Regulamin Samorządu Studentów
Akademii Sztuki Wojennej
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady działania Samorządu Studentów Akademii Sztuki Wojennej.
§2
Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu jest mowa o:
1) Samorządzie należy przez to rozumieć Samorząd Studentów tworzony przez wszystkich
studentów Akademii Sztuki Wojennej;
2) Akademii należy przez to rozumieć Akademię Sztuki Wojennej, określaną również skrótem
ASzWoj;
3) Radzie Studentów Akademii Sztuki Wojennej, należy przez to rozumieć organ doradczy
i opiniotwórczy Uczelnianej Rady Samorządu Studentów określany też skrótem RS ASzWoj;
4) Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów Akademii Sztuki Wojennej, należy przez to
rozumieć kolegialny organ uchwałodawczy i wykonawczy Samorządu na szczeblu Uczelni, określany
również skrótem URSS ASzWoj;
5) Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów, należy przez to rozumieć kolegialny organ
uchwałodawczy i wykonawczy Samorządu na szczeblu wydziału, określany również skrótem WRSS;
6) Komisjach stałych i doraźnych, należy przez to rozumieć organ wykonawczy Samorządu;
7) Radzie Mieszkańców Domu Studenta ASzWoj, należy przez to rozumieć kolegialny organ
Samorządu na szczeblu Domu Studenta, określany również skrótem RMDS ASzWoj;
8) Sądzie Koleżeńskim należy przez to rozumieć organ czuwający na przestrzeganiem zasad
współżycia koleżeńskiego i postanowień Regulaminu Samorządu Studentów ASzWoj.

§3
Wszyscy Studenci Akademii Sztuki Wojennej, zwanej dalej Uczelnią tworzą Samorząd
Studentów Uczelni, zwany dalej Samorządem.
§4
Samorząd działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym – zwanej dalej Ustawą
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zmianami);
2) przepisów wykonawczych do ustawy;
3) Statutu Akademii Sztuki Wojennej;
4) Regulaminu Studiów w Akademii Sztuki Wojennej;
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5) Kodeksu Etyki Studenta Akademii Sztuki Wojennej;
6) niniejszego Regulaminu i regulaminów wydanych na jego podstawie.
§5
1. Samorząd posługuje się nazwą Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii Sztuki Wojennej,
w skrócie URSS ASzWoj oraz znakiem graficznym zwanym dalej Logo. Wzór Logo stanowi załącznik
do Regulaminu.
2. Nazwa Samorządu oraz Logo podlegają ochronie prawnej.
3. Siedziba URSS ASzWoj mieści się w wyznaczonym pomieszczeniu na terenie Akademii, które jest
wyposażone w sprzęt biurowy.

Rozdział II
DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU
§6
1. Samorząd działa poprzez swoje organy, które są niezależną reprezentacją ogółu Studentów, a każdy
z nich odpowiedzialny jest przed swoimi wyborcami.
2. Organy Samorządu są jedynym reprezentantem ogółu studentów, wyrażają jego opinię, bronią jego
praw oraz uczestniczą w realizacji działań na rzecz Uczelni.
§7
Samorząd działając poprzez swoje organy:
1) współdecyduje wraz z organami Uczelni w sprawach dotyczących interesów społeczności
akademickiej;
2) broni nieskrępowanej, zgodnej z prawem działalności społeczności studenckiej i stwarza
warunki dla realizacji jej inicjatyw;
3) prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalnobytowych, kulturalnych i sportowych studentów;
4) decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy Uczelni
na cele studenckie;
5) przedstawia organom Uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie
tych środków, nie rzadziej niż raz w roku akademickim;
6) reprezentuje studentów wobec władz Uczelni oraz poza nią;
7) współdecyduje we wszystkich sprawa dotyczących społeczności
w przypadkach przewidzianych w Ustawie i w Statucie Akademii Sztuki Wojennej;

akademickiej

8) zabiega o godziwe warunki studiowania i życia studiujących oraz działa na rzecz
pozytywnych zmian w tym zakresie;
9) współuczestniczy w podnoszeniu poziomu procesu dydaktycznego;
10) w celu realizacji swoich statutowych zadań Samorząd może prowadzić działalność
kulturalną i wydawniczą, po zawiadomieniu Władz Uczelni;
11) reprezentuje interesy społeczności studenckiej poprzez udział swoich delegatów w organach
kolegialnych Uczelni oraz komisjach uczelnianych;
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12) wspiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy
studenckie;
13) zabiega o tworzenie warunków umożliwiających studentom korzystanie z prawa do
zrzeszania się;
14) wyraża opinię środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem kształcenia
i wychowania w szkołach wyższych;
15) może organizować szkolenia z zakresu praw studenta;
16) może przyznawać nagrody w konkursach określonych oddzielnym regulaminem;
17) składa wnioski do Rektora i Dziekana o powołanie komisji stypendialnych i przekazania im
kompetencji w zakresie przyznawania stypendiów;
18) deleguje studentów do Rady Bibliotecznej;
19) wydaje opinie w sprawie regulaminów studiów, planów i programów nauczania i innych
dokumentów przekazywanych w tym celu przez Władze Uczelni.
§8
Organy Samorządu w ramach obowiązujących przepisów dysponują środkami finansowymi
wydzielonymi z budżetu Uczelni przyznawanymi na rok kalendarzowy oraz darowiznami przekazanymi
przez fundacje, stowarzyszenia i prywatnych przedsiębiorców.
§9
Organy Samorządu w zakresie swoich kompetencji korzystają z:
1) wszechstronnej pomocy organów Uczelni i jej administracji;
2) mienia Uczelni, a w szczególności pomieszczeń, sprzętu biurowego, urządzeń łączności
i poligraficznych w zakresie i na ogólnych warunkach uzgodnionych z Rektorem.
§ 10
Organy Samorządu są niezależne od partii politycznych, organizacji społecznych oraz organów
administracji państwowej.

Rozdział III
ORGANIZACJA SAMORZĄDU
§ 11
Organy Samorządu tworzone są jako kolegialne organy ogólnouczelniane, organy działające
w podstawowych jednostkach organizacyjnych, Domu Studenckim oraz organy jednoosobowe.
§ 12
1. Kolegialnymi organami Samorządu na szczeblu Uczelni są:
1) Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii Sztuki Wojennej;
2) Rada Studentów Akademii Sztuki Wojennej;
3) Sąd Koleżeński;
4) Komisje Stałe;
5) powoływane przez URSS ASzWoj Komisje doraźne – projektowe.
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2. Kolegialnym organem Samorządu na szczeblu Wydziału jest Wydziałowa Rada Samorządu
Studentów.
3. Kolegialnym organem Samorządu na szczeblu Domu Studenta jest Rada Mieszkańców Domu
Studenta Akademii Sztuki Wojennej.
4. Jednoosobowymi organami Samorządu są:
1) Przewodniczący URSS ASzWoj;
2) Zastępca Przewodniczącego URSS ASzWoj;
3) Przewodniczący WRSS;
4) Zastępca Przewodniczącego WRRS;
5) Przewodniczący RMDS ASzWoj;
6) Przewodniczący Komisji Stałych;
7) Finansista URSS ASzWoj;
8) Sekretarz URSS ASzWoj.
§ 13
Przewodniczący URSS, WRSS, Sekretarz i Finansista URSS ASzWoj odpowiadają za dokumentację
powstałą w związku z funkcjonowaniem Organu Samorządu i gromadzą ją w siedzibie Samorządu.

Rozdział IV
RADA STUDENTÓW AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ
§ 14
1. RS ASzWoj jest organem doradczym i opiniotwórczym URSS ASzWoj.
2. Przedmiotem obrad RS są:
1) projekty uchwał i opinii URSS ASzWoj;
2) sprawy związane z wprowadzeniem w życie i wykonywaniem uchwał URSS ASzWoj;
3) projekty sprawozdań z działalności URSS, WRSS, Komisji stałych, Komisji doraźnych;
4) zapytania studenckie.
§ 15
W skład RS ASzWoj wchodzą
1) Zastępca Przewodniczącego URSS ASzWoj;
2) członkowie WRSS ASzWoj niebędący członkami URSS ASzWoj;
3) przedstawiciele studentów w Radach Wydziałów niebędący członami WRSS oraz URSS
ASzWoj;
5) członkowie RMDS niebędący członkami URSS ASzWoj;
6) prezesi lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele kół naukowych i organizacji studenckich
ASzWoj;
7) starostowie każdego rocznika wszystkich kierunków studiów.
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§ 16
Pracami Rady Studentów Akademii Sztuki Wojennej kieruje Zastępca Przewodniczącego URSS
ASzWoj.
§ 17
1. RS ASzWoj obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Posiedzenie zwyczajne RS ASzWoj zwołuje nie rzadziej niż raz na miesiąc Zastępca
Przewodniczącego URSS ASzWoj, bądź osoba przez niego wyznaczona, informując wszystkich
członków RS o terminie i miejscu spotkania, co najmniej na 5 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Posiedzenia nadzwyczajne RS ASzWoj zwołuje Zastępca Przewodniczącego URSS informując
wszystkich członków RS o terminie i miejscu spotkania, co najmniej 2 dni przed planowanym
posiedzeniem.
4. Posiedzenie RS może zostać zwołane na pisemny wniosek co najmniej 20% przedstawicieli RS.
5. W sytuacji o której mowa w ust. 4 wniosek musi być skierowany do Zastępcy Przewodniczącego
URSS ASzWoj, po czym jest on osobą odpowiedzialną za powiadomienie członków RS o miejscu
i terminie posiedzenia.
6. Posiedzenia RS prowadzi Zastępca Przewodniczącego URSS ASzWoj, bądź osoba przez niego
wyznaczona.
7. Posiedzenia RS nie odbywają się w okresie przerwy wakacyjnej i zimowej.
8. Wszystkie posiedzenia RS ASzWoj są protokołowane.
§ 18
1. Do uprawnień RS ASzWoj należy:
1) wyrażanie opinii do propozycji zmian w Regulaminie Samorządu Studentów ASzWoj;
2) wyrażanie opinii całego środowiska studenckiego ASzWoj;
3) wyrażanie opinii na temat budżetu Samorządu (podziału środków);
4) wyrażania opinii dotyczącej planu działalności URSS, WRSS, kół naukowych i organizacji
studenckich ASzWoj;
5) wyrażanie opinii dotyczącej sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności
URSS, WRSS, kół naukowych i organizacji studenckich ASzWoj;
6) opiniowanie na wniosek URSS, WRSS pozbawienia mandatu członka URSS, WRSS, RMDS.
2. RS ASzWoj przedstawia opinie przedstawionych w postaci uchwał, które prezentowane są
Przewodniczącemu URSS ASzWoj.
3. Uchwały RS ASzWoj podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
wybranego składu RS ASzWoj w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy niniejszego Regulaminu
stanowią inaczej.

Rozdział V
WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW
§ 19
Wszyscy Studenci Wydziału tworzą Samorząd Studentów Wydziału.
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§ 20
1. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów jest kolegialnym organem uchwałodawczym oraz
wykonawczym Samorządu na szczeblu Wydziału.
2. Wybory do WRSS odbywają się w okresie wyborczym według harmonogramu ustalonego przez
Wydziałową Komisję Wyborczą.
§ 21
1. W skład WRSS Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i WRSS Wydziału Zarządzania
i Dowodzenia wchodzi 10 członków wybieranych w wyborach równych, tajnych i bezpośrednich.
2. W skład WRSS Wydziału Wojskowego wchodzi 5 członków wybieranych w wyborach równych,
tajnych i bezpośrednich.
3. Wszyscy członkowie WRSS, poza Przewodniczącym i Zastępca Przewodniczącego WRSS są
delegatami do RS ASzWoj.
4. WRSS powołują komisje:
1) Socjalno-bytową;
2) Naukowo-dydaktyczną;
3) Promocji i kultury;
4) Sportu, turystyki i wojskowości;
5) Doraźne – tworzone na potrzeby projektów.
5. W każdej z komisji musi być co najmniej jeden członek WRSS, oraz inni reprezentanci studentów
wybrani przez WRSS w liczbie określonej przez WRSS.
§ 22
Do kompetencji WRSS należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących społeczności studenckiej
danego Wydziału, w szczególności:
1) reprezentowanie studentów przed władzami Wydziału;
2) wykonywanie zadań przeznaczonych dla URSS ASzWoj na szczeblu Wydziału;
3) bronienie interesów studenta Wydziału;
4) opiniowanie planów studiów i programów nauczania;
5) wybór przedstawiciela Wydziału do Sądu Koleżeńskiego;
6) organizowanie życia kulturowego i studenckiego dla studentów Wydziału;
7) wnioskowanie do Dziekana o powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej i przekazanie
jej kompetencji do przyznawania stypendiów oraz delegowanie przedstawicieli studentów do tej
Komisji;
8) delegowanie przedstawicieli studentów do innych Komisji Wydziału, w tym wyborczych.
§ 23
1. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego oraz
Zastępcę Przewodniczącego.

6

2. Przewodniczący zgłasza kandydata na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego, który wybierany jest
zwykłą większością głosów. Wybory są tajne.
3. Każdy członek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów ma prawo zgłoszenia kandydatury
Przewodniczącego WRSS.
4. Kandydat na Przewodniczącego po wyrażeniu zgody na kandydowanie wybierany jest bezwzględna
większością głosów spośród członków WRSS w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej 2/3
uprawnionych do głosowania.
§ 24
1. Przewodniczący WRSS kieruje jej pracami i reprezentuje WRSS oraz studentów Wydziału wobec
Władz, wykonując na szczeblu Wydziału zadania przeznaczone dla Przewodniczącego URSS ASzWoj.
2. Na wniosek Przewodniczącego WRSS, bądź co najmniej dwóch członków WRSS, Wydziałowa Rada
Samorządu Studentów ma prawo tworzenia jednoosobowych funkcji dla członków WRSS.

Rozdział VI
RADA MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENTA
§ 25
1. Wszyscy mieszkańcy Domu Studenta tworzą Samorząd Mieszkańców Domu Studenta.
2. RMDS jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu Mieszkańców na szczeblu Domu
Studenta.
3. W skład RMDS wchodzi 5 członków, wybieranych spośród mieszkańców Domu Studenta
w wyborach bezpośrednich, równych i tajnych.
4. Wszyscy członkowie RMDS są delegatami do RS ASzWoj.
§ 26
Do kompetencji RMDS należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Samorządu
Mieszkańców, w szczególności:
1) reprezentowanie mieszkańców DS przed władzami Uczelni;
2) występowanie z wnioskami i postulatami do organów Uczelni.
§ 27
1. Każdy członek RMDS ma prawo zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego RMDS.
2. Kandydat na Przewodniczącego po wyrażeniu zgody na kandydowanie wybierany jest bezwzględną
większością głosów RMDS w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania.
3. Przewodniczący RMDS kieruje jej pracami oraz reprezentuje RMDS ASzWoj.
4. Kadencja Przewodniczącego RMDS trwa rok.
5. Kadencja członków RMDS trwa dwa lata.

Rozdział VII
UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW
§ 28
W skład Uczelnianej Rady Samorządu Studentów wchodzi 11 członków w tym:
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1) Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego URSS ASzWoj, wybierany spośród jej
członków w trybie określonym w § 42 i 43;
2) Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego WRSS;
3) Przewodniczący RMDS;
Pozostali członkowie URSS ASzWoj powoływani są w drodze wyborów określonych w Rozdziale IX.
§ 29
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów zwołuje urzędujący
Przewodniczący URSS ASzWoj w terminie do 7 dni od uprawomocnienia się wyborów.
§ 30
Do kompetencji URSS ASzWoj w szczególności należy:
1) podejmowanie uchwał określających podstawowe kierunki działania URSS ASzWoj;
2) uchwalanie Regulaminu Samorządu Studentów i jego zmian;
3) uchwalanie Kodeksu Etyki Studenta Akademii Sztuki Wojennej i dokonywanie zmian w jego
treści;
4) podejmowanie w porozumieniu z organami Uczelni działań niezbędnych w celu poprawnego
wykonywania naukowo-dydaktycznych i wychowawczych zadań Uczelni;
5) podejmowanie w porozumieniu z Rektorem Uczelni działań niezbędnych dla zaspokojenia
socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych potrzeb studentów;
6) współdecydowanie z organami Uczelni w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości
świadczeń pomocy materialnej, a także stypendiów dla studentów;
7) sprawowanie kontroli nad działalnością innych organów Samorządu;
8) wybór i odwoływanie Przewodniczącego URSS i Zastępcy Przewodniczącego URSS oraz
innych jednoosobowych organów Samorządu na szczeblu Uczelni, w tym Przewodniczących
poszczególnych Komisji stałych i doraźnych URSS;
9) delegowanie przedstawicieli Samorządu do:
a) Rady Bibliotecznej;
b) odwoławczej komisji stypendialnej i rektorskich komisji stypendialnych;
c) innych komisji uczelnianych, w tym wyborczych;
10) uzgadnianie z właściwymi organami Uczelni zasad udziału studentów w pracach
badawczych, zasad korzystania przez koła naukowe i organizacje studenckie ze środków materialnych
Uczelni oraz zasad finansowania studenckiego ruchu naukowego;
11) wyrażanie opinii społeczności studenckiej i kierowanie wniosków do organów Uczelni
w istotnych dla niej sprawach;
12) podejmowanie rokowań z właściwymi organami w imieniu społeczności studenckiej
w przypadku powstania ruchu zbiorowego;
13) organizowanie szkoleń dla studentów pierwszego roku z zakresu praw i obowiązków
studenta.
§ 31
1. URSS ASzWoj obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
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2. Posiedzenie zwyczajne URSS ASzWoj zwołuje nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, jej
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, bądź osoba przez nich wyznaczona, informując
wszystkich członków o terminie i miejscu spotkania, co najmniej na 5 dni przed planowanym
posiedzeniem, chyba że przepisy stanowią inaczej.
3. Posiedzenia nadzwyczajne URSS ASzWoj zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca
Przewodniczącego informując wszystkich członków RS o terminie i miejscu spotkania, co najmniej 2
dni przed planowanym posiedzeniem, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
4. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego URSS ASzWoj, bądź osoba
przez nich wyznaczona.
5. Wszystkie posiedzenia URSS ASzWoj są protokołowane.
6. Posiedzenie nadzwyczajne zwoływane jest na pisemny wniosek:
1) co najmniej trzech członków URSS ASzWoj;
2) Przewodniczącego WRSS lub RMDS ASzWoj, lub dwóch przewodniczących komisji
stałych;
3) Przewodniczącego URSS ASzWoj.
§ 32
1. Obecność członków URSS ASzWoj na posiedzeniach jest obowiązkowa.
2. URSS ASzWoj może odebrać mandat członka URSS ASzWoj, w przypadku jego trzech kolejnych
nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach bądź braku aktywności związanej
z wykonywania obowiązków przydzielonych przez Przewodniczącego URSS bądź osobę
odpowiedzialną za przedsięwzięcie.
3. Wniosek o odebranie mandatu członkowi URSS ASzWoj składa Przewodniczący bądź trzech
członków URSS ASzWoj.
4. Decyzja o odebraniu mandatu delegatowi URSS ASzWoj zapada bezwzględna większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu w głosowaniu tajnym.
§ 33
Posiedzenia URSS ASzWoj są otwarte dla wszystkich studentów Uczelni, chyba że porządek obrad
stanowi inaczej.
§ 34
1. Uchwały URSS ASzWoj zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
wybranego składu URSS w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy niniejszego Regulaminu stanowią
inaczej.
2. Uchwały URSS ASzWoj w sprawach osobowych zapadają bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu URSS ASzWoj w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku, gdy na drugim z kolei posiedzeniu URSS ASzWoj nie będzie wymaganej liczby
członków, URSS ASzWoj podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczebność
zebrania, za wyjątkiem uchwalenia Regulaminu Samorządu Studentów lub zmian do Regulaminu.
§ 35
1. Wygaśnięcie mandatu delegata do URSS ASzWoj następuje w przypadku:
1) utraty statusu studenta;
2) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
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3) zakończenia kadencji;
4) utraty praw studenckich;
5) decyzji o odwołaniu podjętej przez URSS ASzWoj;
6) decyzji Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studenckich;
7) zgonu.
2. W przypadku rażących uchybień w działalności, świadomego działania na szkodę Akademii,
Samorządu i studentów oraz nieuczestniczeniu w pracach środowiska samorządowego, URSS ASzWoj,
WRSS, Sąd Koleżeński może rozpocząć procedurę dyscyplinarną, na wniosek Przewodniczącego URSS
lub trzech członków URSS, której efektem może być pozbawienie mandatu członka Samorządu
Studenckiego.
3. W przypadku planowanej dłuższej nieobecności (powyżej 30 dni) potwierdzonej stosownymi
dokumentami, mandat członka Samorządu zostaje zawieszony.
4. Wraz z zakończeniem działalności obowiązkiem każdej osoby funkcyjnej Samorządu Studentów, jest
złożenie sprawozdania ze swojej pracy na rzecz środowiska studenckiego przed URSS oraz RS ASzWoj.

Rozdział VIII
PRZEWODNICZĄCY
UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW
§ 36
Przewodniczący jako jednoosobowy organ Samorządu Studenckiego kieruje pracami URSS ASzWoj.
§ 37
Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
1) reprezentowanie Samorządu wobec władz Uczelni i poza niąl
2) opiniowanie spraw dotyczących środowiska studenckiego;
3) przedstawianie URSS ASzWoj spraw wymagających rozpatrzenia;
4) zwoływanie i prowadzenia obrad URSS ASzWoj;
5) określenie sposobu wykonywanie uchwał URSS ASzWoj;
6) kontrolowanie oraz nadzorowanie działalności Komisji stałych i doraźnych, a także
jednoosobowych organów Samorządu;
7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów
Samorządu;
8) przygotowywanie wraz z Finansistą URSS ASzWoj projektu podziału środków finansowych
na działalność studencką;
9) przygotowywanie wspólnie z Finasistą URSS ASzWoj sprawozdania finansowego pod
koniec każdego roku kalendarzowego i akademickiego;
10) systematyczne i dokładne informowanie studentów o swojej działalności, jak również
szybkie odpowiadanie i reagowanie na ich wnioski i postulaty;
11) decydowanie w imieniu URSS ASzWoj w przypadku nagłych sytuacji, z pełną
odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.
10

§ 38
Utrata mandatu Przewodniczącego URSS następuje w przypadku określonym w § 35 niniejszego
Regulaminu.
§ 39
1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego z pełnionej funkcji, do czasu wyboru
nowego Przewodniczącego jego kompetencje przejmuje Zastępca Przewodniczącego URSS ASzWoj
lub osoba do tego wyznaczona przez URSS z jej grona.
2. Odwołanie Przewodniczącego URSS może nastąpić na wniosek 3 członków URSS.
3. Głosowanie odbywa się w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
4. Głosowanie jest tajne.
§ 40
Nie można łączyć ze sobą funkcji Przewodniczącego WRSS z funkcją Przewodniczącego URSS
ASzWoj.
§ 41
Każdy członek WRSS i URSS ma prawo zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego URSS ASzWoj,
jeżeli ten wyrazi na to zgodę.
§ 42
1. Przewodniczący URSS ASzWoj wybierany jest spośród jej członków na drugim posiedzeniu,
zwołanym nie później niż w ciągu 7 dni od pierwszego posiedzenia.
2. Przewodniczący wybierany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności
co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
§ 43
1. Przewodniczący w dniu jego wyboru zgłasza kandydaturę Zastępcy Przewodniczącego spośród
członków WRSS.
2. Przewodniczący w dniu jego wyboru, zgłasza kandydatury na Przewodniczących Komisji stałych.
3. Przewodniczący proponuję osobę na stanowisko Zastępcy.
4. Zastępcę Przewodniczącego wybierają członkowie WRSS zwykłą większością głosów.
5. Przewodniczących Stałych Komisji wybiera się zwykłą większością głosów.
§ 44
W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego URSS wybierają nowego Przewodniczącego
zgodnie z trybem opisanym w niniejszym rozdziale.

Rozdział IX
WYBORY DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW
§ 45
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Wybory odbywają się na wszystkich Wydziałach (bądź w innych podstawowych jednostkach
organizacyjnych), a także w Domu Studenta.
§ 46
1. Kadencja przedstawicieli studentów do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów i Rady
Mieszkańców Domu Studenckiego jest dwuletnia i trwa od 1 września do 31 sierpnia. Natomiast
w przypadku wyborów uzupełniających, kadencja trwa od dnia uprawomocnienia się wyborów do 31
sierpnia.
2. Wybory przeprowadza się w terminie, co najmniej 2 miesiące przed upływem kadencji.
§ 47
1. Wybory do organów Samorządu Studentów są powszechne, bezpośrednie, równe i tajne.
2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi za wyjątkiem studentów
zawieszonych w tych prawach prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
3. Studentom studiującym jednocześnie na dwóch lub trzech Wydziałach przysługuje bierne i czynne
prawo wyborcze tylko na jednym wskazanym przez siebie Wydziale.
4. W przypadku wyborów kilkudniowych student ma prawo oddać głos tylko raz.
§ 48
Wybory przeprowadzają komisje wyborcze, które powoływane są przez Wydziałowe Rady Samorządu
Studentów i Uczelnianą Radę Samorządu Studentów;
1) UKWSS – Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów;
2) WKWSS – Wydziałowe Komisje Wyborcze Samorządu Studentów;
3) KWDS – Komisja Wyborcza Domu Studenta.
§ 49
Do obowiązków Wydziałowych Komisji Wyborczych Samorządu Studentów należy:
1) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem wyborów;
2) przygotowywanie harmonogramu wyborów;
3) przygotowywanie listy kandydatów;
4) przygotowywanie kart do głosowania;
5) pobrane list studentów uprawnionych do głosowania z dziekanatów poszczególnych
Wydziałów oraz od kierownika Domu Studenta;
6) przygotowanie urn wyborczych;
7) przygotowanie protokołów po przeprowadzeniu wyborów;
8) przeprowadzenie wyborów w terminach określonych harmonogramem wyborów.
§ 50
1. W skład Wydziałowych Komisji Wyborczych Samorządu Studentów wchodzą studenci Akademii
Sztuki Wojennej wybrani przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów.
2. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów wchodzą studenci Akademii Sztuki
Wojennej wybrani przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów.
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3. Nie można łączyć członkostwa w WKWSS i UKWSS z kandydaturą w wyborach do Wydziałowej
Rady Samorządu Studentów.

§ 51
1. W skład Wydziałowych Komisji Wyborczych Samorządu Studentów wchodzi 5 osób.
2. W skład Komisji Wyborczej Domu Studenta wchodzą 3 osoby.
3. Spośród członków Wydziałowych Komisji Wyborczych Samorządu Studentów, Komisji Wyborczej
Domu Studenta wybierani są Przewodniczący Komisji Wyborczych.
4. Wybór Przewodniczącego następuje większością głosów w głosowaniu tajnym.
5. W przypadku wyborów kilkudniowych Przewodniczący Wydziałowych Komisji Wyborczych ma
obowiązek zdać urny wyborcze do wyznaczonego przez organy ogólnouczelniane sejfu.
§ 52
1. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez dostarczenie wypełnionego formularza do miejsca
określonego przez Wydziałową Komisję Wyborczą Samorządu Studentów.
2. Formularz zgłoszeniowy zostaje udostępniony przez Wydziałową Komisję Wyborczą Samorządu
Studentów i powinien zawierać:
1) nazwisko i imię kandydata;
2) wydział i rok studiów;
3) numer albumu;
4) informacje kontaktowe (telefon, e-mail);
5) własnoręczny podpis poświadczający dane zgodne z prawdą.
§ 53
Rejestracji kandydatów dokonuje Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studentów na podstawie
zgłoszeń, po uprzednim sprawdzeniu poprawności danych w nich zawartych.
§ 54
Kampania wyborcza trwa od momentu ogłoszenia list wyborczych do dnia wyborów, w którym
ogłoszona zostaje cisza wyborcza. Cisza wyborcza trwa do momentu ogłoszenia wyników wyborów.
§ 55
Dopuszczalnymi sposobami prowadzenia kampanii wyborczej są: ulotki, plakaty, informacje na
stronach i portalach internetowych oraz bezpośrednie spotkania z kandydatami.

§ 56
1. Komisja wyborcza określa w harmonogramie wyborów czas ciszy wyborczej.
2. Komisja wyborcza ma obowiązek zdyskwalifikowania kandydata, który złamał ciszę wyborczą.
3. Do dnia wyborów, kandydaci zobowiązani są do usunięcia materiałów promocyjnych, dotyczących
ich osoby, rozwieszonych na czas kampanii wyborczej.
§ 57
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Członkowie Komisji Wyborczych nie mogą prowadzić kampanii wyborczej.
§ 58
1. Głosowanie odbywa się na uprzednio przygotowanych kartach do głosowania.
2. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca zobowiązany jest do okazania właściwej Komisji
Wyborczej ważnej legitymacji studenckiej bądź indeksu ASzWoj.
3. Po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 2, student otrzymuje od Komisji Wyborczej kartę do
głosowania, właściwą dla przeprowadzanych wyborów.
4. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem na liście
uprawnionych do głosowania.
§ 59
W wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów i Rady Mieszkańców Domu Studenta, przez
głos ważny rozumie się kartę do głosowania, na której wyborca wskazał nazwiska kandydatów w liczbie
nieprzekraczającej liczby mandatów do obsadzenia we właściwym organie.
§ 60
Karta do głosowania jest nieważna, jeżeli:
1) została przedarta całkowicie na dwie lub więcej części;
2) nie jest zgodna z właściwym wzorem karty do głosowania;
3) nie wskazano nazwiska kandydata;
4) wskazano więcej nazwisk kandydatów niż wynosi liczba mandatów do obsadzenia.
§ 61
Mandat otrzymują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, ale nie mniej niż 10%
oddanych ważnych głosów.
§ 62
Przez cały czas głosowania przy urnie wyborczej muszą być obecne przynajmniej dwie osoby będące
członkami właściwej Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów i Komisji Wyborczej
Domu Studenta.
§ 63
1. Głosowania nie wolno przerywać.
2. W przypadku, gdy wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie zostanie przerwane Wydziałowe
Komisje Wyborcze Samorządu Studentów i Komisja Wyborcza Domu Studenta zobowiązane są
natychmiast powiadomić o tym fakcie Przewodniczących Wydziałowych Rad Samorządu Studentów
i Przewodniczącego Domu Studenta.
3. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, Przewodniczący Wydziałowych Rad
Samorządu Studentów lub Przewodniczący Domu Studenta może zdecydować o przedłużeniu
głosowania lub wyznaczeniu innego terminu, w którym zostanie ono przeprowadzone.
§ 64
Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studentów oraz Komisja Wyborcza Domu Studenta
ustalają na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę
studentów, którym wydano karty do głosowania.
§ 65
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W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą najmniejszą liczbę głosów, która
uprawnia do otrzymania mandatu, to o obsadzie mandatu decyduje losowanie przeprowadzone przez
właściwą Wydziałową Komisję Wyborczą Samorządu Studentów lub Komisję Wyborczą Domu
Studenta w obecności zainteresowanych.
§ 66
1. Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studentów oraz Komisja Wyborcza Domu Studenta
sporządza, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, protokoły z przeprowadzonych wyborów.
Protokół ten powinien zawierać:
1) datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania;
2) liczbę osób uprawnionych do głosowania;
3) liczbę studentów, którym wydano karty do głosowania;
4) liczbę kart nieważnych;
5) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;
6) listę osób, które otrzymały mandat w wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
i Rady Mieszkańców Domu Studenta;
7) ewentualne uwagi.
2. Wzory protokołów tworzą Wydziałowe Komisje Wyborcze Samorządu Studentów oraz Komisja
Wyborcza Domu Studenta.
§ 67
Protokół podpisują wszyscy członkowie właściwej komisji wyborczej.
§ 68
Przedstawiciele Wydziałowych Komisji Wyborczych Samorządu Studentów oraz Komisja Wyborcza
Domu Studenta dostarczają Przewodniczącym Wydziałowych Rad Samorządu Studentów oraz
Przewodniczącemu Rady Mieszkańców Domu Studenckiego protokoły z głosowania i wyboru wraz ze
wszystkimi kartami do głosowania oraz listą osób uprawnionych, w terminie określonym
haromonogramem.
§ 69
1. Przewodniczący Wydziałowych Rad Samorządu Studentów ogłaszają listy osób, które uzyskały
mandaty do Wydziałowych Rad Samorządu Studentów.
2. Przewodniczący Rady Domu Studenta ogłasza listę osób, które uzyskały mandaty do Rady
Mieszkańców Domu Studenckiego.
§ 70
Każdy student ma prawo wnieść protest przeciwko ważności wyborów na właściwym sobie wydziale,
jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że:
1) zostało popełnione przestępstwo przeciwko wyborom;
2) naruszono przepisy niniejszego Regulaminu.
§ 71
1. Protest wnosi się na piśmie do Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów,
Przewodniczącego Rady Mieszkańców Domu Studenta w terminie 7 dni od dnia wyborów.
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2. Protest powinien formułować zarzuty oraz przedstawiać lub wskazywać dowody, na których te
zarzuty zostały oparte.
3. Protest powinien zawierać imię, nazwisko, wydział, rok studiów, numer albumu oraz dane
kontaktowe osoby go wnoszącej.

§ 72
Nie rozpatruje się protestu wniesionego przez osobę do tego nieuprawnioną, protestu złożonego po
terminie lub w trybie niezgodnym z harmonogramem.
§ 73
1. Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, Przewodniczący Rady Mieszkańców
Domu Studenta wydaje w terminie 7 dni od dnia zakończenia składania protestów decyzje w sprawie
protestu.
2. Decyzja ta powinna zawierać potwierdzenia lub zaprzeczenie postawionym zarzutom, a w razie
potwierdzenia postawionych zarzutów:
1) ocenę, czy i w jaki sposób wskazane w proteście nieprawidłowości miały wpływ na wynik
wyborów;
2) wniosek o stwierdzenie ważności lub nieważności wyborów w zakresie, którego dotyczył
protest.
§ 74
Wydziałowe Komisje Wyborcze Samorządu Studentów oraz Komisja Wyborcza Domu Studenta
stwierdzają ważność wyborów w terminie określonym w harmonogramie.
§ 75
W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w Wydziałowych Radach Samorządu Studentów
i Radzie Mieszkańców Domu Studenckiego, Wydziałowe Komisje Wyborcze Samorządu Studentów
oraz Komisja Wyborcza Domu Studenta ma prawo ogłosić wybory uzupełniające. Wybory
uzupełniające przeprowadza się zgodnie z harmonogramem dla wyborów powtórzonych, który ustalają
Wydziałowe Komisje Wyborcze Samorządu Studentów oraz Komisja Wyborcza Domu Studenta.
§ 76
Harmonogram wyborów ogłaszany jest przez Wydziałowe Komisje Wyborcze, nie później niż tydzień
przed planowanymi wyborami.

§ 77
Wybory do URSS przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza odpowiednio według zasad wyżej
określonych dotyczących Wydziałowej Komisji Wyborczej.
§ 78
1. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów wchodzi 3 osoby.
2. Spośród członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów wybierany jest
Przewodniczący Komisji.
3. Wybór Przewodniczącego następuję większością głosów w głosowaniu tajnym.
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4. W przypadku wyborów kilkudniowych Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej ma
obowiązek zdać urnę wyborczą do sejfu wyznaczonego przez organy ogólnouczelniane.

Rozdział X
SĄD KOLEŻEŃSKI SAMORZĄDU STUDENTÓW
AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ
§ 79
Uczelniana Rada Samorządu Studentów powołuje dwuinstancyjny Sąd Koleżeński Samorządu
Studentów, zwany dalej Sądem Koleżeńskim.
§ 80
1. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w imieniu całej społeczności studenckiej Uczelni.
2. Sąd Koleżeński jest niezawisły w orzekaniu i podlega wyłącznie przepisom prawa.
§ 81
Sąd Koleżeński działa na podstawie Ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 82
Pracami Sądu pierwszej instancji kieruje jego Przewodniczący, wybrany z jego składu.
§ 83
1. W skład Sądu pierwszej instancji wchodzi pięciu studentów wybranych na okres jednego roku przez
poszczególne Samorządy Wydziałowe i Domu Studenta po dwóch z każdego Wydziału i jeden z Domu
Studenta.
2. W skład Sądu drugiej instancji wchodzi trzech studentów wybranych na okres jednego roku przez
poszczególne Samorządy Wydziałowe i Domu Studenta po jednym z każdego Wydziału i jeden z Domu
Studenta.
§ 84
Sąd Koleżeński orzeka w sprawach wniesionych przez Rektora Akademii Sztuki Wojennej:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek:
a) URSS ASzWoj;
b) Rzecznika dyscyplinarnego ds. studenckich.
§ 85
Karą Sądu Koleżeńskiego może być:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) nagana z ostrzeżeniem;
§ 86
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Sąd Koleżeński drugiej instancji rozstrzyga w sprawach:
1) odwołań od orzeczeń sądu pierwszej instancji;
2) sporów kompetencyjnych między poszczególnymi organami Samorządu Studenckiego.
§ 87
Sąd Koleżeński drugiej instancji wybiera spośród grona swych członków Przewodniczącego, który
kieruje jego pracami.
§ 88
1. Sąd Koleżeński pierwszej instancji orzeka w składzie pięcioosobowym.
2. Sąd Koleżeński drugiej instancji orzeka w składzie trzyosobowym.
§ 89
Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa jeden rok.

Rozdział XI
REFERENDA, ANKIETY
§ 90
1. Referenda, ankiety są formami bezpośredniej wypowiedzi społeczności studenckiej.
2. Wynik referendum jest wiążący w stosunku do wypowiadającego się organu Samorządu.
§ 91
URSS ASzWoj może ogłosić ogólnouczelniane referendum na wniosek:
1) własny;
2) uchwalony przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów;
3) uchwalony przez Radę Mieszkańców Domu Studenta.

Rozdział XII
WYBORY PRZEDSTAWICIELI STUDENTÓW DO SENATU, RAD WYDZIAŁU,
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ, WYDZIAŁOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ
§ 92
Do wyborów przedstawicieli studentów w Senacie, Radach Wydziału, Uczelnianej Komisji Wyborczej
i Wydziałowej Komisji Wyborczej zastosowanie ma odpowiednio tryb określony w Rozdziale IX
z zastrzeżeniem, że:
1) wybory odbywają się na wszystkich Wydziałach, bądź innych podstawowych jednostkach
organizacyjnych Uczelni;
2) przedstawiciele studentów do Senatu, Rad Wydziału, Uczelnianej Komisji Wyborczej
i Wydziałowej Komisji Wyborczej, wybierani są na okres kadencji organów wyborczych Uczelni.
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Rozdział XIII
ZMIANA REGULAMINU SAMORZĄDU STUDENTÓW
§ 93
1. Projekt zmiany Regulaminu Samorządu Studentów może zostać przedłożony URSS ASzWoj przez
co najmniej 5 członków URSS, jeżeli stwierdzą oni konieczność zmian, bądź nieaktualność zapisów
obowiązującego Regulaminu.
2. Regulamin Samorządu Studentów oraz jego zmiany uchwalane są przez URSS ASzWoj bezwzględną
większością głosów.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 może zostać podjęta nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
przedłożenia URSS ASzWoj projektu nowego Regulaminu.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 2 wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jej zgodności
z Ustawą i Statutem Uczelni.

Rozdział XIV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 94
1. Uzyskanie „zwykłej” większości głosów następuję wtedy, gdy liczba ważnie oddanych głosów „za”
jest większa od liczby ważnie oddanych głosów „przeciw”. Pomija się liczbę „wstrzymujących się”.
2. Uzyskanie „bezwzględnej” większości głosów następuje wtedy, gdy liczba ważnie oddanych głosów
„za” jest co najmniej o 1 większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów („przeciw”
i „wstrzymujących się”).
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia „zwykła” lub „bezwzględna” większość
głosów, należy przez to rozumieć znaczenie nadane im w ust. 1 i ust. 2.
4. Regulamin URSS ASzWoj wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Akademii Sztuki
Wojennej jego zgodności z Ustawą i Statutem Akademii Sztuki Wojennej, zastępując w ten sposób
dotychczas obowiązujący Regulamin.
5. Regulamin Samorządu Studentów Akademii Sztuki Wojennej z dnia 19.10.2016 r. traci ważność.

19

Załącznik 1.
Logo Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Akademii Sztuki Wojennej.
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