
Nr 3/2006/VIII 
 

Uchwała 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 28 grudnia 2006 r. 
 

 
 

w sprawie stwierdzenia zgodności „Regulaminu Samorządu Studenckiego 
Politechniki Lubelskiej” z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym  

i Statutem Uczelni 
 
 
 

Na podstawie § 82 ust. 1 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat  u c h w a l a, 
co następuje: 
 

§ 1. 
 

Senat Politechniki Lubelskiej stwierdza zgodność „Regulaminu Samorządu 
Studenckiego Politechniki Lubelskiej”, stanowiącego załącznik do niniejszej 
uchwały, z  ustawą  Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni.  
 
 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora. 
 
 
 
 
 
 
     Przewodniczący 

     Senatu Politechniki Lubelskiej 
 
 

                        R e k t o r 
Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 
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REGULAMIN 
 SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 
 POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 

 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

1. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 

Studenci Politechniki Lubelskiej studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 
jednolitych studiów magisterskich tworzą Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej, 
zwany dalej Samorządem. 
 

§ 2. 
 

Organy Samorządu są jedynym reprezentantem wszystkich studentów. 
 

§ 3. 
 

Samorząd działa na podstawie: 
a) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą; 
b) Statutu Politechniki Lubelskiej; 
c) niniejszego Regulaminu. 

 
 

2. Działalność 
 

§ 4. 
 

Samorząd działa poprzez swoje organy wyłonione w drodze demokratycznych 
wyborów. 
 

§ 5. 
 

Członkowie Samorządu są odpowiedzialni przed swymi wyborcami. 
 

§ 6. 
 

Studenci współdziałają w realizacji zadań Politechniki Lubelskiej oraz biorą udział 
w zarządzaniu Uczelnią poprzez uczestnictwo w wybieralnych organach kolegialnych  
i w innych strukturach Uczelni. 
 

 
 
 



 4 

§ 7. 
 

Organy Samorządu bronią nieskrępowanej, zgodnej z prawem działalności 
społeczności studenckiej i stwarzają warunki dla realizacji jej inicjatyw. 

 
§ 8. 

 
Zadaniem organów Samorządu w szczególności jest: 
a) obrona praw i interesów studentów; 
b) prowadzenie na terenie Uczelni działalności w zakresie spraw studenckich,  

w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów; 
c) decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych 

przez organy Uczelni na cele studenckie; 
d) reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni oraz poza nią; 
e) przedstawianie opinii środowiska studenckiego Politechniki Lubelskiej 

i kierowanie wniosków w jego imieniu; 
f) współdecydowanie we wszystkich sprawach dotyczących społeczności 

studenckiej w przypadkach przewidzianych w Ustawie i w Statucie Politechniki 
Lubelskiej; 

g) zabieganie o godziwe warunki studiowania i życia studiujących oraz działanie 
na rzecz pozytywnych zmian; 

h) wybór przedstawicieli do kolegialnych organów Politechniki Lubelskiej; 
i) wspieranie naukowych, kulturalnych, sportowych i innych inicjatyw studentów. 

 
§ 9. 

 
Samorząd realizując swoje zadania, w porozumieniu z Rektorem lub właściwym 

Dziekanem, może korzystać ze wszystkich środków materialnych należących do 
Uczelni. 
 

§ 10. 
 

Samorząd zgodnie z prawem korzysta z: 
a) osobowości prawnej Uczelni; 
b) wszechstronnej pomocy organów Uczelni i jej administracji; 
c) dokumentów i informacji będących w posiadaniu Uczelni w zakresie 

kompetencji Samorządu; 
d) dóbr materialnych, będących w posiadaniu Uczelni. 

 
§ 11. 

 
Decyzje organów Uczelni dotyczące środków i pomieszczeń przeznaczonych 

wyłącznie na cele studenckie podejmowane są w porozumieniu z właściwymi organami 
Samorządu. 
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ROZDZIAŁ II 

1. Organy Samorządu 
 

§ 12. 
 

Organy Samorządu tworzone są jako organy kolegialne oraz organy jednoosobowe. 
 

§ 13. 
 

Kolegialne organy Samorządu to: 
a) na szczeblu Uczelni: Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, zwana dalej 

RUSS; 
b) na szczeblu Wydziału: Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego, zwana 

dalej RWSS; 
c) na szczeblu Osiedla Studenckiego: Rada Mieszkańców Osiedla Studenckiego, 

zwana dalej RMOS; 
d) na szczeblu Domu Studenckiego: Rada Mieszkańców Domu Studenckiego, 

zwana dalej RMDS. 
 

§ 14. 
 

Jednoosobowe organy Samorządu to: 
a) Przewodniczący RUSS; 
b) Przewodniczący RWSS. 

 
§ 15. 

 
Organy Samorządu mogą dla realizacji swoich zadań powoływać stałe i doraźne 

komisje. 
 

§ 16. 
 

Posiedzenia organów Samorządu prowadzą ich Przewodniczący lub osoby 
upoważnione przez Przewodniczącego. 
 
 

2. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego 
 

§ 17. 
 

Najwyższym kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu jest Rada 
Uczelniana Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej. 
 

§ 18. 
 

W skład RUSS wchodzi dwóch delegatów z każdej Rady Wydziałowej oraz 
Przewodniczący RMOS (z wyjątkiem roku akademickiego 2006/2007). 
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§ 19. 
 

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej RUSS zwołuje urzędujący Przewodniczący 
RUSS, w terminie do 7 dni od uprawomocnienia się wyborów. 

 
§ 20. 

 
1. Posiedzenia RUSS są ważne przy obecności ponad połowy składu RUSS. 
2. W przypadku, gdy na drugim z kolei posiedzeniu RUSS nie będzie wymaganej liczby 

delegatów, RUSS podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na 
liczebność zebrania, za wyjątkiem uchwalenia Regulaminu Samorządu. 

 
§ 21. 

 
1. Posiedzenia RUSS są otwarte dla wszystkich studentów Politechniki Lubelskiej. 
2. Członkowie RUSS na posiedzeniach RUSS przedstawiają sprawozdania ze swej 

działalności. 
 

§ 22. 
 
1. Obecność delegatów RUSS na posiedzeniach RUSS jest obowiązkowa. 
2. RUSS może cofnąć mandat delegatowi RUSS, w przypadku jego dwóch nieuspra-

wiedliwionych nieobecności na posiedzeniach RUSS. 
3. Odwołanie delegata RUSS może nastąpić także przez organ powołujący. 
 

§ 23. 
 

Wygaśnięcie mandatu delegata RUSS następuje w przypadku: 
a) utraty statusu studenta; 
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 
c) odwołania przez jednostkę delegującą; 
d) odwołania przez RUSS; 
e) niemożności pełnienia funkcji przez okres przekraczający 3 miesiące; 
f) ukarania prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej. 

 
§ 24. 

 
Przedstawiciele studentów do organów kolegialnych Uczelni, jednostek 

organizacyjnych oraz komisji tracą członkostwo w przypadkach określonych w § 23 
niniejszego Regulaminu. 
 

§ 25. 
 
1. Uchwały RUSS zapadają zwykłą większością głosów członków lub osób pisemnie 

upoważnionych przez nie, które jednocześnie są członkami RWSS, chyba, że 
niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 

2. W sprawach personalnych obowiązuje bezwzględna większość głosów oraz tajny tryb 
głosowania. W przypadku jednomyślności głosowanie może odbyć się w sposób 
jawny.  
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3. Na wniosek członka RUSS prowadzący zarządza tajne głosowanie niezależnie od 
charakteru sprawy. 

 
§ 26. 

 
Posiedzenie RUSS zwołuje przewodniczący RUSS nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

Posiedzenie RUSS może być też zwołane na pisemny wniosek: 
a) 5% studentów Politechniki Lubelskiej; 
b) 1/3 składu RUSS; 
c) RWSS; 
d) Rektora Politechniki Lubelskiej, w ciągu tygodnia po otrzymaniu wniosku. 

 
§ 27. 

 
Do wyłącznej kompetencji RUSS należy: 
a) reprezentowanie studentów wobec organów Uczelni oraz na zewnątrz niej; 
b) uchwalanie regulaminu Samorządu; 
c) ogłaszanie studenckiego referendum w sprawach ważnych dla środowiska 

studenckiego; 
d) opiniowanie i delegowanie przedstawicieli do organów kolegialnych Uczelni; 
e) podejmowanie decyzji w sprawie akcji protestacyjnej studentów; 
f) decydowanie w porozumieniu z Rektorem w sprawach dotyczących 

wydatkowania środków finansowych na cele studenckie oraz odpłatności za 
miejsce w domu studenta; 

g) delegowanie przedstawiciela Samorządu do Parlamentu Studentów Rzecz-
pospolitej Polskiej; 

h) wybór i odwołanie przewodniczącego RUSS; 
i) powołanie stałych i doraźnych komisji RUSS do określonych celów oraz 

przewodniczących tych komisji, a także określanie kompetencji, zakresu i trybu 
ich działania; 

j) zatwierdzenie składu Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeń-
skiego; 

k) delegowanie przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej 
oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. 

 
§ 28. 

 
Komisje stałe działające przy RUSS: 
a) Odwoławcza Komisja Stypendialna, zwana dalej OKS; 
b) Komisja Kultury; 
c) Komisja Sportu; 
d) Komisja Kształcenia; 
e) Komisja Mediów i Promocji; 
f) Komisja Wyborcza. 

 

§ 29. 
 
1. OKS zajmuje się podziałem środków finansowych przeznaczonych na stypendia  

i zapomogi. 
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2. OKS odpowiedzialna jest za przekazywanie studentom informacji o warunkach 
przyznawania pomocy materialnej. 

 
§ 30. 

 
1. Komisja Kultury odpowiedzialna jest za inicjowanie i organizowanie wszelkich 

imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, według własnego projektu lub na 
wniosek studentów Uczelni. 

2. Komisja Kultury jest także odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktów z innymi 
uczelniami w zakresie organizowania imprez o charakterze kulturalnym  
i rozrywkowym oraz za bieżące informowanie o takich przedsięwzięciach studentów 
własnej Uczelni. 

 
§ 31. 

 
1. Komisja Sportu odpowiedzialna jest za inicjowanie i organizowanie wszelkich 

imprez o charakterze sportowym i rekreacyjno-wypoczynkowym według własnego 
projektu lub na wniosek studentów Uczelni. 

2. Komisja Sportu odpowiedzialna jest także za utrzymywanie kontaktów z innymi 
uczelniami w zakresie organizowania imprez o charakterze sportowym  
i rekreacyjno-wypoczynkowym oraz za bieżące informowanie o takich przedsięw-
zięciach studentów własnej Uczelni. 

 
§ 32. 

 
1. Komisja Kształcenia jest odpowiedzialna za współpracę z władzami Uczelni na 

rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowywania poziomu kształcenia do 
międzynarodowych standardów. 

2. Komisja Kształcenia w szczególności odpowiada za: 
a) przedstawianie projektu regulaminu przeprowadzania ankietyzacji nauczycieli 

akademickich lub proponowanie zmian w istniejącym regulaminie; 
b) uczestniczenie w procesie ankietyzacji nauczycieli akademickich oraz  

w przetwarzaniu wyników ankiety; 
c) informowanie studentów o działalności dotyczącej spraw kształcenia prowadzo-

nych przez komisje, jak i władze Uczelni; 
d) współpracę z Radami Wydziałów w kwestiach dotyczących kształcenia; 
e) współpracę z kołami naukowymi. 

 
§ 33. 

 
1. Komisja Mediów i Promocji odpowiedzialna jest za promocję dobrego wizerunku 

Samorządu zarówno na Uczelni jak i poza nią. 
2. Komisja Mediów i Promocji w szczególności: 

a) utrzymuje kontakty z przedstawicielami mediów regionalnych i ogólnopolskich 
oraz instytucjami i firmami współpracującymi z Samorządem oraz prowadzi ich 
ewidencję; 

b) opracowuje promocję i reklamę imprez organizowanych przez RUSS; 
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c) opracowuje i zleca wykonanie oraz prowadzi dystrybucję materiałów 
informacyjnych związanych z działalnością Samorządu (plakaty, ulotki, 
wizytówki, gadżety itp.); 

d) współuczestniczy w promocji Uczelni oraz jej studentów; 
e) współpracuje z administratorami sieci komputerowej w domach studenckich; 
f) dba o stronę internetową Samorządu. 

 

3. Przewodniczący RUSS 
 

§ 34. 
 

Przewodniczący RUSS jako jednoosobowy organ Samorządu kieruje pracami 
RUSS. 
 

§ 35. 
 

Do kompetencji Przewodniczącego RUSS należy w szczególności: 
a) reprezentowanie Samorządu wobec władz Uczelni i poza nią; 
b) zwoływanie i prowadzenie obrad RUSS; 
c) koordynowanie i kontrolowanie prac poszczególnych komisji i członków 

RUSS; 
d) określanie sposobu wykonywania uchwał RUSS; 
e) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych 

organów Samorządu; 
f) przygotowywanie projektu podziału środków finansowych na działalność 

studencką. 
 

§ 36. 
 

Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego RUSS następuje w przypadku: 
a) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 
b) odwołania przez RUSS; 
c) niemożności pełnienia funkcji przez okres przekraczający 3 miesiące.  

 
§ 37. 

 
W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego z pełnionej funkcji, 

kompetencje przejmuje zastępca Przewodniczącego RUSS lub osoba do tego 
wyznaczona przez RUSS ze swojego grona, do czasu wyboru nowego Przewodni-
czącego. 

 
§ 38. 

 
Przewodniczącym RUSS nie może zostać przewodniczący RWSS oraz 

przewodniczący RMOS. 
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§ 39. 
 

Kadencja Przewodniczącego RUSS trwa jeden rok z możliwością przedłużenia jej 
do trzech kadencji. 

 
§ 40. 

 
Przewodniczący powołuje swoich zastępców po akceptacji RUSS. 

 

 

4. Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego 
 

§ 41. 
 

Do kompetencji RWSS należy w szczególności: 
a) reprezentowanie studentów przed władzami wydziału; 
b) wybór delegatów do RUSS z danego wydziału; 
c) występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi wydziału do organów 

Uczelni; 
d) wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału; 
e) wybór przedstawicieli studentów do komisji działających na szczeblu wydziału, 
f) uczestniczenie w tworzeniu i opiniowaniu planów studiów i programów 

nauczania oraz zasad rejestracji studentów na kolejne lata akademickie; 
g) aktywny udział w sprawach związanych z procesem dydaktycznym i socjalno-

bytowym studentów wydziału; 
h) organizowanie referendów związanych ze sprawami studentów na wydziale; 
i) wybór przedstawicieli studentów do Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu 

Koleżeńskiego; 
j) wybór i odwołanie przewodniczącego RWSS; 
k) delegowanie przedstawicieli spośród RWSS na egzaminy komisyjne na 

wniosek zainteresowanej osoby. 
 

§ 42. 
 

Kadencja członka RWSS: 
a) trwa trzy lata; 
b) rozpoczyna się z dniem 1 IX a kończy 3l VIII z wyjątkiem: 
− wyborów uzupełniających; 
− przedstawicieli organów Samorządu odwołanych przed dniem 3l VIII. 

 
§ 43. 

 
Kadencja Przewodniczącego RWSS trwa jeden rok z możliwością przedłużenia jej 

do trzech kadencji. 
§ 44. 

 
Członkiem organów Samorządu nie może być: 
a) osoba ukarana prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej; 
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b) przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członek zarządu organizacji 
społecznej, gospodarczej lub organizacji politycznej działającej na terenie 
Politechniki Lubelskiej. 

 
§ 45. 

 
Wygaśnięcie mandatu członka RWSS następuje w przypadku: 
a) utraty statusu studenta; 
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 
c) niemożności pełnienia funkcji przez okres przekraczający 3 miesiące; 
d) ukarania prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej; 
e) zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających jego trwanie. 

 
§ 46. 

 
Odwołanie członka RWSS może nastąpić przez ten organ na pisemny wniosek: 
a) 5% studentów wydziału w danym dniu; 
b) co najmniej 2/3 składu RWSS; 
c) Przewodniczącego RWSS. 

 
§ 47. 

 
Odwołanie członka RWSS następuje przez większość 2/3 głosów RWSS przy 

obecności 2/3 jej członków. 
 

§ 48. 
 

Przewodniczący RWSS lub, gdy dotyczy to Przewodniczącego, jego zastępca, 
informuje RWSS o fakcie wygaśnięcia mandatu. 
 

§ 49. 
 
1. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka RWSS zarządza się 

wybory uzupełniające, chyba, że do końca semestru letniego pozostało nie więcej niż 
60 dni. 

2. Jeśli odwołanie lub wygaśnięcie mandatu dotyczy członka RUSS, następuje 
uzupełnienie składu RUSS po wyborach uzupełniających. 

 
§ 50. 

 
1. Każdy członek RWSS ma prawo zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego 

RWSS. 
2. Kandydat na Przewodniczącego, po wyrażeniu zgody na kandydowanie, wybierany 

jest bezwzględną większością głosów spośród RWSS w głosowaniu tajnym, przy 
obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 
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§ 51. 
 
1. Liczba członków w RWSS powinna być równa lub większa od liczby przedstawi-

cieli studentów danego wydziału w Radzie Wydziału. 
2. W RWSS może być maksymalnie 9 członków danego wydziału. 
3. Dokładną liczbę członków RWSS ustala odpowiednia RWSS. 

 

5. Rada Mieszkańców Domu i Osiedla Studenckiego 
 

§ 52. 
 

Wszyscy mieszkańcy domu studenckiego tworzą Samorząd Mieszkańców Domu 
Studenckiego, zwany dalej SMDS. 

 
§ 53. 

 
RMDS jest kolegialnym organem uchwałodawczym SMDS na szczeblu Domu 

Studenckiego, zwanego dalej DS. 
 

§ 54. 
 

W skład RMDS wchodzą Przewodniczący oraz dwóch zastępców. 
 

§ 55. 
 

Do kompetencji RMDS należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących 
SMDS, a w szczególności: 

a) reprezentowanie ogółu mieszkańców DS przed władzami Uczelni oraz 
administracją DS; 

b) występowanie z wnioskami i postulatami do organów Uczelni. 
 

§ 56. 
 

Do zadań RMDS należy w szczególności: 
a) współpraca z kierownikami DS we wszystkich sprawach dotyczących DS, 

w tym wyposażenia oraz remontu; 
b) opiniowanie projektu regulaminu DS; 
c) organizowanie w miarę potrzeb na okres wakacyjny depozytu rzeczy 

mieszkańców DS; 
d) kształtowanie kultury współżycia społecznego między mieszkańcami; 
e) podejmowanie działań w celu utrzymania ładu, porządku, spokoju i czystości  

w DS. 
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§ 57. 
 

Do uprawnień RMDS należy: 
a) wnioskowanie wspólnie z kierownikiem DS o pozbawieniu miejsc w DS 

w przypadku rażącego naruszenia regulaminu, zasad dobrego wychowania 
i bezpieczeństwa w DS.; 

b) rozpatrywanie spraw o naruszenie regulaminu DS.; 
c) opiniowanie pracy administracji DS. 

 
§ 58. 

 
1. Każdy członek RMDS ma prawo zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego 

RMDS. 
2. Kandydat na Przewodniczącego, po wyrażeniu zgody na kandydowanie, wybierany 

jest zwykłą większością głosów spośród RMDS w głosowaniu tajnym, przy 
obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 

3. Przewodniczący RMDS kieruje jej pracami i reprezentuje RMDS wobec 
administracji Osiedla Studenckiego. 

 
§ 59. 

 
RMOS jest kolegialnym organem uchwałodawczym SMDS na szczeblu Osiedla 

Studenckiego. 
 

§ 60. 
 

W skład RMOS wchodzą Przewodniczący i zastępcy RMDS. 
 

§ 61. 
 

Do wyłącznych kompetencji RMOS należy reprezentowanie ogółu studentów 
mieszkających w DS. 
 

§ 62. 
 

Kandydat na Przewodniczącego RMOS, po wyrażeniu zgody na kandydowanie, 
wybierany jest bezwzględną większością głosów spośród członków RMOS 
w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 
 

§ 63. 
 
1. Kadencja członka RMDS trwa od l IX do 3l VIII. 
2. Kadencja Przewodniczącego RMOS i RMDS trwa jeden rok z możliwością 

przedłużenia jej do 3 kadencji. 
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§ 64. 
 

Wygaśnięcie mandatu członka RMDS następuje w przypadku: 
a) utraty statusu studenta; 
b) utraty statusu mieszkańca DS; 
c) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 
d) odwołania przez 40% mieszkańców DS; 
e) niemożności pełnienia funkcji przez okres przekraczający 3 miesiące; 
f) ukarania prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej 
 

§ 65. 
 

W Politechnice Lubelskiej działa Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński. 
 

§ 66. 
 
1. Podstawę działania Sądów Koleżeńskich stanowią przepisy Ustawy oraz niniejszy 

Regulamin. 
2. Sądy Koleżeńskie orzekają w imieniu Samorządu. 

 
§ 67. 

 
Sądy Koleżeńskie są niezawisłe w orzekaniu. 

 
§ 68. 

 
O przekazaniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego decyduje Rektor po zasięgnięciu 

opinii RUSS. 
 

§ 69. 
 
1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdego wydziału 

oraz po jednym przedstawicielu z DS. 
2. Sąd Koleżeński ze swego grona wybiera Przewodniczącego. 
3. Członkowie Sądów Koleżeńskich powoływani są na okres kadencji organów 

Samorządu. 
 

§ 70. 
 
1. W skład Sądu Odwoławczego wchodzi po jednym przedstawicielu z Wydziału  

i Osiedla Studenckiego. 
2. Sąd Odwoławczy ze swego grona wybiera Przewodniczącego. 
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§ 71. 
 
1. Sąd Koleżeński może wymierzyć kary: 

a) upomnienia; 
b) nagany; 
c) nagany z ostrzeżeniem. 

2. Sąd Koleżeński może ponadto zobowiązać winnego do naprawienia szkody, zlecenia 
wykonania określonej pracy w obiektach Uczelni lub na terenie Osiedla 
Studenckiego. 

3. W przypadku wymierzenia przez Sąd Koleżeński kar wyszczególnionych w ust.1, 
wykonanie orzeczeń zarządza Rektor. 

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Odwoławczego Sądu 
Koleżeńskiego w terminie 14 dni od dnia orzeczenia kary. 

 
§ 72. 

 
Sąd Koleżeński zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco informacji 

Rektorowi o podjętych decyzjach we wszystkich rozpatrywanych sprawach. 
 

 
 

ROZDZIAŁ IV 

Ordynacja Wyborcza 
 

§ 73. 
 
1. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. 
2. Czynne prawo wyborcze ma każdy student. 
3. Bierne prawo wyborcze ma każdy student wymieniony w ust. 2 z wyjątkiem 

studenta: 
a) ukaranego prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej, zawieszającym go 

w prawach studenckich; 
b) będącego członkiem Komisji Wyborczej. 

4. Wybory przedstawicieli do Samorządu powinny zakończyć się do 15 VI. 
5. Studentom studiującym jednocześnie na dwóch wydziałach przysługuje bierne  

i czynne prawo wyborcze tylko na jednym wskazanym przez siebie wydziale. 
 

§ 74. 
 
1. Kalendarz wyborczy musi zawierać: 

a) miejsce i ostateczny termin zgłaszania kandydatów; 
b) termin i miejsce głosowania (także w przypadku niespełnienia § 76). 

2. Kandydat nie może być członkiem Komisji Skrutacyjnej. 
3. W pracach Komisji Wyborczej mogą uczestniczyć jako obserwatorzy mężowie 

zaufania kandydatów, jeśli zostaną przez nich zgłoszeni do przewodniczących 
komisji najpóźniej na 3 dni przed datą wyborów. 
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§ 75. 
 
1. Zgłoszenie kandydata następuje po przedłożeniu pisemnej zgody kandydata 

zawierającej: imię i nazwisko, grupę dziekańską, numer legitymacji studenckiej, 
podpis oraz listę popierających go wyborców. 

2. Lista zawiera imię, nazwisko oraz nr legitymacji 15 osób popierających kandydata. 
3. Zgłoszenie kandydata następuje zgodnie z kalendarzem wyborczym wyborów. Lista 

kandydatów jest podawana do wiadomości studentów w ciągu 2 dni po wyżej 
wymienionym terminie. 

 
§ 76. 

 
Wybory uważa się za ważne, gdy uczestniczy w nich 50% + 1 uprawnionych do 

głosowania. 
 

§ 77. 
 

W przypadku niespełnienia § 76 Komisja Wyborcza zarządza ponowne wybory.  
W ponownych wyborach nie jest wymagane spełnienie warunku § 76. 
 

§ 78. 
 
1. Termin i miejsce wyborów muszą być ustalone w taki sposób, aby wyborca miał 

możliwość udziału w wyborach. Wybory odbywają się zgodnie z kalendarzem 
wyborczym. 

2. Ogłoszenie wyników wyborów i umieszczenie ich w widocznym miejscu następuje 
po ich zakończeniu. 

3. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą najmniejszą 

liczbę głosów, która uprawnia do otrzymania mandatu, o obsadzie mandatu 
decyduje losowanie przeprowadzone przez właściwą Komisję Wyborczą  
w obecności zainteresowanych. 

 
§ 79. 

 
Wniosek o unieważnienie wyborów może być złożony najpóźniej do 2 dni po 

ogłoszeniu wyników wyborów do Komisji Wyborczej. 
 

§ 80. 
 

Do zakończenia semestru letniego musi odbyć się spotkanie nowego składu 
organów Samorządu, na którym następuje wybór Przewodniczącego oraz 
poszczególnych przedstawicieli do organów kolegialnych Uczelni. 
 

§ 81. 
 

Komisja Wyborcza: 
a) ustala i ogłasza kalendarz wyborów; 



 17

b) ustala procedurę głosowania; 
c) sprawuje nadzór nad działalnością Komisji Wyborczych w wydziałach 

i w domach studenckich; 
d) rozstrzyga wątpliwości dotyczące spraw związanych z przebiegiem wyborów; 
e) stwierdza ważność wyborów; 
f) unieważnia wybory w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; 
g) przygotowuje karty do głosowania; 
h) zabezpiecza kompletną dokumentację dotyczącą wyborów. 

 
§ 82. 

 
1. Komisje Wyborcze w wydziałach oraz w domach studenckich: 

a) podają liczbę mandatów, skład Komisji, treść Ordynacji Wyborczej; 
b) powołują 3-osobowe Komisje Skrutacyjne do obliczania wyników głosowania, 

złożone ze studentów danego wydziału bądź odpowiednio domu studenckiego; 
c) wyznaczają miejsce i terminy wyborów lokalnych zgodnie z kalendarzem 

wyborczym; 
d) pobierają dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia wyborów; 
e) organizują i przeprowadzają wybory w swoich rejonach; 
f) wyłaniają kandydatów. 

 
§ 83. 

 
1. Wyborów przedstawicieli studentów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) 

dokonuje RUSS. 
2. Wyborów przedstawicieli studentów do Wydziałowego Kolegium Elektorów (WKE) 

dokonują odpowiednie RWSS. 
3. Wybory odbywają się we wszystkich wydziałach. 
4. Przedstawiciele studentów do UKE i WKE wybierani są na okres kadencji organów 

wyborczych Uczelni. 
5. W przypadku konieczności zwołania UKE lub WKE w trakcie kadencji 

i stwierdzenia niepełnego składu, przeprowadza się wybory uzupełniające. 
 

§ 84. 
 
1. Przewodniczący RUSS oraz przewodniczący komisji stałych i doraźnych powinni 

uzyskać na ostatnim posiedzeniu urzędującej RUSS absolutorium. 
2. Absolutorium jest udzielane zwykłą większością głosów. 
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ROZDZIAŁ V 

Zmiana Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej 
 

§ 85. 
 

Regulamin Samorządu Studenckiego uchwalony jest przez RUSS większością 2/3 
głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków. 
 

§ 86. 
 

Zmiana niniejszego Regulaminu następuje na podstawie uchwały RUSS w trybie 
przewidzianym dla jego uchwalenia. 
 

§ 87. 
 

Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Politechniki Lubelskiej 
jego zgodności ze Statutem Uczelni. 
 


