieranie studentów z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami, 

studiujących w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, przede wszystkim  

w zakresie funkcjonowania w środowisku akademickim,  

b) wspieranie studentów z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami w zakresie 

realizacji programów studiów,  

c) rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych form wsparcia dla studentów  

z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami, 

d) podjęcie działań mających na celu kształtowanie wśród społeczności akademickiej 

prawidłowych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi 

potrzebami.  

 

Nadzór nad działalnością Samorządu Studentów 

 

§ 9 

 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków Samorządu Studentów, którzy posiadają 

co najmniej 12 miesięcy staż w działalności w Samorządzie Studentów.  

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez jednoosobowe i kolegialne organy 

Samorządu Studentów Regulaminu i innych aktów prawnych obowiązujących  

w Uczelni,  

b) kontrola zgodności uchwał i zarządzeń wydawanych przez organy Samorządu 

Studentów z obowiązującymi przepisami prawa,  

c) kontrola sposobu wydatkowania przez organy Samorządu Studentów środków 

finansowych ujętych w budżecie,  

d) kontrola nad zawieranymi przez Zarząd Samorządu Studentów umowami  

o współpracę z podmiotami świadczącymi usługi w ramach wydarzeń i inicjatyw,  

w których Samorząd Studentów pełni funkcję organizatora, współorganizatora, 

partnera, patrona lub uczestnika.  

3. W przypadku wykrycia uchybień w działalności organów Samorządu Studentów, Komisja 

Rewizyjna ma prawo złożyć wniosek o odwołanie lub zawieszenie członka Samorządu 

Studentów. Wniosek wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów, przy obecności,  

co najmniej 2/3 członków.  

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być jednocześnie członek Komisji ds. finansów i spraw 

bytowych, ale nie pełniący funkcji w Zarządzie Samorządu Studentów.  
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Zasady finansowania działalności Samorządu Studentów 

 

§ 10 

 

1. Środki finansowe niezbędne do działalności organów Samorządu Studenckiego  

są przekazywane przez organy Uczelni, a ich wysokość jest ustalana w porozumieniu  

z Rektorem.  

2. Podział środków finansowych na działalność poszczególnych organów Samorządu Studentów 

jest realizowany przez Zarząd z upoważnienia Rektora.  

3. Uchwała w sprawie podziału środków finansowych na kolejny rok kalendarzowy powinna 

zostać podjęta przez Zarząd do dnia 15 grudnia br.  

 

Wybory 

 

§ 11 

 

1. Wybory członków organów Samorządu Studentów odbywają się co roku w terminach  

od 1 października do 30 listopada br.  

2. Kadencja członków organów Samorządu Studentów trwa dwa lata, począwszy od dnia 

 ich wyboru.  

3. Kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Samorządu Studentów kończy się  

nie wcześniej niż z dniem 31 grudnia br. 

4. Zastrzega się możliwość wydłużenia kadencji wybranych członków organów Samorządu 

Studentów, jeżeli w okresie ogłoszonej pierwszej tury wyborów, ani wyborów uzupełniających 

nie zostaną powołani nowi członkowie.  

5. Przedłużenie kadencji, o której mowa w ust. 4, wymaga zgody dotychczasowych członków  

na dalsze pełnienie swych funkcji w organach jednoosobowych lub kolegialnych Samorządu 

Studentów.  

 

§ 12 

 

1. Ustanie członkostwa w organie Samorządu Studentów może nastąpić w przypadku: 

a) złożenia rezygnacji,  

b) odwołania,  

c) zawieszenia w prawach studenta, 

d) skreślenia z listy studentów,  

e) utraty praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 

f) pozbawienia wolności prawomocnym wyrokiem sądu.  

2. Odwołanie członkostwa w organie Samorządu Studentów może nastąpić w przypadku: 

a) niewywiązywania się z obowiązków, bez wskazania istotnych przyczyn,  

b) podjęcia działań naruszających dobre imię i interes Uczelni oraz Samorządu 

Studentów,  

c) wystąpienia trwałej niezdolności do wypełniania określonych obowiązków ze względu 

na aktualny stan zdrowia, co potwierdzone zostanie odpowiednią dokumentacją 

medyczną,  

d) łamania przepisów określonych w Regulaminie.  
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3. Odwołanie wymaga złożenia pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem do wiadomości 

Zarządu. 

4. Decyzja o odwołaniu jest podejmowana większością, co najmniej 2/3 głosów Zarządu.  

 

§ 13 

 

1. Czynne prawo wyborcze ma każdy student Uczelni.  

2. Bierne prawo wyborcze ma każdy student Uczelni, z wyjątkiem: 

a) studenta zawieszonego w prawach studenta na podstawie decyzji komisji 

dyscyplinarnej,  

b) studenta pozbawionego praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia 

sądu,  

c) studenta skazanego na karę pozbawienia wolności na podstawie prawomocnego 

wyroku sądu.  

 

§ 14 

 

1. Szczegółowe zasady organizacji wyborów oraz prac Komisji Wyborczej reguluje Regulamin 
wyborów do Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 

Postanowienia końcowe 

 

§ 15 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

2. Wraz z wejściem w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczas obowiązujący 

Regulamin Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.  
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Załącznik nr 1 Regulamin wyborów do Samorządu Studentów 

 

§ 1 

 

1. Regulamin wyborów do Samorządu Studentów określa organizację wyborów do Samorządu 

Studentów oraz tryb pracy Komisji Wyborczej.  

2. Wybory organizowane w Uczelni są tajne, równe i bezpośrednie.  

3. Nad poprawnością organizacji wyborów do Samorządu Studentów mogą czuwać mężowie 

zaufania, zgłoszeni przez osoby kandydujące do organów Samorządu Studentów.  

 

§ 2 

 

1. Komisja Wyborcza jest organem kolegialnym.  

2. Wszyscy członkowie Komisji Wyborczej reprezentują stanowisko zgodne z wewnętrznymi 

ustaleniami Komisji Wyborczej.  

3. Do kompetencji Komisji Wyborczej należy: 

a) ustalenie kalendarza wyborczego,  

b) organizacja i przeprowadzenie wyborów na członków jednoosobowych i kolegialnych 

organów Samorządu Studentów, 

c) ustalenie wzorów kart do głosowania, 

d) rozstrzyganie wszystkich wątpliwości związanych z prawidłowością przeprowadzenia 

wyborów.  

§ 3 

1. W skład Komisji Wyborczej wchodzi pięciu członków wskazanych przez kończący kadencję 

Zarząd Samorządu Studentów.  

2. Wybrani członkowie Komisji Wyborczej ze swojego grona powołują bezwzględną większością 

głosów w obecności, co najmniej trzech przedstawicieli, Przewodniczącego i Sekretarza. 

Głosowanie jest prowadzone w trybie niejawnym.  

3. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji Wyborczej należy: 

a) kierowanie pracami Komisji Wyborczej,  

b) pełnienie funkcji reprezentacyjnej,  

c) zwoływanie i przewodniczenie obradom Komisji Wyborczej, 

d) nadzorowanie działalnością Komisji Wyborczej,  

e) wyznaczanie zadań członkom Komisji Wyborczej.  

4. Do kompetencji Sekretarza Komisji Wyborczej należy: 

a) prowadzenie dokumentacji z bieżącej działalności Komisji Wyborczej,   

b) nadzór nad obiegiem informacji w zakresie podejmowanych decyzji przez Komisję 

Wyborczą.  

5. Komisja Wyborcza podejmuje wszystkie decyzje na posiedzeniach jawnych, które mogą być 

również prowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu.  
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§ 4 

 

1. Komisja Wyborcza przygotowuje spis studentów uprawnionych do głosowania 

 na podstawie danych przekazanych przez Biuro Spraw Studenckich.  

2. Spis osób uprawnionych do głosowania zawiera: imię i nazwisko oraz album studenta.  

3. Student biorący udział w głosowaniu musi się wylegitymować elektroniczną 

legitymacją studencką, a w sytuacji jej tymczasowego braku aktualnym 

zaświadczeniem o studiowaniu.  

 

§ 5 

 

1. Liczba kandydatów do Samorządu Studentów jest nieograniczona.  

2. Kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę pisemnie poprzez złożenie stosownej 

deklaracji.  

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza od ilości mandatów do obsadzenia, 

Przewodniczący Komisji Wyborczej przekłada termin wyborów o kolejne 30 dni.  

 

§ 6 

 

1. Karta do głosowania jest zaakceptowana, a co za tym idzie oddany głos uznany  

za ważny jeżeli: 

a) na karcie do głosowania jest zaznaczona znakiem X tylko jedna kratka,  

b) na karcie do głosowania nie poczyniono żadnych dodatkowych zapisków,  

c) karta do głosowania nie została uszkodzona, 

d) po oddaniu głosu karta do głosowania trafiła do urny.  

 

 

§ 7 

 

1. W przypadku, gdy w pierwszej turze wyborów nie obsadzono wszystkich mandatów, 

Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające. 

2. Termin wyborów uzupełniających musi zostać podany do wiadomości społeczności 

akademickiej w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.  

3. Organizacja wyborów uzupełniających przebiega na tych samych zasadach,  

co pierwsza tura wyborów.  

 

§ 8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję 
podejmuje Przewodniczący Komisji Wyborczej.  


