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Statut uchwalony w dniu 26 października 2013 r. na XXI Zjeździe PSRP  
Zmieniony w dniu 5 listopada 2016 r. na XXIV Zjeździe PSRP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ST A T U T 

 

PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

Tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 5 listopada 2016 r. 
 

 

My, przedstawiciele wszystkich studentów Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o jakość i 

rozwój szkolnictwa wyższego w Ojczyźnie, świadomi faktu, że wiedza stanowi podstawę 

rozwoju narodu i jest jego prawdziwym bogactwem, w celu współdziałania z organami   
władzy publicznej w kreowaniu polityki szkolnictwa wyższego jako równi partnerzy, 

przyjmujemy niniejszy Statut Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 

TYTUŁ I  
USTRÓJ PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

DZIAŁ I  
PRZEPISY OGÓLNE 

 

§1  
1. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Parlamentem”  

lub „PSRP”, jest niezależną i samorządną organizacją reprezentującą ogół studentów 

w kraju. 
 
2. PSRP działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym, zwanej dalej „Ustawą”, wskazanych w niej przepisów ustawy  
z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu, 
zwanego dalej „Statutem”.  

3. PSRP posiada osobowość prawną.  
4. Siedzibą PSRP jest Miasto Stołeczne Warszawa. Terenem działania jest terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  
5. Dla realizacji celów statutowych PSRP może działać na terenie innych państw. 

 

§2  
1. Celem działania PSRP jest w szczególności:  

1) reprezentowanie i promowanie edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych  
i kulturalnych potrzeb studentów;  
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2) ochrona praw i interesów wszystkich studentów w kraju oraz polskich studentów 

za granicą; 

3) kreowanie i promowanie w środowisku studenckim postaw nastawionych na 

aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;  
4) identyfikacja i znoszenie barier w rozwoju naukowym, kulturalnym i sportowym 

ludzi młodych;  
5) wspieranie samorządności studenckiej;  
6) podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wśród ludzi młodych 

poprzez działalność informacyjną, naukową, kulturalną, w zakresie szkolnictwa 

wyższego, edukacji, oświaty, wychowania i kultury fizycznej;  
7) wspieranie mobilności studenckiej. 

 

2. PSRP realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  
1) wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków organom władzy publicznej;  
2) opiniowanie aktów normatywnych;  
3) przygotowywanie projektów aktów normatywnych;  
4) reprezentowanie polskich studentów na arenie międzynarodowej; 

 

5) organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych 
 

oraz innych wydarzeń; 
 

6) współpracę z przedsiębiorcami, mediami, organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami;  
7) prowadzenie kampanii społecznych;  
8) udział w postępowaniach przed sądami i trybunałami;  
9) przygotowywanie raportów, analiz i ekspertyz;  
10) udział w pracach komisji oraz innych zespołów o charakterze opiniodawczym, 

doradczym lub roboczym utworzonych przez instytucje publiczne lub inne 

podmioty. 

 

§3 
 

Obsługę administracyjną PSRP zapewnia Biuro PSRP, za którego działanie, w tym podział 

obowiązków między pracowników, odpowiedzialny jest Przewodniczący PSRP. 
 
 

DZIAŁ II 
 

ORGANY PSRP 
 

§4 
 

Organami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej są: 
 

1) Zjazd Delegatów;  
2) Rada Studentów;  
3) Przewodniczący;  
4) Rada Wykonawcza; 
5) Komisja Rewizyjna; 
6) Rzecznik Praw Studenta. 

 
 
 



3| S t r o n a 
 
 

§5 
1. Kadencja organów wymienionych w §4 pkt. 2-5 trwa dwa lata i rozpoczyna się dnia 1 

stycznia, a kończy z końcem dnia 31 grudnia. 
2. Od czasu wyboru do rozpoczęcia kadencji, członkowie elekci powyższych organów 

mają prawo udziału we wszystkich posiedzeniach odpowiednich organów oraz prawo 
wglądu do pełnej dokumentacji PSRP. 

3. Pełne przekazanie Biura PSRP wraz z całą dokumentacją następuje pierwszego dnia 
roboczego po rozpoczęciu kadencji władz PSRP. 

4. Mandat Przewodniczącego PSRP, członka Rady Wykonawczej, członka Rady 
Studentów i Komisji Rewizyjnej wygasa przypadku: 
1) utraty praw studenta; 
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
3) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych; 
4) utraty pełni praw publicznych. 

5. Wygaśnięcie mandatu z przyczyn określonych w ust. 4 stwierdza Komisja Rewizyjna, 
przy czym wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stwierdza 
Przewodniczący PSRP. 

 
ROZDZIAŁ 1  

ZJAZD DELEGATÓW 

 

§6 
 

1. Najwyższym organem Parlamentu jest Zjazd Delegatów, zwany dalej „Zjazdem”.  
2. Zjazd jest organem uchwałodawczym. 

 

§7 
 

1. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub Regulamin 

Zjazdu stanowią inaczej. 
 
2. Sesję uważa się za ważną w przypadku zarejestrowania delegatów z co najmniej 60 

uczelni. 
 

3. Zjazd podejmuje uchwały w obecności co najmniej 50% zarejestrowanych delegatów, 

dysponujących łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby zarejestrowanych na danej sesji 

Zjazdu głosów. 

4. Za zarejestrowanego delegata uznaje się osobę, której zgłoszenie zostało przyjęte 
 

i zaakceptowane przez Prezydium Zjazdu oraz umieszczone na liście, o której mowa w 

§59 ust. 7. 
 
5. Gdy dojdzie do utraty kworum w czasie trwania sesji Zjazdu, Prezydium Zjazdu 

zawiesza sesję i wyznacza termin wznowienia na dzień przypadający nie później niż 

14 dni od rozpoczęcia zawieszonej sesji Zjazdu. 

 
§8 

 

Szczegółowe zasady odbywania sesji i posiedzeń Zjazdu określają przepisy Tytułu I 

Działu V oraz Tytułu II Statutu, a także Regulamin Zjazdu uchwalany przez Zjazd.  
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ROZDZIAŁ 2 

 

RADA STUDENTÓW 

 

§9 
 

1. Rada Studentów, jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym PSRP.  
2. Do kompetencji Rady Studentów należy:  

1) opiniowanie projektów aktów prawnych, do czego może upoważnić 

Przewodniczącego PSRP lub Radę Wykonawczą;  

2) tworzenie na wniosek Przewodniczącego komisji Parlamentu oraz ustalanie na 

jego wniosek zakresu ich zadań;  

3) wybór przedstawicieli studentów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego;  

4) przygotowanie sesji Zjazdu, w tym wybór Prezydium Zjazdu;  

5) uchwalenie Regulaminu Rady Studentów PSRP;  

6) ustalenie zasad usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady Studentów 

i Komisji Rewizyjnej;  

7) wykonywanie innych zadań określonych w Statucie. 

 
§10 

 

Członkowie Rady Studentów zobowiązani są w szczególności do: 
 

1) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Studentów;  
2) uczestniczenia w pracach wybranej przez siebie komisji Parlamentu;  
3) udziału w sesjach Zjazdu. 

 

§11 
 

W skład Rady Studentów wchodzi dwunastu członków wybranych w trybie określonym 

w Tytule II Statutu oraz Przewodniczący PSRP, jako jej przewodniczący. 

 

§12 
 

1. Poza przypadkami określonymi w Statucie kadencja członka Rady Studentów wygasa 

w przypadku niezdolności do pełnienia funkcji z powodów zdrowotnych trwających 

dłużej niż 3 miesiące.  
2. Mandat członka Rady Studentów wygasa również w przypadku trzech 

nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Rady Studentów. 

3. Wniosek wraz z uzasadnieniem o odwołanie członka Rady Studentów przez Zjazd 

może złożyć:  
1) Przewodniczący PSRP;  
2) co najmniej 50 delegatów. 
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§13 
 

1. Rada Studentów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy składu, chyba że Statut lub Regulamin Rady Studentów PSRP 

stanowią inaczej. 
 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego PSRP.  
3. W szczególnych sytuacjach, poza posiedzeniami Rady Studentów, Przewodniczący 

PSRP może zarządzić głosowanie w trybie obiegowym za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady podejmowania głosowania 
 

obiegowego określa Regulamin Rady Studentów, o którym mowa w §9 ust. 2 pkt 5 

Statutu. 

 

ROZDZIAŁ 3 
 

PRZEWODNICZĄCY 

 

§14 
 

1. Przewodniczący, zwany dalej Przewodniczącym PSRP, jest organem wykonawczym 

Parlamentu.  
2. Przewodniczący PSRP w szczególności:  

1) kieruje bieżącymi pracami Parlamentu i jego organów;  
2) reprezentuje Parlament na zewnątrz, do czego może upoważnić inne osoby;  
3) odpowiada za politykę finansową PSRP i podejmuje decyzje w sprawach 

dotyczących finansów PSRP, chyba że Statut stanowi inaczej;  
4) składa i przyjmuje oświadczenia woli w imieniu Parlamentu, chyba że Statut 

stanowi inaczej;  
5) wchodzi w skład i przewodniczy Radzie Studentów;  
6) wchodzi w skład i przewodniczy Radzie Wykonawczej;  
7) przedstawia Radzie Studentów kandydatów na przedstawicieli PSRP w Radzie 

Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, koordynatora PSRP przy Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej oraz na inne funkcje;  
8) nie rzadziej niż raz na kwartał przedstawia Radzie Studentów sprawozdanie 

finansowe z działalności PSRP;  
9) wnioskuje o uchwalenie pierwszego regulaminu samorządu studenckiego w nowo 

utworzonej uczelni, informując o tym ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego;  
10) wnioskuje do Rady Studentów o utworzenie komisji PSRP; 

 

11) powołuje przewodniczących komisji PSRP, po zaopiniowaniu przez Radę 

Studentów; 

12) deleguje przedstawicieli PSRP do komisji oraz innych zespołów o charakterze 

opiniodawczym, doradczym lub roboczym utworzonych przez instytucje publiczne 

lub inne podmioty. 

 

§15 
 

W celu wykonywania swoich kompetencji, Przewodniczący PSRP może wydawać 

zarządzenia. 
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§16 
 

Przewodniczący PSRP elekt ma pełny dostęp do wszystkich dokumentów PSRP, w tym 

finansowych. Dostęp ten nie może być w żaden sposób ograniczony. 

 

§17 
 

1. Przewodniczący PSRP jest wybierany przez Zjazd na dwuletnią kadencję.  
2. Funkcję Przewodniczącego można sprawować tylko jedną kadencję.  
3. W przypadku wyboru nowego Przewodniczącego na nadzwyczajnej sesji Zjazdu 

będącej konsekwencją wygaśnięcia lub utraty mandatu poprzedniego 

Przewodniczącego, jeżeli wybór nastąpił na mniej niż dwanaście miesięcy przed 

końcem kadencji, przepisu ust. 2 nie stosuje się.  
4. Kadencja Przewodniczącego PSRP wybranego przez Zjazd na sesji nadzwyczajnej,  

o której mowa w ust. 3, trwa od momentu wyboru do czasu zakończenia statutowo 

określonej kadencji poprzednika. 

 
§18 

1. Przewodniczący PSRP może być odwołany przez Zjazd.  

2. Pisemny wniosek o odwołanie Przewodniczącego PSRP mogą złożyć delegaci z co 

najmniej 50 uczelni lub 2/3 ogólnego składu Rady Studentów.  

3. Wniosek musi zawierać dokładne określenie przyczyn odwołania i wskazywać 

kandydata na nowego Przewodniczącego PSRP. 

 

§19 
 

Środki finansowe przyznawane Przewodniczącemu PSRP na utrzymanie wynoszą 

miesięcznie nie więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku obwieszczanego kwartalnie przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.1 
 
 

 

ROZDZIAŁ 4 
 

RADA WYKONAWCZA 

 

§20 
 

1. Rada Wykonawcza jest kolegialnym organem wykonawczym Parlamentu. 
2. W skład Rady Wykonawczej wchodzi Przewodniczący PSRP oraz członkowie Rady 

Wykonawczej w liczbie nie mniejszej niż 2 i nie większej niż 6.  
3. Członków Rady Wykonawczej powołuje i odwołuje Przewodniczący PSRP w formie 

zarządzenia po zaopiniowaniu przez Zjazd, a gdy Zjazd nie obraduje po zaopiniowaniu 

przez Radę Studentów. W zarządzeniu Przewodniczący PSRP określa 
 

zakres zadań członka Rady Wykonawczej. 
 

4. Członkostwa w Radzie Wykonawczej, za wyjątkiem Przewodniczącego, nie można 

łączyć z członkostwem w pozostałych organach PSRP. 
 

5. Postanowień ust. 4 nie stosuje się również w odniesieniu do delegatów na Zjazd. 

                                                                     
1 Zmieniony uchwałą nr 18 XXIV Zjazdu PSRP z dnia 5 listopada 2016 r.  
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§21 
 

Rada Wykonawcza realizuje wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych 

organów PSRP, a w szczególności: 
 

1) reprezentuje PSRP na zewnątrz w zakresie określonym przez Przewodniczącego;  
2) wykonuje uchwały Zjazdu i Rady Studentów;  
3) wykonuje zadania należące do kompetencji Rady Studentów, o których mowa  

w §9 ust. 2 pkt 1 Statutu, w zakresie udzielonego upoważnienia;  
4) koordynuje działania komisji PSRP;  
5) powołuje pełnomocników i koordynatorów PSRP. 

 

§22 
 

1. Rada Wykonawcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Parlamentu.  
2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. 
 

§23 
 

1. Komisje PSRP, zwane dalej komisjami, są jednostkami pomocniczymi PSRP, służącymi 

właściwej realizacji jego zadań.  
2. Komisje PSRP tworzy Rada Studentów na wniosek Przewodniczącego. 

 

ROZDZIAŁ 5 
 

KOMISJA REWIZYJNA 
 
 
 

§24 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PSRP.  
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków wybranych w trybie określonym 

w Tytule II Statutu.  
3. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają 

spośród siebie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością 

głosów.  
4. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w pozostałych 

organach PSRP. 

5. Postanowień ust. 4 nie stosuje się w odniesieniu do delegatów na Zjazd. 
 

 
 

§25 
 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
 

1) kontrola przestrzegania Statutu oraz innych aktów prawnych wydanych na jego 

podstawie; 

2) kontrola sposobu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność 

Parlamentu; 
 

3) wykonywanie innych uprawnień wynikających ze Statutu. 
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§26 
 

1. W ramach wykonywanych zadań Komisja Rewizyjna może w szczególności składać 

wnioski do organu nadzorującego.  
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo upoważniony przez niego członek Komisji 

Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Rady Studentów,  

o których Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien zostać powiadomiony przez 

Przewodniczącego PSRP w terminie, w którym Przewodniczący PSRP ma obowiązek 

powiadomienia o posiedzeniu członków Rady Studentów.  
3. Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo do wglądu w dokumentację PSRP,  

a w szczególności do umów zawieranych w imieniu PSRP oraz wyciągów rachunków 

bankowych Parlamentu. 
 

§27 
 

1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej.  
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 

 

DZIAŁ III 
 

POZOSTAŁE FORMY PRZEDSTAWICIELSTWA STUDENTÓW  
 
 
 

§28 
 

W ramach działalności Parlamentu wyszczególnia się inne formy 

przedstawicielstwa studentów, a w szczególności: 
 

1) komisje branżowe;  
2) pełnomocników i koordynatorów Parlamentu;  
3) przedstawicieli studentów w instytucjach publicznych i innych podmiotach. 

 

§29 
 

1. Komisjami branżowymi są formalne zrzeszenia samorządów studenckich uczelni 

wyższych, które zostały wpisane do rejestru komisji branżowych na podstawie 

uchwały Rady Studentów. 

2. Rada Studentów podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, bezwzględną większością 

głosów, na podstawie wniosku zainteresowanego zrzeszenia samorządów 

studenckich. 
 
3. Wzór wniosku oraz szczegółowe warunki jakie muszą spełniać zrzeszenia, o których 

mowa w ust. 1, określi Rada Studentów w formie uchwały. 
 

4. Rejestr komisji branżowych prowadzi Przewodniczący PSRP. 
 

§30 
 

Pełnomocników i koordynatorów Parlamentu powołuje i odwołuje Rada Wykonawcza w 

formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy składu. Uchwała określa szczegółowy zakres udzielonego pełnomocnictwa oraz 

czas jego obowiązywania. 
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§31 
 

1. Przedstawicieli studentów w instytucjach publicznych i innych podmiotach,  

z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Statucie, deleguje Przewodniczący PSRP. 
 

2. Przez instytucje publiczne i inne podmioty rozumie się w szczególności:  
1) komisje oraz podkomisje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;  
2) komisje oraz podkomisje Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;  
3) komisje i zespoły robocze powoływane przez organy administracji publicznej;  
4) organy wymiaru sprawiedliwości. 

 

§32 
 

1. Przedstawicieli studentów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 

członków komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie 

Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 142 Ustawy, wybiera  

i odwołuje Rada Studentów bezwzględną większością głosów, na wniosek 

Przewodniczącego PSRP. 
 
2. Kadencja osób, o których mowa w ust. 1, trwa do dnia wyboru ich następców przez 

Radę Studentów nowej kadencji Parlamentu. W przypadku gdy zarówno kadencja 

PSRP, jak i RGNiSW dobiega końca jednocześnie, przedstawicieli powołuje obecna 

Rada Studentów na wniosek Przewodniczącego – elekta.2 

 

DZIAŁ IV 
 

RZECZNIK PRAW STUDENTA 
 
 
 

§33 
 

1. Rzecznik Praw Studenta, zwany dalej Rzecznikiem, powołany jest do obrony praw 

studenckich. 

2. Rzecznik działa w szczególności poprzez:  
1) podejmowanie interwencji w sprawach związanych ze studiami wyższymi;   
2) udział w charakterze uczestnika w postępowaniach przed organami władzy 

publicznej, w szczególności przed organami administracji publicznej oraz sądami i 

trybunałami; 

3) organizowanie kampanii informacyjnych; 
4) organizowanie szkoleń, konferencji oraz debat. 

 

3. Rzecznikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na każdą decyzję uczelni 

wyższej, która dotyczy spraw studenckich.  
4. Rzecznik ma prawo występowania za zgodą zainteresowanego w jego imieniu wobec 

władz uczelni.  
5. Rzecznik przedstawia Radzie Studentów roczny raport dotyczący przestrzegania praw 

studenckich w Polsce. Raport przedstawia się do dnia 30 stycznia każdego roku 

kalendarzowego. 
 

                                                                     
2 Dodany uchwałą nr 19 XXIV Zjazdu PSRP z dnia 5 listopada 2016 r.  
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§34 
 

1. Rzecznika Praw Studenta powołuje i odwołuje Rada Studentów bezwzględną 

większością głosów, na wniosek Przewodniczącego PSRP. 

2. Rzecznik Praw Studenta nie może mieć statusu studenta.  
3. Kadencja Rzecznika trwa do dnia wyboru jego następcy przez Radę Studentów nowej 

kadencji Parlamentu. 

 
4. W przypadku rezygnacji Rzecznika Praw Studenta przed upływem końca kadencji 

stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w §34 ust. 1.3  

 

DZIAŁ V 
 

SESJE I POSIEDZENIA ORGANÓW PARLAMENTU 

 

§35 
 

1. Zjazd obraduje podczas sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych. 
 

2. Sesje zwyczajne i nadzwyczajne nie mogą odbywać się w miesiącach od lipca do 

września, a bieg wymaganych terminów do ich zwołania jest na ten czas zawieszony. 

 

3. Zjazd podczas sesji obraduje na posiedzeniach.  
4. Dokładny tryb i organizację sesji określa Regulamin Zjazdu, uchwalony przez Zjazd.  
 
 

 

§36 
 

1. Sesja zwyczajna Zjazdu zwoływana jest przez Przewodniczącego PSRP na miesiąc 

listopad roku, w którym upływa kadencja organów PSRP.  
2. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1 w związku z ust. 3, obowiązki 

Przewodniczącego PSRP w zakresie zwołania Zjazdu pełni Przewodniczący 
 

Komisji Rewizyjnej, który zwołuje sesję zwyczajną Zjazdu na dzień przypadający nie 

później niż do 15 grudnia. W takiej sytuacji odpowiednio stosuje się §39 ust. 4. 

3. Za pośrednictwem witryny internetowej oraz środków komunikacji elektronicznej 

Przewodniczący PSRP informuje uczelniane samorządy studenckie o terminie sesji 

zwyczajnej, jednak nie później niż na 21 dni przed jej rozpoczęciem. Informacja 

uwzględnia siłę głosów przypadającą na poszczególne uczelnie, która ustalana jest na 

podstawie §59 ust. 8-11  
4. Sesja zwyczajna nie może się zakończyć przed wyborem nowego Przewodniczącego 

PSRP oraz członków Rady Studentów, Rady Wykonawczej i Komisji Rewizyjnej 

 

§37 
 

1. Sesję nadzwyczajną Zjazdu zwołuje Przewodniczący PSRP z własnej inicjatywy lub na 

pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub organów uchwałodawczych samorządów 

studenckich co najmniej 50 uczelni.  
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem zwołania sesji nadzwyczajnej 

Zjazdu i proponowanym porządkiem obrad należy dostarczyć  
do Biura za potwierdzeniem odbioru. 

 

                                                                     
3 Zmieniony uchwałą nr 20 XXIV Zjazdu PSRP z dnia 5 listopada 2016 r.  
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3. Przewodniczący PSRP w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, ogłasza miejsce i datę sesji nadzwyczajnej. Sesja musi rozpocząć się przed 

upływem 21 dni od dnia wpłynięcia wniosku.  
4. W razie niedotrzymania terminu do ogłoszenia miejsca i daty sesji nadzwyczajnej, 

sesję tę zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia 

wpłynięcia wniosku, ogłaszając miejsce i datę sesji nadzwyczajnej, przy czym sesja ta 

musi się rozpocząć przed upływem 28 dni od dnia wpłynięcia wniosku.  
5. Przewodniczący PSRP zwołuje sesję nadzwyczajną Zjazdu z własnej inicjatywy  

nie później niż 21 dni przed jej rozpoczęciem. 

6. W przypadku niewypełnienia przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej obowiązku, 

o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy §58.  
7. Do zwoływania sesji nadzwyczajnej Zjazdu stosuje się odpowiednio §36 ust. 3. 

 

§38 
 

1. Sesje Zjazdu mają charakter otwarty i może w nich uczestniczyć każdy zainteresowany 

jako obserwator.  
2. Regulamin Zjazdu PSRP określi w sposób szczegółowy warunki udziału obserwatorów 

w sesjach Zjazdu, mając na względzie zapewnienie porządku na sali obrad oraz 

sprawność procedowania. 

 

§39 
 

1. Sesje Zjazdu prowadzone są przez Prezydium Zjazdu.  
2. Prezydium Zjazdu składa się z członków, w liczbie od 3 do 5, powoływanych spośród 
 

studentów przez Radę Studentów zwykłą większością głosów nie później niż na 14 dni 

przed rozpoczęciem Zjazdu. Rada Studentów wskazuje Przewodniczącego oraz dwóch 

Wiceprzewodniczących Prezydium Zjazdu. 
 

3. Członkiem Prezydium Zjazdu nie może być:  
1) Przewodniczący PSRP;  
2) członek Rady Wykonawczej;  
3) członek Rady Studentów;  
4) członek Komisji Rewizyjnej;  
5) kandydat na powyższe stanowiska.  

4. W przypadku sesji nadzwyczajnej Zjazdu, zwoływanej przez Komisję Rewizyjną, 

członkowie Komisji Rewizyjnej z mocy prawa zostają członkami Prezydium Zjazdu. 

 

§40 
 

1. Prezydium Zjazdu:  
1) przyjmuje zgłoszenia delegatów na sesję Zjazdu i podejmuje wiążące decyzje w tym 

zakresie;  
2) ma wgląd do dokumentacji sesji Zjazdu; 

 

3) rozstrzyga sprawy formalne przed i w trakcie trwania sesji Zjazdu związane z jego 

organizacją i przebiegiem; 
 

4) odpowiada za porządek obrad i porządek na sali w trakcie sesji Zjazdu;  
5) czuwa nad przestrzeganiem statutu oraz Regulaminu Zjazdu w trakcie sesji Zjazdu;  
6) decyduje o przerwach i wnioskach delegatów na Zjazd.  
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2. Prezydium Zjazdu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku 
równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Prezydium Zjazdu. Inny tryb 
podejmowania decyzji przez Prezydium Zjazdu może przewidywać  

Regulamin Zjazdu. 

 

§41 
 

1. Posiedzenia Rady Studentów prowadzi Przewodniczący PSRP lub wyznaczony przez 

niego członek Rady Studentów.  
2. Posiedzenia Rady Studentów zwołuje Przewodniczący PSRP:  

1) z własnej inicjatywy;  
2) na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Rady Studentów;  
3) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.  

3. Formę i tryb zwoływania posiedzeń Rady Studentów określa regulamin, o którym 

mowa w §9 ust. 2 pkt 5 Statutu.  
4. Posiedzenia Rady Studentów powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu,  

z wyłączeniem lipca i sierpnia.  
5. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenia Rady Studentów mogą odbywać się  

za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. 

 

§42 
 

W posiedzeniach Rady Studentów mogą brać udział:  

1) członkowie Rady Studentów;  
2) członkowie Rady Wykonawczej;  
3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji  

Rewizyjnej;  
4) osoby zaproszone przez Przewodniczącego PSRP. 

 

§43  

1. Pierwsze posiedzenie Rady Studentów nowej kadencji zwołuje Przewodniczący PSRP, 

na dzień przypadający nie później niż na 30 dni od dnia rozpoczęcia kadencji.  
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Studentów, z uwzględnieniem zasad 

przeprowadzania posiedzeń prowadzonych za pośrednictwem środków komunikacji 

na odległość, określa odrębny regulamin, o którym mowa w §9 ust. 2 pkt 5 Statutu. 

 

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje i zmienia Rada Studentów bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu. 

 

§44 
 

1. Posiedzenia Rady Wykonawczej prowadzi Przewodniczący PSRP lub wyznaczony 

przez niego członek Rady Wykonawczej. 

2. Posiedzenia Rady Wykonawczej zwołuje Przewodniczący PSRP z własnej inicjatywy 

lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Wykonawczej.  
3. Formę i tryb zwoływania posiedzeń Rady Wykonawczej może określić uchwała Rady  

Wykonawczej.  
4. Posiedzenia Rady Wykonawczej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz  

w miesiącu, z wyłączeniem lipca i sierpnia. 
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5. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenia Rady Wykonawczej mogą odbywać się za 

pośrednictwem środków komunikacji na odległość. 

 

§45 
 

1. Do posiedzeń Komisji Rewizyjnej przepisy §44 Statutu stosuje się odpowiednio 
 

z zastrzeżeniem ust. 2-3.  
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące,  

z wyłączeniem lipca i sierpnia.  
3. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący 

PSRP na dzień przypadający nie później niż na 30 dni od dnia rozpoczęcia kadencji. 

 

§46 
 

1. Członkom Rady Studentów, Rady Wykonawczej, Komisji Rewizyjnej, którzy byli 

obecni podczas posiedzenia wskazanych organów, przysługuje zwrot kosztów 

podróży. Zasady rozliczania kosztów podróży określa Przewodniczący PSRP  

w formie zarządzenia. 
 

2. Członkowie Rady Studentów, Rady Wykonawczej, Komisji Rewizyjnej oraz 

pełniący inne funkcje w ramach PSRP mogą zostać zobowiązani do pokrycia kosztów 

noclegu i wyżywienia w przypadku nieobecności na posiedzeniach organów 

statutowych, jeżeli uprzednio potwierdzili obecność na tych posiedzeniach.  
3. Wszelkie spory związane ze stosowaniem poprzedniego ustępu rozstrzyga Komisja  

Rewizyjna. 

 

DZIAŁ VI 
 

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA PARLAMENTU 

 

         §47  

 1. Dochody PSRP stanowią w szczególności: 
 

1) dotacja budżetowa przekazywana przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego na zasadach określonych w Ustawie; 
 

2) dotacje celowe; 
3) środki finansowe przyznane w postępowaniach konkursowych;  
4) darowizny i spadki.  

2. Środki, o których mowa w ust. poprzedzającym przeznaczane są na realizację zadań 

PSRP, o których mowa w §2 Statutu. 

 

§48 
 

1. Oświadczenia woli w imieniu PSRP w zakresie spraw finansowych składa 

Przewodniczący PSRP lub osoba, której Przewodniczący PSRP udzielił 

pełnomocnictwa w tym zakresie.  
2. Przyjęcie spadku może nastąpić wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. 
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DZIAŁ VII 
 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I KONTROLA 

 

§49 
 

1. Organem kontrolnym PSRP jest Komisja Rewizyjna.  
2. Organem nadzorującym PSRP jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. 

 

§50  

1. Kontrola działalności PSRP jest prowadzona w zakresie określonym w §25 Statutu.  
2. Zasady przeprowadzania kontroli, określają przepisy dotyczące funkcjonowania 
Komisji Rewizyjnej.  
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w toku przeprowadzonej kontroli, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wzywa właściwy organ lub członka tego organu 
do złożenia pisemnych wyjaśnień wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni  
i nie dłuższy niż 14 dni.  

4. W przypadku nieuwzględnienia wyjaśnień przez Komisję Rewizyjną, Komisja może 

wezwać właściwy organ lub członka tego organu do usunięcia wykazanych 

nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 30 dni. 

 

§51 
 

1. Członkowie Rady Studentów, Rady Wykonawczej oraz Rzecznik składają 

sprawozdania ze swojej dotychczasowej działalności na ręce Przewodniczącego  
PSRP, nie później niż do dnia 1 lipca i 15 grudnia.  

2. Przewodniczący PSRP sporządza i przekazuje członkom Rady Studentów  
oraz przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie łączne z działalności Rady 
Studentów, Rady Wykonawczej, Rzecznika oraz osób wybranych, powołanych  
lub delegowanych przez organy Parlamentu, nie później niż do dnia 14 lipca  
i 31 grudnia. 

3. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie sporządza Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, który składa je Radzie Studentów. 

4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2-3, publikuje się w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

 

§52 
 

Inne osoby wybrane, powołane lub delegowane przez organy Parlamentu są 

zobowiązane do przedstawiania sprawozdań ze swojej dotychczasowej działalności  

w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego. 

 

§53 
 

1. W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w §51 ust. 1 oraz w §52, 

Przewodniczący PSRP wzywa właściwe osoby do złożenia sprawozdania w terminie 7 

dni od dnia doręczenia wezwania.  
2. W przypadku niezłożenia sprawozdania w dodatkowym terminie, o którym mowa w 

ust. 1, na wniosek Przewodniczącego Komisja Rewizyjna stwierdza wygaśnięcie 

mandatu osoby, która nie dopełniła obowiązku sprawozdawczego. 
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§54 
 

1. Organy i osoby podlegające obowiązkowi sprawozdawczości na podstawie 

poprzednich przepisów są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania z działalności 

obejmującego całą kadencję, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem zwyczajnej 

sesji Zjazdu.  
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się na zasadach określonych w §51  

i §52, z zastrzeżeniem §54 ust. 1. 

3. Podczas posiedzenia sesji zwyczajnej Zjazdu, Przewodniczący PSRP przedstawia 

sprawozdanie łączne z działalności Rady Studentów, Rady Wykonawczej, Rzecznika 

oraz osób wybranych, powołanych lub delegowanych przez organy Parlamentu. 

Sprawozdanie w imieniu Komisji Rewizyjnej składa jej Przewodniczący.  
4. Zjazd przyjmuje lub odrzuca sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, uchwałami 

podjętymi zwykłą większością głosów.  
5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3, udostępnia się w Biuletynie Informacji 

Publicznej nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem sesji zwyczajnej Zjazdem. 
 
 

 

DZIAŁ VIII 
 

STANY NADZWYCZAJNE 

 

  §55  
1. Jeżeli Przewodniczący PSRP nie może z powodów zdrowotnych, zawiadamia o tym 

Radę Wykonawczą, która spośród siebie wybiera osobę tymczasowo przejmującą 

kompetencje Przewodniczącego PSRP. 

2. Jeżeli Przewodniczący PSRP nie jest w stanie zawiadomić Rady Wykonawczej o 

niemożności sprawowania funkcji z powodów zdrowotnych, wówczas o stwierdzeniu 

przeszkody w sprawowaniu funkcji przez Przewodniczącego PSRP rozstrzyga Komisja 

Rewizyjna na jednomyślny wniosek pozostałych członków Rady Wykonawczej. W 

razie uznania przez Komisję Rewizyjną przejściowej niemożności sprawowania 

funkcji przez Przewodniczącego PSRP, ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku, gdyby po trzech turach głosowania członkowie Rady Wykonawczej nie 

mogli spośród siebie wybrać osoby, o której mowa w ust. 1, obowiązki 

Przewodniczącego PSRP przejmuje najstarszy wiekiem członek Rady Wykonawczej.  
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby tymczasowo pełniącej funkcję 

Przewodniczącego PSRP, obowiązki przejmuje kolejno najstarszy wiekiem członek 

Rady Wykonawczej, a w przypadku braku takiej osoby, kolejno najstarszy wiekiem 

członek Rady Studentów. 

 

§56 
 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego PSRP przed upływem kadencji, 

przepisy §55 ust. 1 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoba tymczasowo pełniąca obowiązki 

Przewodniczącego PSRP zwołuje nadzwyczajną sesję Zjazdu dla wyboru nowego 

Przewodniczącego PSRP, przy czym sesja ta musi rozpocząć się przed upływem 30 dni 

od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego PSRP. 
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§57 
 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, do czasu 

wyboru nowego Przewodniczącego obowiązki sprawuje najstarszy wiekiem członek 

Komisji Rewizyjnej. 
 
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby tymczasowo pełniącej funkcję 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, obowiązki przejmuje kolejno najstarszy 

wiekiem członek Komisji Rewizyjnej. 

 

§58 
 

1. W przypadku braku możliwości zwołania Zjazdu przez właściwe organy PSRP ze 

względu na wygaśnięcie mandatów ich członków, nadzwyczajną sesję Zjazdu zwołuje 

najstarszy wiekiem członek organów, o których mowa w §4 z wyłączeniem pkt 1.  
2. Nadzwyczajną sesję Zjazdu, o której mowa w ust. 1, zwołuje się w terminie 

przypadającym nie później niż 30 dni od powzięcia wiadomości o fakcie, o którym 

mowa w ust. 1. 

 

TYTUŁ II 
 

ORDYNACJA WYBORCZA 
 
 

 

DZIAŁ I 
 

DELEGACI NA ZJAZD 

 

§ 59  
1. W sesji Zjazdu uczestniczy delegat powołany przez właściwy organ uczelnianego 

samorządu studenckiego.  
2. Delegat posiada jeden mandat o odpowiedniej sile głosów zgodnie z postanowieniami 

ust. 8.  
3. Jedna osoba może być delegatem tylko jednej uczelni, z wyjątkiem delegata 

reprezentującego kilka uczelni na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 10.  
4. Przewodniczący organów, o których mowa w ust. 1, nie później niż na 72 godziny 

przed rozpoczęciem Zjazdu przesyłają zgłoszenie delegata na sesję Zjazdu. Wiążąca 

jest data wpływu zgłoszenia do PSRP. 
 

5. Niedotrzymanie terminu do zgłoszenia delegata skutkuje odmową 
 

jego zarejestrowania. 
 

6. Zgłoszenie delegata powinno zawierać:  
1) nazwę uczelni;  
2) imię i nazwisko delegata;  
3) numer legitymacji studenckiej delegata;  
4) aktualny adres do korespondencji oraz adres e‐ mail delegata;  
5) oświadczenie delegata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

organizacji Zjazdu z uwzględnieniem zgody na opublikowanie danych, o których 
 

mowa w ust. 7. 
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7. Informacje o zgłoszeniach delegatów na Zjazd są jawne. Informacje o zarejestrowanych 

uczelniach, liczbie przysługujących im głosów oraz zarejestrowanych delegatach z 

podaniem imienia i nazwiska delegata publikuje się w witrynie internetowej PSRP oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po przyjęciu i akceptacji zgłoszenia 

przez Prezydium Zjazdu. Ostateczną listę delegatów zamieszcza się nie później niż na 

48 godzin przed rozpoczęciem Zjazdu. 
 
8. Siła głosu delegata wynosi:  

1) jeden głos w przypadku uczelni o liczbie studentów wynoszącej od 1000 do 4000; 
2) dwa głosy w przypadku uczelni o liczbie studentów wynoszącej od 4001 do 10 000 

oraz po jednym kolejnym głosie za każde rozpoczęte 10 000 studentów.  
9. Liczbę studentów ustala się na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za 

rok poprzedzający rok w którym rozpoczęła się sesja Zjazdu. W przypadku braku 

możliwości uzyskania danych za okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczbę 

studentów ustala się na podstawie najbardziej aktualnych danych. W przypadku nowo 

utworzonych uczelni, których dane o liczbie studentów nie są dostępne w Głównym 

Urzędzie Statystycznym, liczba studentów ustalana jest na podstawie zaświadczenia 

wystawionego przez tę uczelnię.4 

10. Uczelnie liczące poniżej 1000 studentów mogą zawierać między sobą 

porozumienia w celu wyłonienia wspólnego delegata. O fakcie zawarcia lub 

rozwiązania porozumienia, uczestniczące w nim uczelnie powiadamiają pisemnie 

Biuro PSRP w terminie określonym w ust. 4. W przypadku zawarcia porozumienia, 

liczba studentów uczelni uczestniczących w porozumieniu, podlega zsumowaniu  

i nie może być mniejsza niż 1000. 
 
11. Uczelnie nadzorowane przez właściwych ministrów, o których mowa w art. 33 ust. 2 

Ustawy, liczące do 1000 studentów uzyskują po jednym mandacie na Zjazd o sile 

jednego głosu. 

 

§ 60  
1. Wygaśnięcie mandatu delegata sesji Zjazdu następuje w wyniku:  

1) złożenia mandatu przez delegata;  
2) utraty praw studenta;  
3) odwołania przez organ, który go powołał;  
4) rozwiązania porozumienia, o którym mowa w §59 ust. 10.  

2. Informacja o odwołaniu delegata na sesję Zjazdu musi być dostarczona do Biura PSRP 

nie później niż na 72 godziny przed rozpoczęciem Zjazdu. Przekroczenie terminu do 

przekazania powyższej informacji powoduje bezskuteczność odwołania delegata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
4 Zmieniony uchwałą nr 25 XXIV Zjazdu PSRP z dnia 5 listopada 2016 r.  
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DZIAŁ II 
 

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO PSRP 
 
 

 

§61 
 

1. Kandydatury na Przewodniczącego PSRP zgłasza się na piśmie do Biura PSRP na co 

najmniej 14 dni przed dniem Zjazdu wraz z życiorysem i programem wyborczym 

kandydata.  
2. Kandydatury na Przewodniczącego wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1, 

umieszcza się w witrynie internetowej PSRP oraz Biuletynie Informacji Publicznej, nie 

później niż na 10 dni przed dniem rozpoczęcia Zjazdu.  
3. Kandydat na Przewodniczącego przedstawia na Zjeździe 20 podpisów delegatów 

popierających jego kandydaturę. Głosy poparcia weryfikuje Prezydium Zjazdu.  
4. Kandydat na Przewodniczącego przedstawia na Zjeździe proponowany skład Rady 

Wykonawczej wraz ze wskazaniem proponowanych kompetencji poszczególnych jej 

członków, celem zaopiniowania przez Zjazd. Poszczególnych kandydatów do Rady 

Wykonawczej Zjazd opiniuje bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. 

 

§62 
 

1. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał bezwzględną większość ważnie 

oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, odbywa się 

druga tura, do której przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą 

liczbę głosów. W drugiej turze wygrywa kandydat, który uzyskał bezwzględną 

większością ważnie oddanych głosów. 
 
3. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, odbywa się 

trzecia tura, do której przechodzą kandydaci z drugiej tury. W trzeciej turze wygrywa 

kandydat, który uzyskał zwykłą większość ważnie oddanych głosów. 

 
§63 

 

1. Jeśli Zjazd nie dokona wyboru Przewodniczącego PSRP w trybie określonym w §62 

Statutu, Prezydium Zjazdu zamyka posiedzenie i wyznacza termin nowego 

posiedzenia zwyczajnej sesji Zjazdu na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 dni i 

nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zwyczajnej sesji Zjazdu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nowe kandydatury na Przewodniczącego PSRP 

zgłasza się na piśmie do Biura PSRP na co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia 

kolejnego posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, z zachowaniem wymogów 

formalnych określonych w § 61 ust. 1. Informacje, o których mowa w § 61 ust. 2 

umieszcza się na witrynie internetowej PSRP nie później niż na 2 dni przed 

rozpoczęciem kolejnego posiedzenia zwyczajnej sesji Zjazdu. 

 

 

 

§64 
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W przypadku, gdyby podczas kolejnego posiedzenia zwyczajnej sesji Zjazdu, o którym 

mowa w §63 ust. 1, ponownie nie dokonano wyboru Przewodniczącego PSRP, procedurę 

określoną w §63 stosuje się ponownie, aż do skutecznego wyboru Przewodniczącego 

PSRP. 

 

 

 

§65 
 

W przypadku wyboru Przewodniczącego na nadzwyczajnej sesji Zjazdu w sytuacjach 

określonych w Statucie, przepisy §61-§64 stosuje się odpowiednio. 
 
 

 

DZIAŁ III 
 

WYBORY RADY STUDENTÓW 

 

§66 
 

1. Członków Rady Studentów wybiera Zjazd spośród studentów zwykłą większością 

głosów. W głosowaniu delegat może wskazać nie więcej kandydatów niż jest miejsc do 

obsadzenia. 

2. Kandydata na członka Rady Studentów zgłasza co najmniej 5 delegatów.  
3. Członków Rady Studentów odwołuje Zjazd bezwzględną większością ważnie 

oddanych głosów na wniosek podmiotów, o których mowa w §12 ust. 3. 

4. W przypadku, gdy najniższą wymaganą do dokonania wyboru liczbę głosów uzyskało 

kilku kandydatów, a ich wybór przekroczy liczbę członków Rady Studentów określoną 

w §10, przeprowadza się drugą turę głosowania, do której przechodzą wyłącznie Ci 

kandydaci. Osoby, które otrzymały większą liczbę głosów uznaje się za wybrane do 

Rady Studentów. 
 
5. W przypadku powtórzenia sytuacji, o której mowa w ust. 4, przeprowadza się kolejne 

tury głosowania.  
6. Jeżeli w ciągu trzech tur głosowania, o których mowa w ust. 4-5 nie zostanie wybrany 

pełny skład Rady Studentów, Prezydium zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na 

wolne miejsca w Radzie Studentów.  
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.  
8. Kandydaci z głosami w liczbie nie mniejszej niż połowa liczby głosów, które uzyskała 

osoba wybrana jako ostatnia do Rady Studentów w pierwszym głosowaniu, o którym 

mowa w ust. 1, tworzą listę rezerwową kandydatów do Rady Studentów. 

 

§67 
 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Studentów w tracie kadencji, stosuje 

się procedury uzupełniające. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, kolejnym członkiem Rady Studentów zostaje osoba 

z listy rezerwowej, o której mowa w §66 ust. 8, która kolejno uzyskała największą 

liczbę głosów podczas głosowania, o którym mowa w §66 ust. 8. 

3. W przypadku wyczerpania kandydatów z listy rezerwowej, o której mowa w §66 ust. 

8, wyborów uzupełniających spośród zgłoszonych kandydatów dokonuje Rada 
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Studentów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu, 

z zastrzeżeniem ust. 4. Głosowanie w przedmiocie uzupełnienia Rady Studentów jest 

tajne.   
4. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatów, liczba członków Rady Studentów 

spadnie poniżej ośmiu, Przewodniczący zwołuje Zjazd nadzwyczajny, celem 

uzupełnienia nieobsadzonych miejsc, przy czym sesja Zjazdu musi rozpocząć się nie 

później niż 30 dni od dnia w którym liczba członków Rady Studentów 
 

zmniejszyła się poniżej ustalonej liczby. 
 

5. Osoby kandydujące na członka Rady Studentów w procedurze uzupełniającej, o której 

mowa w ust. 3, muszą uzyskać poparcie pięciu przewodniczących uczelnianych 

organów uchwałodawczych albo wykonawczych organów samorządów studenckich. 

6. Za pośrednictwem witryny internetowej oraz środków komunikacji elektronicznej 

Przewodniczący PSRP informuje uczelniane samorządy studenckie o wyborach 

uzupełniających do Rady Studentów.  
7. Informacja, o której mowa w ust. 4, zawiera w szczególności:  

1) harmonogram wyborów z uwzględnieniem terminów zgłaszania kandydatur;  
2) wzór formularza zgłoszeniowego dla kandydatów;  
3) wzór oświadczenia o poparciu kandydata.  

8. Wyborów uzupełniających do  Rady  Studentów,  o  których  mowa  w  ust.  3, dokonuje 
się na posiedzeniu Rady Studentów, w terminie przypadającym nie wcześniej niż 14 
dni od opublikowania informacji, o której mowa w ust. 6. 
 

 

   DZIAŁ IV 
 

WYBORY KOMISJI REWIZYJNEJ 

 

§68 
 

1. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Zjazd spośród studentów zwykłą większością 

głosów, przy czym dla ważności wyboru kandydat musi uzyskać co najmniej 20% 

głosów oddanych w danej turze głosowania. W głosowaniu delegat może wskazać 

tylko jednego kandydata.  
2. Kandydata na członka Komisji Rewizyjnej zgłasza co najmniej 5 delegatów.  
3. Członków Komisji Rewizyjnej odwołuje Zjazd bezwzględną większością ważnie 

oddanych głosów. 

4. W przypadku, gdy najniższą wymaganą do dokonania wyboru liczbę głosów uzyskało 

kilku kandydatów, a ich wybór przekroczy liczbę członków Komisji Rewizyjnej 

określoną w §22 ust. 2, przeprowadza się drugą turę głosowania, do której przechodzą 

wyłącznie Ci kandydaci. Osoby, które otrzymały większą liczbę głosów uznaje się za 

wybrane do Komisji Rewizyjnej.  
5. W przypadku powtórzenia sytuacji, o której mowa w ust. 4, przeprowadza się kolejne 

tury głosowania.  
6. Jeżeli w ciągu trzech tur głosowania, o których mowa w ust. 4-5 nie zostanie wybrany 

pełny skład Komisji Rewizyjnej, Prezydium zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów 

na wolne miejsca w Komisji Rewizyjnej.  
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio. 
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§69 
 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w tracie kadencji, 

spośród zgłoszonych kandydatów wyborów uzupełniających dokonuje Rada 

Studentów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3składu. 

Głosowanie w przedmiocie uzupełnienia Komisji Rewizyjnej jest tajne.  
2. Osoby kandydujące na członka Komisji Rewizyjnej w procedurze uzupełniającej, 

muszą uzyskać poparcie pięciu przewodniczących uczelnianych uchwałodawczych 

albo wykonawczych organów samorządów studenckich.  
3. Za pośrednictwem witryny internetowej oraz środków komunikacji elektronicznej 

Przewodniczący PSRP informuje uczelniane samorządy studenckie o wyborach 

uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.  
4. Informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:  

1) harmonogram wyborów z uwzględnieniem terminów zgłaszania kandydatur;  
2) wzór formularza zgłoszeniowego dla kandydatów;  
3) wzór oświadczenia o poparciu kandydata przez uczelniany samorząd studencki.  

5. Wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej dokonuje się na posiedzeniu Rady 

Studentów w terminie przypadającym nie wcześniej niż 14 dni od opublikowania 

informacji, o której mowa w ust. 3. 

 

 

TYTUŁ III 
 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

 

§70 
 

Wykładni Statutu dokonuje Zjazd, a w czasie, gdy nie obraduje – Komisja Rewizyjna. 

 

§71 
 

1. Zmiany Statutu dokonuje Zjazd większością 2/3 ważnie oddanych głosów.  
2. Wnioski w sprawie zmian w Statucie może złożyć:  

1) co najmniej dziesięciu delegatów na Zjazd;  
2) organy, o których mowa w §4 pkt 2-4.  

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 składa się nie później niż na 3 dni przed 

rozpoczęciem posiedzenia Zjazdu. Wnioski publikuje się niezwłocznie w Biuletynie  
Informacji Publicznej. 

 

§72 
 

Statut wchodzi w życie po stwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego jego zgodności z przepisami prawa. 

 
 


