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REGULAMIN 

SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH 
im. Jana MATEJKI W KRAKOWIE 

 
 

Rozdział I. Zasady ogólne 
§1 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie.  

2. Samorząd Studencki działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. pos. 85 t.j. z późn. zm.) oraz niniejszego Regulaminu. Samorząd 
Studencki działa zgodnie ze Statutem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 
uchwalonym w dniu 13 czerwca 2019 r. stanowiącym załącznik do uchwały Senatu nr 51/2019.  

3. Samorząd Studencki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tworzą studenci studiów pierwszego i 
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez ASP.  

 
§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 
a) ASP lub Uczelnia – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 
b) ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
c) Statut – Statut Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
d) Regulamin studiów – Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 
e) Samorząd – Samorząd Studencki ASP, 
f) Regulamin – Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
g) zwykła większość głosów – więcej głosów „za” niż „przeciw” w głosowaniu na daną propozycję, 

przy czym nie bierze się pod uwagę głosów wstrzymujących się., 
h) PSRP - Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 

 
§ 3 

1. Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.  
2. Samorząd Studentów działa przez swoje organy. 
3. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. 
4. Samorząd prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich ASP. W swej działalności jest 

samorządny i niezależny zarówno od władz ASP jak i innych organizacji studenckich.  
5. Samorząd współdziała z władzami ASP, jednostkami organizacyjnymi i administracją Akademii 

wypełniając ustawowe, statutowe i regulaminowe obowiązki. 
6. Organy Samorządu współdecydują z władzami ASP w realizacji strategii ASP i innych zadań ASP w 

zakresie określonym w ustawie i Statucie. 
7. Rektor uchyla uchwały Samorządu niezgodne z ustawą i innymi przepisami prawa obowiązującymi w 

szkolnictwie wyższym, niezgodne ze Statutem ASP, Regulaminem studiów i niniejszym Regulaminem. 
Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, skarga 
do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji 
administracyjnych stosuje się odpowiednio. 

8. Kadencja organów Samorządu oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów w organach ASP 
wynosi 2 lata, rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy się w drugim roku kadencji w dniu 31 grudnia.  
Od momentu zatwierdzenia ważności wyborów do czasu rozpoczęcia kadencji, członkowie-elekci 
wybrani do organów Samorządu mogą podejmować działania konieczne do prawidłowego rozpoczęcia 

kadencji, a w szczególności zwoływać zebrania  i podejmować uchwały, przy czym podjęte decyzje 
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wejdą w życie  nie wcześniej niż w momencie rozpoczęcia kadencji, na którą zostali wybrani członkowie-

elekci.   
 

§4 
 
1. Regulamin określa organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania 

przedstawicieli do organów uczelni oraz do kolegium elektorów. 
2. Samorząd jest reprezentowany przez swoje organy na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 
3. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą i statutem uczelni 

w terminie do 30 dni od dnia jego przekazania.  
 

 
Rozdział II. Cele działalności i zadania Samorządu 

§5 
Do zadań Samorządu należy w szczególności: 

a) ochrona praw i interesów studentów; 
b) współpraca z władzami Uczelni w realizacji jej zadań ustawowych i statutowych,   

w zakresie określonym w Ustawie, Statucie Uczelni oraz niniejszym Regulaminie, szczególnie w 
sprawach dotyczących organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego; 

c) reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni oraz poza Uczelnią; 
d) wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących studentów oraz wspomaganie studentów radą 

i pomocą; 
e) współdecydowanie o podziale dotacji z funduszu pomocy materialnej oraz decydowanie o podziale 

środków przyznanych na cele studenckie przez władze ASP; 
f) współdecydowanie o przebiegu procesu dydaktycznego poprzez wydawanie opinii; 
g) pomoc w organizacji studenckiej działalności naukowej, artystycznej, kulturalnej i sportowej; 
h) współpraca z Samorządem Doktorantów ASP oraz organizacjami studenckimi; 
i) współpraca z PSRP i branie czynnego udziału w działalności tej i pozostałych organizacji 

współpracujących; 
j) współpraca z samorządami studenckimi innych uczelni i organizacjami studenckimi w kraju i 

zagranicą; 
k) wspieranie i organizacja naukowych, kulturalnych, sportowych i innych inicjatyw studenckich. 

 
§ 6 

1. Samorząd realizuje swoje cele poprzez swoje organy wybierane w demokratycznych wyborach 
wewnątrzuczelnianych. 

2. Samorząd reprezentuje studentów przed władzami ASP, jednostkami organizacyjnymi i 
administracyjnymi Akademii oraz poza nią. 

3. Samorząd korzysta z pomocy organizacyjnej, prawnej, administracyjnej, finansowej i technicznej 
ASP. 

4. Samorząd informuje środowisko akademickie ASP o działalności swoich organów poprzez stronę 
internetową Akademii, tablice ogłoszeń oraz inne media dostępne dla społeczności. 

5. Środowisko akademickie ASP ma prawo do wyrażania opinii na temat działalności organów 
Samorządu oraz kierowania do tychże organów wniosków i propozycji. 

6. Organy Samorządu mają prawo do bezpośredniego informowania studentów ASP o swojej 
działalności oraz do zwoływania zebrań i zgromadzeń w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa 
w tym Regulaminem. 

7. Samorząd może wysuwać propozycje zmian w programie kształcenia oraz w Statucie i Regulaminie 
studiów. 

8. Samorząd może w sprawach ważnych dla środowiska akademickiego przeprowadzić referendum lub 
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ankietę. 
 
 

 
Rozdział III. Organy Samorządu Studenckiego 

§7 
 
1. Organami Samorządu są: 

a. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego ASP (URSS) 
b. Prezydium URSS 
c. Przewodniczący URSS 
d. Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego (WRSS)Kadencja URSS nie może być przedłużona. 

2. W kolegialnych organach Samorządu uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy składu organu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos 
przewodniczącego danego organu. 

3. Kolegialne organy Samorządu, mogą uchwalać regulaminy pracy danego organu określające w 
szczególności miejsce, terminy i porządek posiedzeń. 

4. Posiedzenia kolegialnych organów Samorządu zwoływane są przez ich przewodniczących bądź w razie 
ich nieobecności przez zastępców i są protokołowane. W przypadku posiedzeń zdalnych protokół 
można zastąpić nagraniem z takiego posiedzenia, a w razie braku możliwości utrwalenia nagrania, 
protokół sporządza się przy pomocy systemów informatycznych potwierdzających tożsamość osoby 
podpisującej protokół lub składającej oświadczenie woli, równoważne akceptacji pisemnej.  

5. Informacja o posiedzeniach – programie i planowanych decyzjach musi być podana do wiadomości 
ogółu studentów na tablicy ogłoszeń Samorządu i stronie internetowej co najmniej 5 dni przed datą 
zebrania, 7 dni roboczych przed zebraniem wyborczym. W sprawach niecierpiących zwłoki można 
odstąpić od terminów wskazanych w zdaniu poprzedzającym, przy czym o ile to możliwe koniecznym 
jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Samorządu, o planowanym posiedzeniu, jego 
programie - na co najmniej 24 h przed planowanym posiedzeniem.  

6. Wszystkie zebrania organów Samorządu są jawne. Utajnia się część posiedzenia, która dotyczy danych 
osobowych i spraw dyscyplinarnych studentów. 

 
 

§8 
1. Organem uchwałodawczym Samorządu na szczeblu uczelnianym jest Uczelniana Rada Samorządu 

Studenckiego (URSS). 
2. Organami uchwałodawczymi URSS na szczeblu wydziałowym są Wydziałowe Rady Samorządu 

Studenckiego (WRSS). 
3. Organem wykonawczym Samorządu na szczeblu uczelnianym jest Prezydium URSS. 

 
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego 

§ 9 

1. W skład URSS wchodzą: 
a. Prezydium URSS w składzie: Przewodniczący URSS i dwóch jego zastępców. 
b. Przewodniczący WRSS wszystkich wydziałów ASP. 

2. Obowiązki wiceprzewodniczących WRSS mogą pełnić ich zastępcy, w tym również podczas posiedzenia 
URSS.  

3. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka URSS lub jego czasowej nieobecności, organ może 
funkcjonować do końca kadencji w składzie co najmniej czteroosobowym. 

4. URSS w składzie określonym w ust.1 lit a i b, uprawniony jest do decydowania o wyborach 
uzupełniających do URSS i do pozostałych organów Samorządu w przypadku wygaśnięcia lub utraty 
mandatu członka. URSS decyduje o wyborze nowego członka URSS do końca kadencji organu. 
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5. URSS obraduje na posiedzeniach.  

6. Posiedzenia zwyczajne zwołuje prowadzi Przewodniczący URSS lub z jego upoważnienia 
Wiceprzewodniczący URSS co najmniej raz na 3 miesiące. 

7. W posiedzeniach URSS z głosem doradczym mogą uczestniczyć: przedstawiciele studentów do Senatu, 
Rad Wydziałów, a także inne osoby zaproszone na posiedzenie przez URSS. 

 
§10 

1. Do kompetencji URSS należą sprawy zastrzeżone w ustawie oraz statucie, a ponadto: 
a. ustalania kierunków działalności Samorządu; 
b. uchwalania regulaminu Samorządu Studenckiego Uczelni oraz innych organów samorządu. 
c. uzgadnianie treści, uchwalanego i zmienianego przez Senat ASP, Regulaminu Studiów; 
d. uzgadnianie z Prorektorem ds. Studenckich i Kwestorem ASP podziału środków budżetowych na 

pomoc materialną dla studentów i doktorantów; 
e. zawieranie porozumień z Rektorem w sprawie wprowadzenia szczegółowego regulaminu 

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów; 
f. rozdział środków przeznaczonych przez władze ASP na cele studenckie, w tym wydatkowania 

środków finansowych przyznanych na działalność kół naukowych w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami, opiniowanie projektów uchwał Senatu oraz decyzji władz ASP dotyczących spraw 
studenckich; 

g. występowanie do władz ASP z inicjatywami uchwał, zarządzeń i decyzji w sprawach studenckich; 
h. zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach ASP i studentów Akademii; 
i. wybór przedstawicieli studentów do Komisji Wyborczych, o których mowa w ordynacji wyborczej 

i innych przepisach wewnętrznych ASP, wybór Elektorów, a także powoływanie przedstawicieli 
studentów do PSRP, Forum Studentów Uczelni Artystycznych (FSUA), innych organizacji 
reprezentujących studentów; 
 

2. Do zadań URSS należy: 
a. opracowanie i promowanie zasad etycznych wśród studentów; 
b. sporządzanie merytorycznego i finansowego planu działalności Samorządu; 
c. działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów; 
d. typowanie wspólnie z WRSS studentów do udziału w Festiwalu Nauki, 
e. integracja studentów na imprezach, wystawach, konferencjach międzyuczelnianych i  

międzynarodowych; 
f. popieranie artystycznych, naukowych, turystycznych, kulturalnych i sportowych inicjatyw 

studentów; 
g. podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku na terenie całego ASP; 
h. opiniowanie wniosków dot. studenckich stypendiów artystycznych, nagród i medali; 
i. opiniowanie działalności WRSS; 
j. inne zadania wynikające z przepisów resortowych i wewnętrznych ASP. 

 
Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego 

§11 

1. Do kompetencji Prezydium URSS należy: 
 

a. reprezentowanie Samorządu Studenckiego wobec władz Akademii oraz na zewnątrz; 
b. czuwanie nad prawidłowością działania wszystkich organów Samorządu; 
c. wykonywanie uchwał URSS; 
d. konsultowanie z właściwymi organami ASP decyzji w sprawach rozdziału środków 

przeznaczonych przez władze ASP na cele studenckie, w tym koła naukowe  
2. Do obowiązków Prezydium URSS należy informowanie studentów o podjętych uchwałach, 

przeprowadzonych wyborach i omawianych przez URSS problemach środowiska.  
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§12 

 
1. Do kompetencji Przewodniczącego URSS należy w szczególności: 

a. kierowanie pracami URSS i Prezydium URSS; 
b. reprezentowanie Samorządu Studenckiego wobec władz Akademii oraz na zewnątrz, 
c. zwoływanie posiedzeń URSS co najmniej raz na 3 miesiące lub na wniosek 3 członków URSS, 
d. ostateczna redakcja i sygnowanie uchwał URSS oraz protokołów z obrad URSS, 
e. koordynacja i kontrolowanie pracy wszystkich organów Samorządu oraz członków URSS; 
f. współuczestniczenie w przygotowaniu sprawozdań merytorycznych i finansowych Samorządu 

Studenckiego, w tym przyjmowanie rozliczeń środków finansowych przyznanych kołom 
artystyczno-naukowym,  

g. podejmowanie własnych inicjatywy oraz czynności niezastrzeżone dla innych organów 
Samorządu. 

2. Przewodniczący URSS jest odpowiedzialny za organizację następujących po jego kadencji wyborów 
organów Samorządu. 

3. Przewodniczący URSS jest odpowiedzialny za przygotowanie i przedstawienie Prorektorowi ds. 
Studenckich ASP listy delegatów uczestniczących w konferencjach, imprezach międzyuczelnianych, 
sympozjach. 

4. Przewodniczący URSS może zwracać się do władz ASP o niezbędne do właściwego funkcjonowania 
Samorządu informacje i dokumenty. 

5. Przewodniczący URSS udziela studentom ASP informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania 
Samorządu, a także w zakresie przepisów ustawy, Statutu ASP, Regulaminu Studiów, uchwał Senatu 
ASP i zarządzeń Rektora. 

 
§ 13 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów 
 

1. W skład Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego wchodzą przedstawiciele studentów Wydziału, 
w tym studenci wybrani do Rady Wydziału. 

 
2. Do kompetencji WRSS należy: 
 

a. reprezentowanie studentów Wydziału wobec władz Wydziału i ASP oraz URSS; 
b. delegowanie przedstawicieli do komisji Wydziałowych i udział w pracach tych zespołów; 
c. opiniowanie programów i planów studiów, rozkładu zajęć i terminarza sesji; 
d. delegowanie przedstawicieli studentów na egzaminy w przypadkach wyszczególnionych w 

Regulaminie studiów lub w wewnętrznych przepisach wydziałowych; 
e. podejmowanie działań zastrzeżonych ustawą, Statutem i Regulaminem studiów dla 

przedstawicieli studentów w radach wydziałów. 
3. WRSS współpracuje ze starostami wybieranymi na wszystkich kierunkach i latach oraz formach 

studiów w zakresie indywidualnych rozstrzygnięć dot. praw studenckich oraz informacji o 
obowiązujących w szkolnictwie wyższym przepisach i regulacjach wewnętrznych ASP. 

 
 

§14 
Pomocniczymi organami Samorządu są: 
 

a) Wydziałowe Komisje Stypendialne działające według odrębnego regulaminu; 
b) Odwoławcza Komisja Stypendialna działające według odrębnego regulaminu; 
c) inne komisje powołane przez URSS na wniosek członka Prezydium URSS lub na wniosek co 

najmniej 3 członków URSS . 
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Mandat  
§ 15 

 
1. Mandat przedstawiciela studentów w organach Samorządu lub w organach ASP wygasa:  

a. na skutek śmierci;  
b. nieobecności dłuższej, niż 6 miesięcy;  
c. ukończenia studiów na Akademii;  
d. skreśleniem z listy studentów lub doktorantów;  
e. utracenia biernego prawa wyborczego;  
f. skazania prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo umyślne;  
g. prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną;  
h. pisemnego zrzeczenia się mandatu;  
i. całkowitej lub częściowej utraty zdolności do czynności prawnych.  

2. Mandat przedstawiciela studentów w organach Samorządu może zostać wygaszony na wniosek: 
a. w przypadku odwołania członka URSS – na wniosek co najmniej dwóch członków URSS lub 

Przewodniczącego URSS; 

b. w przypadku odwołania członka WRSS – na wniosek co najmniej jednego członka WRSS lub 

URSS lub Przewodniczącego URSS. 

Rozdział IV. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów 
§16 

 
1. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają Komisja Dyscyplinarna oraz Odwoławcza 

Komisja Dyscyplinarna, powołane spośród nauczycieli akademickich i studentów uczelni, w trybie 
określonym w statucie. Do komisji dyscyplinarnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 278 ust. 
7 oraz art. 280 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

2. Odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną student ponosi na zasadach określonych ustawie 
oraz w Statucie ASP. 

 
Rozdział V. Senat i komisje z udziałem studentów 

 
§17 

 
1. Na terenie ASP działają w okresie kadencji władz uczelni komisje i rady, w których skład wchodzą 

przedstawiciele studentów: 
a. Rada uczelni z przedstawicielstwem Przewodniczącego URSS 
b. Uczelniana Komisja Wyborcza – 1 przedstawiciel studentów; 
c. Kolegium Elektorów – przedstawiciele studentów oraz doktorantów stanowią 25% składu 

kolegium elektorów, przy zachowaniu proporcji zasad z § 11 załącznika nr 1 do statutu – ordynacji 
wyborczej; 

d. Senat ASP – przedstawiciele studentów i doktorantów łącznie w najmniejszej liczbie całkowitej 
stanowiącej nie mniej niż 20% składu Senatu (§ 30 ust. 2 pkt 4 Statutu); 

e. Rada Wydziału - przedstawiciele studentów w liczbie stanowiącej nie mniej niż 10% i nie więcej niż 
20% składu rady wydziału, delegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego z 
zastrzeżeniem warunków, o których mowa w § 48 ust. 4 Statutu.  

f. Senacka Komisja ds. Wymiany Zagranicznej – 1 przedstawiciel studentów; 
g. Senacka Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych – 1 przedstawiciel studentów; 
h. Senacka Komisja ds. Struktury i Programów Studiów – 1 przedstawiciel studentów; 
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i. Senacka Komisja ds. Statutu i Regulaminów – 1 przedstawiciel studentów; 
j. Rada Biblioteczna – 1 przedstawiciel studentów; 

2. W razie powstania nowej Komisji Senackiej, której zakres działania ma wpływ na studentów, URSS 
wybiera przedstawiciela studentów.  

 
 

§18 
1. Przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów, Senatu, Rady Wydziału, o których mowa w 

niniejszym Regulaminie wybiera się na zasadach określonych w Ordynacji wyborczej stanowiącej 
załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. Przedstawiciele studentów w komisjach senackich są ze wskazania Przewodniczącego URSS.  
3. Kadencja przedstawicieli studentów w senacie i komisjach wymienionych w § 18 jest równa kadencji 

poszczególnych komisji. Miejsce absolwentów zajmują kolejni studenci wskazanych na podstawie 
wyborów uzupełniających. 

 
§19 

1. Przedstawiciele studentów w organach ASP reprezentują interesy studentów oraz informują 
społeczność studencką poprzez URSS o wynikach prac komisji. 

2. W przypadku niewłaściwego wykonywania zadań lub trzech kolejnych nieobecności studentów na 
zebraniach organów ASP, Prezydium URSS może wnioskować do organu, w którym zasiada dany 
przedstawiciel, o jego odwołanie. Odwołania dokonuje organ w drodze uchwały. 

 
Rozdział VI. Zasady działania Samorządu Studenckiego 

 
§ 20 

1. Organy Samorządu podejmują wszelkie działania na rzecz społeczności studenckiej. 
2. Posiedzenia wszystkich organów Samorządu są jawne. Na wniosek Przewodniczącego URSS lub co 

najmniej 3 członków danego organu, jawność obrad może być wyłączona, jeżeli wymaga tego dobro 
studenta lub członka społeczności akademickiej.  

3. Organy Samorządu konsultują decyzje dotyczące społeczności studenckiej z szerszą reprezentacją 
studentów, zasięgają opinii radcy prawnego ASP i niezwłocznie informują ogół studentów o 
podjętych decyzjach. 

4. Prezydium URSS współpracuje z Władzami ASP, a w szczególności z Prorektorem ds. Studenckich. 
 

§21 
1. Samorząd dla realizacji swoich regulaminowych zadań ma prawo do korzystania za zgodą władz ASP 

z urządzeń i środków materialnych należących do uczelni, takich jak: pomieszczenia, sprzęt audio-
video komputerowy, urządzenia poligraficzne, transport. Zasady korzystania z zasobów ASP określa 
Rektor lub upoważniony Prorektor. 

2. Decyzje władz ASP dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na cele studenckie są podejmowane w 
porozumieniu z właściwymi organami Samorządu. 

 
Rozdział VIII. Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 22 
 
1. Kadencja dotychczas wybranych organów trwa do 31 grudnia 2021 r. Kadencja członków wybranych 

na przedstawicieli studentów w organach i innych komisjach wybranych w okresie do 31 grudnia 
2021 odpowiada kadencji URSS.   

2. Do czasu objęcia mandatu przez członków organów wybranych w pierwszych po uchwaleniu 
niniejszego regulaminu wyborach, zachowują swój mandat członkowie przewidzianych w niniejszym 
Regulaminie organów Samorządu sprawujący mandat, przy czym dalsze sprawowanie mandatów 
odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu.  
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§ 23 

Zmiany w Regulaminie uchwala URSS większością 2/3 głosów. 
 

§ 24 
Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora ASP jego zgodności ustawą i Statutem ASP. 

 
§ 25 

Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin Samorządu Studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie uchwalony ……… 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

ORDYNACJA WYBORCZA 
 

§1 
1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w niniejszym Regulaminie, chyba że wskutek prawomocnego orzeczenia właściwych 
organów student jest pozbawiony tego prawa lub ma je ograniczone.  

2. Studia odbywane przez studenta na dwóch lub więcej kierunkach nie uprawniają do mnożenia praw 
wyborczych. Student studiujący na więcej niż jednym kierunku posiada te same prawa wyborcze co 
student studiujący na jednym kierunku, przy czym w przypadku głosowania w kategoriach 
wydziałowych zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyborze wydziału w ramach którego głosuje. 

 
§ 2 

1. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów (dalej UKWSS) oraz Wydziałowej 
Komisji Wyborczej wchodzą studenci, po jednym z każdego wydziału.  

2. Przewodniczący URSS proponuje spośród wszystkich studentów:  
c. kandydatów do składu UKWSS, po jednym reprezentancie  z każdego Wydziału, za jego pisemną 

zgodą; 
d. kandydatów do składu WKS, po jednym reprezentancie  z każdego Wydziału, za jego pisemną 

zgodą.  
3. Akceptacji kandydatów na reprezentantów wydziału do UKWSS i WKS wskazanych przez 

Przewodniczącego URSS dokonuje URSS w drodze uchwały. Dopuszcza się głosowanie na listę 
kandydatów lub na poszczególnego kandydata.   

4. Mandat UKWSS i WKS wygasa z chwilą:  
a. utraty praw studenckich,   
b. rezygnacji z mandatu, 
c. odwołania przez URSS.  
d. ukarania prawomocnym orzeczeniem organów dyscyplinarnych właściwych do rozstrzygania 

spraw studentów. 
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka UKWSS lub WKS, Przewodniczący URSS wskazuje 

nowego kandydata. Wybór zatwierdza URSS.  
6. Kadencja UKWSS i WKS odpowiada długości kadencji URSS i trwa do czasu wybrania nowej UKWSS, 

jednak nie dłużej niż 2 lata.  
8. W posiedzeniach UKWSS i WKS nie mogą ̨brać udziału osoby niebędące ich członkami chyba że są 

to osoby zaproszone, jednak osoby te nie biorą udziału w głosowaniu.  
9. Nie można łączyć funkcji członka UKWSS i WKS.  

10. Członkowie UKWSS i WKS nie mogą być wybierani do organów URSS i WRSS oraz innych organów 
i komisji, do których członków wybiera się w ramach wyborów organizowanych przez UKWSS lub 
WKS. W przypadku, gdyby  członek UKWSS lub WKS zamierzał kandydować w wyborach 
organizowanych przez UKWSS lub WKS, oświadczenie o kandydowaniu powoduje automatyczne 
wygaśnięcie członka UKWSS lub WKS.  

11. W przypadku, gdy wybory prowadzone są w formie elektronicznej wybory w całości przeprowadza 
UKWSS, z wyłączeniem obowiązku udziału w nich WKS.  

 
§ 3 
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1. Do kompetencji i obowiązków UKWSS należy przeprowadzenie i nadzór  nad wyborami do 
Samorządu oraz wyborami do organów w których przewidziany jest udział wybranych studentów .  

2. Do kompetencji UKWSS należy w szczególności:  
a. organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych; 

b. rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami i dokonywanie wykładni przepisów Ordynacji,  
c. ustalanie szczegółowych zasad wyborów, które przeprowadza, w zgodzie z odpowiednimi 

przepisami.  
d. stwierdzenie ważności wyborów;  
e. ogłaszanie wyników wyborów.  
f. zarządzanie ponownych wyborów w razie stwierdzenia ich nieważności. 

3. Do zadań WKS należy:  
a. przeprowadzanie wyborów na Wydziałach;  
b. czuwanie nad prawidłowością procedury wyborczej;  
c. sporządzanie protokołów wyborczych.  

 
§ 4 

1. UKWSS wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego UKWSS. Przewodniczący UKWSS 
składa do URSS sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów. 

2. WKS wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego UKWSS. Przewodniczący UKWSS składa 
do UKWSS sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów na Wydziałach. 
 

 § 5 

1. URSS w terminie 3 dni od dnia podjęcia uchwały przekazuje do Rektora skład UKWSS i WKS wraz z 
uchwałą URSS określającą formę przeprowadzania wyborów, wybierając wybory przeprowadzane 
drogą elektroniczną albo wybory na kartach do głosowania. 

2. Przewodniczący URSS zwołuje pierwsze posiedzenie UKWSS i WKS, podczas którego członkowie 
UKWSS i WKS dokonują wybory swoich przewodniczących. Przewodniczącemu URSS nie 
przysługuje prawo głosu.  

3. UKWSS ustala harmonogram najbliższych wyborów, w zgodzie z obowiązującymi w ASP przepisami 
w tym kalendarzem wyborczym ogłoszonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą ASP.  W uchwale 
określa się dni, w których upływają terminy do wykonania czynności wyborczych. 

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać, w szczególności datę, miejsce, organ 
organizujący oraz termin akcji wyborczej przypadający na:  
a. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,  
b. ogłoszenie listy kandydatów i terminu wyborów, 
c. przeprowadzenie głosowania, 
d. ogłoszenie wyników wyborów, 
e. przyjmowanie protestów wyborczych,  
f. rozpatrywanie protestów wyborczych, 
g. stwierdzenie ważności wyborów.  

5. Rejestracja kandydatów trwa trzy dni i kończy się najpóźniej na 10 dni przed terminem 
przeprowadzenia wyborów. Uchwała UKWSS o zarejestrowanych kandydatach jest podawana do 
wiadomości publicznej najpóźniej na 7 dni przed terminem, w którym wybory mają się odbyć. 

6. W terminie dwóch dni od dnia zakończenia rejestracji Przewodniczący UKWSS przekazuje do Działu 
Nauczania ASP dane kandydatów (imię, nazwisko, Wydział, nr albumu) celem potwierdzenia 
statusu studenta. Dział Nauczania w terminie siedmiu dni od dnia uzyskania danych potwierdza 
status studenta kandydatów. Dopuszcza się potwierdzenie statusu studenta za pomocą urządzeń 
elektronicznych, dostarczonych przez Dział Informatyczny ASP, co zastępuje konieczność 
weryfikacji statusu studenta przez Dział Nauczania.  
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7. Wyniki wyborów podawane są do wiadomości publicznej najdalej trzy dni od dnia ich zakończenia 
w szczególności poprzez umieszczenie informacji na stronie głównej Szamorządu Studentów.  

 
§ 6 

1. Wybory przedstawicieli studentów uważane są za ważne w I terminie pod warunkiem udziału w nich 
25% uprawnionych do głosowania studentów. Jeśli w I terminie nie został osiągnięty procent 
wskazany w zdaniu poprzednim, przeprowadza się wybory w II terminie, przy czym liczba 
uprawnionych do głosowania nie może być mniejsza niż 10%. Drugi termin wyborów może być 
przeprowadzony w tym samym dniu co termin pierwszy.  

2. Stwierdzenie czynnego prawa wyborczego następuje poprzez: 
a. okazanie ważnej legitymacji studenckiej lub indeksu z wpisem na rok studiów w danym roku 

akademickim lub; 
b. zalogowanie się do odpowiedniego systemu informatycznego, jeżeli wybory są przeprowadzane 

drogą elektroniczną.  
3. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, na jednego kandydata, nie więcej jednak niż na ilość 

mandatów do obsadzenia.  Każdy głos musi być oddany osobiście. 
4. Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłaszania kandydatów. W przypadku wyborów dot. mandatów 

w organach wydziałowych, każdy wyborca może zgłosić kandydata jedynie z wydziału na którym 
studiuje. Zgłaszanie kandydatów jest jawne. 

5. Umieszczenie kandydata na liście odbywa się po wyrażeniu przez niego zgody. 
6. Listę kandydatów zgłoszonych przez wyborców podaje się do wiadomości ogółu studentów, a w 

przypadku wyborów przeprowadzanych na wydziałach studentom tego wydziału - wraz z informacją 
o roku i kierunku/kierunkach studiów kandydata. 

7. Ważne karty do głosowania są opatrzone pieczęcią Samorządu, za wyjątkiem głosowania w formie 
elektronicznej.   

8. Wyborca wpisuje nazwisko lub nazwiska kandydatów, na których głosuje i wrzuca wypełnioną kartę 
do zapieczętowanej urny. W przypadku głosowania w formie elektronicznej zbierania głosów odbywa 
się poprzez przygotowaną w tym celu aplikację, zapewniającą weryfikację tożsamości.  

9. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem zasad ujętych 
w niniejszym Regulaminie. 

10. Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu ogłasza wyniki wyborów na stronie internetowej ASP i na 
tablicy ogłoszeń Samorządu oraz niezwłocznie powiadamia przewodniczących odpowiednich 
organów kolegialnych ASP oraz Prorektora ds. Studenckich, a w przypadku wyborów organizowanych 
przez UKW, Przewodniczącego UKW. 

11. Jeżeli w wyniku wyborów nie zostanie wybrany pełny określony skład organu, Komisja przeprowadza 
w terminie do 2 tygodni wybory dodatkowe, na zasadach określonych w niniejszej Ordynacji. 

12. W razie wygaśnięcia mandatu członka organu Samorządu, Komisja przeprowadza w terminie do 2 
tygodni wybory uzupełniające, na zasadach określonych wyżej, o ile Prezydium URSS nie podejmie 
decyzji o odstąpieniu od uzupełniających wyborów. 

 
§ 7 

Elektorzy – wybory Rektora 
1. Kandydatem spośród studentów na członka Kolegium Elektorów w wyborach Rektora może być 

każdy student ASP.  
2. W skład Kolegium Elektorów wchodzą przedstawiciele studentów i doktorantów w najmniejszej 

liczbie całkowitej stanowiącej 25% składu Kolegium Elektorów, przy czym liczbę studentów i 
doktorantów ustala się ̨proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w uczelni, a każda z tych grup 
jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela.  

3. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala Uczelniana Komisja Wyborcza. 

4. Skład Kolegium Elektorów ustala się w ten sposób, że liczbę dostępnych mandatów dzieli się na pule 
podstawową dla każdego wydziału w wysokości od 60-65% (przy czym procent zależny jest od 
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pierwszej możliwości uzyskania równej ilości mandatów)  a pozostałe mandaty rozdysponowane 
między wydziałami  proporcjonalnie w stosunku do liczebności danego wydziału (liczbę mandatów 
ustala URSS w drodze uchwały). W przypadku, gdy w wyniku równego podziału mandatów pozostaną 
nieobsadzone miejsca w Kolegium Elektorów, wówczas obsadza się je kandydatami, którzy osiągnęli 
kolejno największą ilość głosów.  

 
§ 8 

Elektorzy – wybory przedstawicieli do Senatu 
1. W skład Senatu wchodzą przedstawiciele studentów i doktorantów łącznie w najmniejszej liczbie 

całkowitej stanowiącej nie mniej niż 20% składu senatu. W skład Senatu powinni wchodzić 
przedstawiciele wszystkich Wydziałów, przy czym w przypadku, gdy liczba wakatów do obsadzenia 
jest mniejsza niż liczba wydziałów, decyduje ilość oddanych głosów na kandydata, a nie jego 
przynależność wydziałowa.  

2. Wybory przedstawicieli studentów odbywają się na zebraniach wyborczych i polegają na zgłoszeniu 
kandydatów przez osoby obecne na sali, przy czym zgłoszona może być spośród studentów 
wyłącznie osoba obecna na sali. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie , w 
przeciwnym razie nie może wziąć udziału w wyborach jako kandydat. W ramach posiedzenia 
przeprowadzanego w sposób zdalny Przewodniczący UKWSS może zarządzić zgłaszanie 
kandydatów oraz ich wybór w trybie elektronicznym z wykorzystaniem urządzeń oraz 
oprogramowania informatycznego.  

3. Ilość przedstawicieli Samorządu Studentów w Senacie ustala Uczelniana Komisja Wyborcza na 
podstawie przepisów Statutu.  

 
§ 9 

Rady Wydziałów 

1. Wybory przedstawicieli studentów do Rad Wydziałów organizuje i przeprowadza WKS, chyba że 
wybory odbywają się w formie elektronicznej. Wybory odbywają się na zebraniach wyborczych i 
polegają na zgłoszeniu kandydatów przez osoby obecne na sali, przy czym zgłoszona może być 
spośród studentów wyłącznie osoba obecna na sali. W ramach posiedzenia przeprowadzanego w 
sposób zdalny Przewodniczący UKWSS może zarządzić zgłaszanie kandydatów oraz ich wybór w 
trybie elektronicznym z wykorzystaniem urządzeń oraz oprogramowania informatycznego.  

2. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, w przeciwnym razie nie może wziąć 
udziału w wyborach jako kandydat.  

3. Przedstawiciele studentów społeczności wydziałowej wybierani są przez wszystkich studentów 
danego wydziału w wyborach bezpośrednich.  

4. Ilość przedstawicieli Samorządu Studentów w danej Radzie Wydziału ustala Uczelniana Komisja 
Wyborcza na podstawie przepisów Statutu.  

 
§ 10 

Uczelniana Komisja Stypendialna 
1. URSS typuje po jednym przedstawicielu z każdego Wydziału (za pisemną zgodą kandydatów) do 

Uczelnianej Komisji Stypendialnej, działającej jako organ stypendialny, którego zakres działania 
określa ustawa i przepisy wewnętrze ASP.  

2. Wskazane kandydatury Prezydium Samorządu składa w formie dokumentu do Działu Nauczania oraz 
do Rektora ASP. Typowanie kandydatur do Uczelnianej Komisji Stypendialnej odbywa się co roku 
przed rozpatrzeniem wniosków o Stypendia przyznawane w ASP.  

3. Uczelnianą Komisję Stypendialną powołuje Rektor ASP na wniosek Samorządu Studentów.  
4. Kadencja Uczelnianej Komisji Stypendialnej jest powoływana co roku i trwa do czasu powołania 

kolejnej Komisji.   
§11 

Komisje Dyscyplinarne 
1. Komisje Dyscyplinarne oraz Odwoławcze Komisje Dyscyplinarne powołuje Senat ASP.  
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2. Na wniosek Senatu lub Rektora URSS typuje po jednym przedstawicielu Samorządu Studentów do 
Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. 
Nauczycieli Akademickich za pisemną zgodą kandydatów.  

3. Na wniosek Senatu lub Rektora URSS typuje po jednym przedstawicielu z każdego wydziału do 
Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów za 
pisemną zgodą kandydatów.  

4. Prezydium składa kandydatury w formie dokumentów do Senatu ASP.  
 
 

Wybory do organów Samorządu Studentów ASP 
§ 12 

1. Student może kandydować jednocześnie do różnych organów Samorządu i pełnić funkcje w różnych 
organach Samorządu, za wyjątkiem organów od siebie zależnych. 

2. Wybory do wszystkich organów Samorządu przeprowadza się w terminach ustalonych przez UKWSS. 
3. Wybory do organów Samorządu uważane są za ważne w I terminie pod warunkiem udziału w nich 

25% uprawnionych do głosowania studentów. Jeśli w I terminie nie został osiągnięty procent 
wskazany w zdaniu poprzednim, przeprowadza się wybory w II terminie, przy czym liczba 
uprawnionych do głosowania nie może być mniejsza niż 10%. Drugi termin wyborów może być 
przeprowadzony w tym samym dniu co termin pierwszy.  

4. Przewodniczącym Samorządu zostaje kandydat, wybrany przez członków URSS, który w wyborach do 
WRSS uzyskał najwyższą liczbę głosów. Na pierwszym posiedzeniu URSS zwołanym przez nowo 
wybranego Przewodniczącego URSS, Przewodniczący proponuje swoich kandydatów na stanowiska 
wiceprzewodniczących, których członkowie URSS zatwierdzają w drodze uchwały. 

5. W wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego członkami WRSS zostają 3 osoby z 
największą ilością ważnie oddanych głosów. Przewodniczącym WRSS zostaje osoba z największą 
ilością ważnie oddanych głosów. W przypadku odmowy przyjęcia funkcji przewodniczącego, 
przewodniczącym WRSS zostaje kolejna osoba z największą liczbą uzyskanych głosów. 

 
 


