REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
POLSKO - JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH
W WARSZAWIE

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Samorząd Studentów Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, zwany dalej
„Samorządem”, jest wyłącznym reprezentantem studentów Polsko - Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych, zwanej dalej „Uczelnią”.
2. Regulamin Samorządu jest zgodny z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku
poz. 1668, z późn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawą”, Statutem Polsko - Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych i Regulaminem Studiów PJATK.
§2
1. Samorząd prowadzi w Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych
i kulturalnych.
2. Samorząd jest zobowiązany do promowania Kodeksu Etyki Studenta, który stanowi Załącznik Nr 1
do niniejszego regulaminu.

§3
1.

Samorząd jest wybierany spośród studentów Uczelni.

2.

Pracami Samorządu kieruje Zarząd Samorządu, w skład którego wchodzą:
2.1. Przewodniczący Samorządu;
2.2. I z-ca Przewodniczącego;
2.3. Sekretarz.

3.

W skład Samorządu wchodzą:
3.1. Zarząd Samorządu;
3.2. Przedstawiciele Prezydium Rad Wydziałowych z każdego wydziału.
§4

Kadencja Samorządu trwa 1 rok. Rozpoczyna się wraz ze zwołaniem pierwszego posiedzenia
Samorządu przez Przewodniczącego, a kończy wraz z pierwszym posiedzeniem Samorządu następnej
kadencji.
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§5
Do podstawowych zadań Samorządu należą:
1)
2)

3)
4)

ochrona praw studentów,
wybór i uczestnictwo w organach kolegialnych Uczelni i komisjach zgodnie z Uchwałą i Statutem;
udział w w/w. komisjach i organach kolegialnych jest obowiązkowy i w przypadku wielokrotnej,
nieusprawiedliwionej nieobecności przedstawiciela studentów, Samorząd ma obowiązek
wyznaczenia nowego przedstawiciela,
wybór delegatów do Parlamentu Studentów RP,
uchwalanie Regulaminu Samorządu i jego zmian,

5)

wspomaganie inicjatyw studenckich,

6)

współdecydowanie wraz z władzami Uczelni w sprawach pomocy materialnej dla studentów.

7)

Wyrażanie opinii środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem kształcenia
i wychowania w Uczelni,

8)

reprezentowanie środowiska studentów w stowarzyszeniach pozauczelnianych,

9)

działanie zgodnie z Uchwałą, Statutem i misją Uczelni,

10) sporządzenie planu działania Samorządu na czas trwania kadencji i przedstawienie go
odpowiednim organom Uczelni,
11) przedstawienie Władzom Uczelni sprawozdania z działalności Samorządu i rozliczenia budżetu,
12) przeprowadzenie wyborów do Samorządu, w tym do Samorządów Wydziałowych.

§6
1. Organami Samorządu w rozumieniu niniejszego regulaminu są:
1.1. Samorząd;
1.2. Samorządy Wydziałowe;
2. Organy Samorządu współpracują z władzami Uczelni w realizacji jej zadań.
§7
Organ Samorządu w zakresie swoich celów może prowadzić działalność kulturalną i tworzyć
i nadzorować agendy kulturalne, sportowe, turystyczne, naukowe.

Rozdział 2
ZASADY ORGANIZACYJNE
§8
1. Pracami Samorządu kieruje Przewodniczący Samorządu, w przypadku jego absencji obowiązki
Przewodniczącego Samorządu przejmuje jego pierwszy zastępca.
2. Kadencja Zarządu kończy się wraz z powołaniem nowego, pełnego składu.
3. Samorząd podejmuje swoje decyzje oraz wyraża zdanie w formie uchwał i opinii.
4. Dla swojej ważności uchwały Samorządu wymagają zwykłej większości głosów, przy obecności co
najmniej połowy reprezentantów Samorządu.
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5. Członkowie Samorządu mają obowiązek uczestniczenia w pracach organów Samorządu.
6. Posiedzenia Samorządu mogą być zwoływane w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym.
7. Posiedzenia w trybie zwyczajnym Samorządu zwoływane są przez Przewodniczącego Samorządu
lub przez Zarząd Samorządu, po uzgodnieniu dogodnego terminu dla wszystkich Członków
Samorządu.
8. Posiedzenia w trybie nadzwyczajnym mogą zostać zwołane na prośbę Władz Uczelni, lub na wniosek
przynajmniej połowy Członków Samorządu.
9. Na wniosek Zarządu Samorządu, podczas posiedzenia Samorządu mogą być obecne osoby
zaproszone.
10. Decyzje personalne podejmowane są w trybie tajnym. W innych sprawach odbywa się głosowanie
jawne.
11. Każdemu Członkowi Samorządu przysługuje prawo głosu.
12. Jeśli na posiedzeniu Samorządu nie ma koniecznego kworum do przeprowadzenia głosowania,
głosowanie przechodzi na kolejne posiedzenie. Ponowne głosowanie może odbyć się w ciągu 5 dni
i wszyscy Członkowie muszą zostać o nim poinformowani.
13. Osoba, której dotyczy głosowanie powinna być obecna na posiedzeniu, podczas którego jest
rozpatrywana jego sprawa, jeśli osoba jest nieobecna wówczas głosowanie przechodzi na kolejne
posiedzenie, zgodnie z ust. 12.
14. Wszystkie głosowania odbywają się zgodnie z ust. 4.
15. Samorząd posługuje się pieczątką oraz logotypem Załącznik Nr 2 Regulaminu.
16. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania Samorządu, w tym infrastrukturę i środki
finansowe, którymi Samorząd dysponuje w ramach swojej działalności.
§9
1. Podczas pierwszego posiedzenia, Samorząd zobowiązany jest wyznaczyć termin sporządzenia
planu działania i budżetu oraz wyznaczyć termin kolejnego posiedzenia, w czasie nie
przekraczającym dwóch tygodni, od pierwszego posiedzenia Samorządu.
2. Podczas drugiego posiedzenia, Samorząd zobowiązany jest zatwierdzić plan działania oraz budżet.
3. Posiedzenia Samorządu odbywają się w miarę potrzeb.
4. Posiedzenia organów Samorządu muszą być organizowane w terminach nie kolidujących
z zajęciami Członków.
5. Wielokrotna nieobecność podczas posiedzeń może skutkować pozbawieniem mandatu.

Rozdział 3
SKŁAD SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
§ 10
1. Wybór Przewodniczącego Samorządu dokonywany jest zwykłą większością głosów przy zachowaniu
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby reprezentantów.
2. Po wyborze Przewodniczącego Samorządu wybiera się I zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
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3. Odwołanie poszczególnych Członków Samorządu albo jego całości wymaga zwykłej większości
głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków.

§ 11
Obowiązki Przewodniczącego Samorządu:
1)

kierowanie pracami Samorządu,

2)

reprezentowanie studentów wobec Władz Uczelni i poza Uczelnią,

3)

zwoływanie regulaminowych posiedzeń Samorządu,

4)

przedstawienie Władzom Uczelni planowanych działań Samorządu i zaplanowanego budżetu na
daną kadencję,

5)

przedstawienie Władzom Uczelni sprawozdania merytorycznego i finansowego na koniec
kadencji.
§ 12

Odwołanie z funkcji Przewodniczącego może nastąpić w przypadku:
1)

wystąpienia z wnioskiem o wotum nieufności przez grupę 60% Członków Samorządu,

2)

wystąpienia z wnioskiem o wotum nieufności przez Władze Uczelni, przy zaakceptowaniu
wniosku przez Zarząd Samorządu z wyłączeniem Przewodniczącego,

3)

skreślenia z listy studentów lub ukończenia przez niego studiów,

4)

niemożności uczestniczenia w pracach Samorządu,

5)

orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej,

6)

pisemnej rezygnacji z funkcji,

7)

wotum nieufności uważa się za udzielone, gdy głosowały za nim ponad trzy czwarte Członków
Samorządu, w obecności co najmniej połowy ich ogólnej liczby.
§ 13

W razie wakatu przeprowadzane są wybory uzupełniające.

Rozdział 4
Samorządy Wydziałowe
§ 14
1. Członkiem Samorządu Wydziałowego może zostać każdy student uczelni, który:
1) uzyskał w wyborach na swoim wydziale względną większość głosów,
2) posiada status studenta.
2. Członkiem Samorządu Wydziałowej nie może zostać student, który został:
1) ukarany karą dyscyplinarną przez Komisję Dyscyplinarną ograniczającą prawa studenta,
2) skreślony z listy studentów.
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§ 15
Zadania członków Samorządu Wydziałowego:
1) dbanie o dobre imię Samorządu i Uczelni,
2) reprezentowanie studentów wydziału,
3) przestrzeganie zapisów dokumentów zgodnie, z którymi funkcjonuje Samorząd,
4) współpraca z Samorządem oraz Władzami Uczelni,
5) sumiennie wykonywanie zadań przydzielonych przez Samorząd i Władze Uczelni,
6) uczestniczenie w posiedzeniach,
7) składanie sprawozdań i ewentualnych wyjaśnienia na żądanie odpowiednich organów
Samorządu.
§ 16
Kadencja Członków Samorządu Wydziałowego trwa 1 rok.

§ 17
Mandat Członka Samorządu Wydziałowego wygasa w przypadku:
1) ukończenia studiów,
2) skreślenia z listy studentów,
3) złożenia pisemnej rezygnacji,
4) zawieszenia w prawach studenta,
5) dyscyplinarnego pozbawienia mandatu.

§ 18
Członek Samorządu Wydziałowego może zostać dyscyplinarnie pozbawiony mandatu wskutek
głosowania tajnego, przy obecności 2/3 Członków.

§ 19
Samorządu Wydziałowy jest organem uchwałodawczym w sprawach dotyczących studentów wydziału.

§ 20
W skład Samorządu Wydziałowego wchodzi Prezydium Rady Samorządu Wydziałowego oraz studenci
wybrani przez studentów danego wydziału.
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§ 21
Samorząd Wydziałowy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy Członków Rady.

Rozdział 5
PREZYDIUM RADY SAMORZĄDU WYDZIAŁOWEGO
§ 22
1. Prezydium Rady Samorządu Wydziałowego jest organem wykonawczym.
2. W skład Prezydium wchodzą Przewodniczący i Zastępca-Przewodniczącego.

§ 23
Członkiem Prezydium Rady Samorządu Wydziałowego może zostać każdy student Uczelni, z danego
wydziału, wybrany zgodnie z Ordynacją Wyborczą, która stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego
regulaminu.
§ 24
Odwołanie Członka Prezydium Rady Samorządu Wydziałowego lub całego Prezydium może być podjęte
jedynie w głosowaniu tajnym większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków
Samorządu i Samorządu Wydziałowego.
§ 25
Do obowiązków Prezydium Rady Samorządu Wydziałowego należy:
1) reprezentowanie Samorządu Wydziałowego wobec Władz Wydziału,
2) reprezentowanie studentów wydziału w sprawach bezpośrednio ich dotyczących,
3) bieżące nadzorowanie i ocenianie spraw dotyczących studentów,
4) wspieranie i koordynacja działalność Członków Samorządu Wydziałowego,
5) zlecanie zadań pozostałym Członkom Samorządu Wydziałowego,
6) zwoływanie i udział w posiedzeniach Samorządu Wydziałowego,
7) współpraca z Samorządem i z Władzami Wydziału.

§ 26
Posiedzenia Prezydium Rady Samorządu Wydziałowego zwoływane jest przez Przewodniczącego z
własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek Członków Rady Wydziałowej.
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Rozdział 6
FINANSOWANIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
§ 27
1. Samorząd jest finansowany przez Uczelnię, na podstawie złożonego planu działań i budżetu na dany
rok akademicki, po akceptacji Prorektora ds. Studenckich.
2. Finansowanie jest przyznawane po złożeniu sprawozdania z działalności i rozliczeniu budżetu przez
ustępujący Zarząd Samorządu Studenckiego.
3. Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez
uczelnię na sprawy studenckie.
4. Samorząd studencki sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych
środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim.

Rozdział 7
HONOROWY REPREZENTANT SAMORZĄDU
§ 28
1. Honorowym Reprezentantem Samorządu może zostać student lub absolwent uczelni, który:
1) szczególny sposób zasłużył się społeczności studenckiej,
2) wypełniał wszystkie obowiązki jako student,
3) nie został ukarany jedną z kar dyscyplinarnych.
2. Samorząd Studencki wybiera Honorowego Reprezentanta większością głosów, przy udziale nie
mniejszej niż połowa Członków Samorządu.
3. Kandydat jest przedstawiany do akceptacji Prorektor ds. Studenckich.
4. Honorowy Reprezentant Samorządu:
1) pełni funkcję doradczą i nie bierze udziału w głosowaniach,
2) nie może być wybierany do Organów Kolegialnych i Komisji,
3) może dobrowolnie zrezygnować z pełnionej funkcji.
5. Kadencja Honorowego Członka Samorządu trwa 1 rok.
Rozdział 8
UCHWALENIE REGULAMINU
§ 29
1. Samorząd studencki uchwala regulamin określający organizację i sposób działania samorządu oraz
sposób powoływania przedstawicieli do organów Uczelni.
2. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu jego zgodności z Ustawą i Statutem przez Rektora
PJATK, w terminie 30 dni od dnia przekazania.
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Rozdział 9
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 30
Tracą moc wszelkie regulaminy Samorządu, które obowiązywały przed wejściem w życie niniejszego
regulaminu.
§ 31
Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni.
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Załącznik Nr 1

KODEKS ETYKI STUDENTA PJATK
My, studenci Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych mając na uwadze doniosły wpływ
nauki na jakość ludzkiego życia, żywimy przekonanie, iż stanęliśmy przed szansą, która przez wieku była
niedostępna i elitarna, której wielu młodych ludzi w przeszłości nie otrzymało, nie ze względu na
osobiste predyspozycje, lecz stosunki społeczne. Tą szansą jest możliwość zdobycia wiedzy. Wierzymy,
że ten kodeks posłuży za dowód naszej świadomości jej niezwykłego znaczenia, a także poczucia
odpowiedzialności, która z niej wynika. Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim
i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do
przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz
deklarujemy, iż będziemy:
1) kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą cywilizacji,
w której funkcjonujemy,
2) przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz innych aktów prawnych obowiązujących na naszej Uczelni,
3) nieustannie dążyć do samodoskonalenia,
4) wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności,
5) zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra Kraju,
6) postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, a w szczególności:
a) wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej odpowiedzialności,
b) szanować prawa i zwyczaje akademickie,
c) dbać o godność i honor studenta,
7) uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, a w szczególności:
a) uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe
z poszanowaniem praw autorskich,
b) wypełniać zobowiązania wobec Uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów,
8) korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji,
9) postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek
Uczelni oraz szanować jej tradycje,
10) szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej,
11) odnosić się do pracowników Uczelni z należnym szacunkiem,
12) współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów
oraz innych członków społeczności akademickiej Uczelni.
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Załącznik Nr 2

Pieczątka:
SAMORZĄD STUDENTÓW
POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA
TECHNIK KOMPUTEROWYCH
02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86
tel./fax 22 58 44 534

Logotyp:
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Załącznik Nr 3

ORDYNACJA WYBORCZA DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
POLSKO - JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ordynacja ustala zasady wyboru oraz techniki przeprowadzenia głosowań w sprawie wyboru:
1) Członków Samorządu Studenckiego,
2) Członków Rad Wydziałowych Samorządu Studenckiego,
3) Członków Prezydium Rady Wydziałowej,
4) Przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Polsko - Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych,
5) Przedstawicieli studentów w Senacie Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych,
6) Przedstawicieli w Komisjach Uczelnianych.
§2
Ordynacja reguluje również zasady i tryb zgłaszania protestów wyborczych przeciwko ważności
wyborów do organów wymienionych.
§3
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Uczelni, którzy:
1) posiadają status studenta,
2) nie zostali skreśleni z listy studentów,
3) nie zostali ukarani karą dyscyplinarną przez Komisję Dyscyplinarną ograniczającą prawa studenta.
§4
Wybory do Samorządu przeprowadzane są co roku.
§5
Wyniki wyborów do Samorządu ogłaszane są za pośrednictwem:
1) oficjalnej strony internetowej samorządu,
2) tablicy ogłoszeniowej,
3) obwieszczenia wysłanego do studentów na ich konta pocztowe o adresie domenowym
identyfikowanym z Uczelnią.
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Rozdział 2
STUDENCKA KOMISJA WYBORCZA
§6
Wybory do Samorządu przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza (SKW).
§7
W skład SKW wchodzi minimum 3 studentów, w tym minimum jeden Członek Samorządu
z wyłączeniem Przewodniczącego Samorządu.
§8
1. Członkowie do SKW wybierani są nie później niż 60 dni po rozpoczęciu semestru letniego
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przez Samorząd Studencki.
2. Informacja o naborze kandydatur do SKW podana jest przez Samorząd Studencki na 14 dni przed
głosowaniem.
§9
Kadencja SKW w danym roku trwa od momentu jej powołania do 31 października.
§ 10
Do zadań SKW należy:
1) uchwalenie i ogłoszenie harmonogramu wyborczego w terminie nie późniejszym niż 14 dni od
powołania SKW,
2) rejestrowanie kandydatów do Samorządu,
3) przeprowadzenie wyborów do Samorządu,
4) informowanie wyborców o terminie wyborów oraz innych sprawach związanych z wyborami,
5) sporządzenie protokołu wyborczego,
6) ogłoszenie wyników wyborów,
7) rozpatrywanie wniosków o unieważnienie wyborów,
8) przeprowadzenie wyborów uzupełniających, jeżeli jest taka konieczność.
§ 11
SKW decyduje w sprawach dotyczących wyborów, które nie są uregulowane w regulaminie oraz
niniejszej ordynacji wyborczej.
Rozdział 3
WYBORY CZŁONKÓW
§ 12
1. Wybory podzielone są na dwa etapy:
1) w pierwszym etapie wybierany jest Zarząd Samorządu Studenckiego oraz Prezydium Rad
Wydziałowych;
str. 12

2) w drugim etapie wybierani są Członkowie Rad Wydziałowych, Członkowie Senatu i Komisji
Uczelnianych.
2. Pierwszy etap wyborów jest przeprowadzony w semestrze letnim w terminie do 5 czerwca, drugi
etap wyborów odbywa się w semestrze zimowym do 31 października.
3. Wybór Członków podzielony jest na następujące etapy:
1) rejestracja kandydatów,
2) prezentacja kandydatów za pomocą strony internetowej Samorządu,
3) przeprowadzenie wyborów.
§ 13
1. Kandydaci zgłaszają kandydaturę na formularzu określonym przez SKW oraz składają oświadczenie,
że wyrażają zgodę na kandydowanie.
2. Po spełnieniu warunków formalnych kandydatura zostaje przyjęta.

§ 14
1. SKW przygotowuje karty wyborcze, na których znajdują się ułożone alfabetycznie kandydatury.
2. Głosowanie odbywa się w czasie i miejscu określonym w harmonogramie wyborczym.
3. Głosowanie odbywa się w sposób tajny przy udziale minimum 2/3 Członków Samorządu
Studenckiego.
4. Głosować można osobiście.
5. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie znakiem X nazwiska odpowiedniego kandydata.
6. Głosy uznaje się za nieważne gdy:
a) na karcie do głosowania zaznaczono więcej niż jednego kandydata;
b) na karcie do głosowania nie zaznaczono żadnego z kandydatów;
c) głos oddano na karcie innej, niż przygotowane przez SKW.
7. Stanowisko obejmuje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów spośród osób zgłoszonych
na te stanowisko.
8. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się II turę wyborów pomiędzy kandydatami,
którzy uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.
9. Jeśli druga tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, należy dokonać ponownego głosowania
z zachowaniem 10 minutowej przerwy.
10. Po ustaleniu wyników głosowania SKW protokołuje go i rozpoczyna kolejne głosowanie.
11. W przypadku głosowania nad Członkami do Zarządu Samorządu Studenckiego przed każdym
głosowaniem Przewodniczący ma prawo udzielenia otwartego poparcia jednej ze zgłoszonych
kandydatur.
Rozdział 4
LICZBA MANDATÓW
§ 15
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1. Liczba mandatów do Samorządu Studenckiego wynosi minimalnie 5 mandatów, po jednym
kandydacie na członka Samorządu Studenckiego z każdego wydziału.
2. Liczba mandatów do Rad Wydziałowych Samorządu Studenckiego zależny od liczby studentów
danego wydziału:
1) poniżej 100 studentów – 2 mandaty
2) 101-200 studentów – 4 mandaty
3) 201-300 studentów – 5 mandatów
4) 301-400 studentów – 6 mandatów
5) 401-600 studentów – 8 mandatów
6) 601-800 studentów – 9 mandatów
7) 801-1000 studentów – 10 mandatów
8) powyżej 1001 studentów – 12 mandatów
3. Liczba mandatów do Prezydium Rady Wydziałowej wynosi minimum 2 mandaty z każdego wydziału.
4. Liczba przedstawicieli studentów w Senacie Uczelni i komisjach jest zgodna z Ustawą i Statutem.
Rozdział 5
PROTEST WYBORCZY
§ 16
Każdy student może wnieść protest przeciwko ważności wyborów do organów wymienionych w § 1
niniejszej ordynacji, z powodu:
1) dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu
Karnego (Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum),
2) naruszenia postanowień niniejszej ordynacji.
§ 17
1. Protest wnosi się pisemnie do Sekretarza Prezydium Rady Samorządu Studenckiego (RSS) w
terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
2. Protest powinien zawierać zarzuty oraz wskazanie dowodów na ich poparcie.
3. Nie rozpatruje się protestów wniesionych po terminie 3 dni od dnia wyborów.
4. Protest jest rozpoznawany w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia.
5. Prezydium RSS może wezwać do złożenia wyjaśnień Członków SKW, kandydatów lub inne osoby.
6. Prezydium RSS rozpoznając protesty rozstrzyga w glosowaniu tajnym o ważności wyborów, jeżeli
okoliczności stanowiące podstawę protestu miały istotny wpływ na wynik wyborów.
7. W razie wniesienia protestu wyborczego, do czasu jego rozstrzygnięcia, funkcje sprawują
Członkowie poprzedniej kadencji Samorządu.
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§ 18
1. Przeprowadzenie ponownych wyborów z podaniem przyczyn zarządza Przewodniczący Prezydium
RSS w ciągu 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie protestu.
2. Wygaśnięcie mandatów następuje z dniem ogłoszenia decyzji Prezydium RSS do publicznej
wiadomości.

str. 15

