
REGULAMIN UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Dział I
Przepisy ogólne

§ 1
1. Uczelniany Samorząd Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tworzą

wszyscy studenci KUL.
2. Uczelniany Samorząd Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zwany

dalej USS działa poprzez swoje organy.
3. Organy USS są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów KUL.
4. Członkowie  organów USS pełnią  swoje  funkcje społecznie  i  nie  pobierają  za  ich  pełnienie

wynagrodzenia.
5. Niniejszy Regulamin określa zasady działania, kompetencje organów USS, wzajemne relacje

między nimi oraz prawa i obowiązki studentów wobec tych organów.

§ 2
Kolegialne organy Uczelnianego Samorządu Studentów to:

1) na poziomie Uczelni: Rada Studentów, zwana dalej RS oraz Rada Uczelnianego Samorządu
Studentów, zwana dalej RUSS;

2) na poziomie Wydziału: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, zwana dalej RWSS;
3) na poziomie Domów Akademickich: Rada Mieszkańców Domów Akademickich.

§ 3
Jednoosobowe organy Uczelnianego Samorządu Studentów to:

1) Przewodniczący Rady Studentów, zwanego dalej Przewodniczącym RS;
2) Przewodniczący  Rad  Wydziałowych  Samorządów  Studentów,  zwanych  dalej

Przewodniczącymi RWSS;
3) Starostowie.

§ 4
1. Posiedzenia  organów  USS  prowadzą  ich  Przewodniczący  lub  osoby  upoważnione  przez

Przewodniczącego.
2. Organy USS mogą dla realizacji swoich zadań powoływać doraźne komisje.

§ 5
Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu mowa jest o:

1) KUL, rozumie się przez to Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
2) Ustawie,  rozumie  się  przez  to  Ustawę  z  dnia  27  lipca  2005 r.  –  Prawo o  szkolnictwie

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
3) Statucie, rozumie się przez to Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
4) Regulaminie,  rozumie  się  przez  to  Regulamin  Uczelnianego  Samorządu  Studentów

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
5) Ordynacji wyborczej, rozumie się przez to Ordynację wyborczą do organów Uczelnianego

Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
6) Senacie, rozumie się przez to Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
7) Radnych, rozumie się przez to przedstawicieli studentów poszczególnych lat i kierunków
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studiów  wybranych  w  wyborach  do  Rady  Studentów  na  zasadach  przewidzianych
w Ordynacji wyborczej;

8) Starostach, rozumie się przez to przedstawicieli studentów poszczególnych lat i kierunków
studiów uprawnionych do ich reprezentowania;

9) Rzeczniku, rozumie się przez to Rzecznika Praw Studentów;
10) Komisji Wyborczej RS, rozumie się przez to Komisję Wyborczą Rady Studentów;
11) Sądzie  Koleżeńskim,  rozumie  się  przez  to  Sąd  Koleżeński  Uczelnianego  Samorządu

Studentów KUL;
12) Komisji  Stypendialnej,  rozumie  się  przez  to  Komisję  Stypendialną,  o  której  mowa

w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL;
13) Odwoławczej  Komisji  Stypendialnej,  rozumie  się  przez  to  Odwoławczą  Komisję

Stypendialną, o której mowa w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom
i doktorantom KUL;

Dział II
Rada Studentów

§ 6
Najwyższym  kolegialnym  organem  uchwałodawczym  USS  jest  Rada  Studentów  Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

§ 7
1. W skład Rady Studentów wchodzą Radni.
2. Zasady wyborów Radnych określa Ordynacja Wyborcza.

§ 8
1. RS wybierana jest na dwuletnią kadencję.
2. Kadencja rozpoczyna z dniem 1 września roku wyborów, a kończy się w dniu 31 sierpnia roku,

w którym upływ kadencja.
3. Pierwsze  posiedzenie  nowo  wybranej  RS  zwołuje  urzędujący  Przewodniczący  Komisji

Wyborczej RS w terminie do 7 dni od stwierdzenia ważności wyborów, na dzień przypadający
nie później niż 14 dni od stwierdzenia ważności wyborów.

§ 9
1. Mandat Radnego wygasa w momencie:

1) ukończenia studiów;
2) skreślenia z listy studentów;
3) złożenia pisemnej rezygnacji z mandatu;
4) zmiany  kierunku  studiów,  która  spowoduje  zmianę  okręgu  wyborczego  w  rozumieniu

Ordynacji wyborczej;
5) powtarzania roku studiów;
6) zawieszenia w prawach studenta;
7) dyscyplinarnego pozbawienia mandatu,  w szczególności  w sytuacji  nieusprawiedliwionej

nieobecności na dwóch posiedzeniach RS w ciągu semestru;
8) wyjazdu krajowego lub zagranicznego w ramach programu wymiany studenckiej trwającego

co najmniej semestr;
9) śmierci Radnego.

2. Ukończenie studiów pierwszego stopnia przy jednoczesnym podjęciu dalszej nauki na studiach
drugiego stopnia na kierunku, który w rozumieniu Ordynacji wyborczej zaliczany jest do tego
samego okręgu wyborczego co odbyte studia pierwszego stopnia, nie powoduje utraty mandatu
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Radnego.

§ 10
W przypadku wygaśnięcia  mandatu  Radnego stosuje się  odpowiednio  postanowienia  Ordynacji
wyborczej.

§ 11
1. RS wybiera ze swojego grona Zarząd RS.
2. Zarząd RS tworzą:

1) Przewodniczący RS;
2) Wiceprzewodniczący RS ds. dydaktycznych i prawnych;
3) Wiceprzewodniczący RS ds. animacji życia akademickiego;
4) Sekretarz RS;
5) Skarbnik RS.

§ 12
1. Przewodniczący Komisji Wyborczej RS przeprowadza wybór Przewodniczącego RS, po czym

przekazuje  mu  prowadzenie  obrad.  Przewodniczący  RS  wybierany  jest  bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczy Radnych.

2. Kandydaci  na  Przewodniczącego  RS  muszą  się  wykazywać  przynajmniej  rocznym
doświadczeniem w zakresie działalności w organach USS.

3. Przewodniczący RS przeprowadza wybór pozostałych członków Zarządu.
4. Pozostali Członkowie Zarządu wybierani są bezwzględną większością głosów w obecności co

najmniej połowy ogólnej liczy Radnych.
5. Zarząd RS lub poszczególnych jego członków można odwołać na pisemny wniosek co najmniej

1/3 ogólnej liczby Radnych, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby Radnych.

§ 13
1. Posiedzenia RS zwoływane są nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyłączeniem lipca, sierpnia

i września.
2. Posiedzenie RS zwołuje Przewodniczący RS.
3. Posiedzenie  zwołuje  się  za  pomocą  wiadomości  przesyłanych  poprzez  komunikator  na

platformie e-KUL lub pocztą elektroniczną na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia,
ale nie wcześniej niż 30 dni przed terminem posiedzenia.

4. Powiadomienie  musi  zawierać informacje o terminie  posiedzenia wraz z  podaniem godziny
i miejsca, a także określać ramowy porządek obrad.

5. Ogłoszenia  o  planowanych posiedzeniach  RS wraz  z  ramowym porządkiem obrad są także
wywieszane w siedzibie RS.

6. Posiedzenie RS może być także zwołane na pisemny wniosek:
1) Rektora KUL;
2) grupa co najmniej 1/3 Radnych RS;
3) grupy co najmniej 1/20 ogólnej liczby studentów KUL;
4) RUSS.

7. Posiedzenie RS zwołane w trybie, o którym mowa w ust. 6, powinno odbyć się w terminie nie
późniejszym niż 14 dni od daty złożenia wniosku, z zachowaniem postanowień ust. 3-5.

§ 14
1. Obecność Radnych na posiedzeniach RS jest obowiązkowa.
2. W przypadku nieobecności Radnego usprawiedliwienia dokonuje się pisemnie nie później niż
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na  3  dni  przed  posiedzeniem lub  w  ciągu  3  dni  od  ustąpienia  przyczyny,  która  wywołała
nieobecność Radnego.

3. Decyzję  w  sprawie  usprawiedliwienia  lub  nieusprawiedliwienia  nieobecności  podejmuje
Zarząd RS.

§ 15
1. RS może podejmować wiążące decyzje w formie uchwał, gdy w posiedzeniu uczestniczy co

najmniej połowa ogólnej liczby Radnych.
2. W przypadku, gdy na drugim z kolei posiedzeniu RS nie będzie uczestniczyć wymagana do

podejmowania uchwał liczby Radnych, wówczas kworum stanowi liczba Radnych obecna na
posiedzeniu.  W tej  sytuacji  RS  nie  może  podejmować  uchwał  w sprawie  uchwalenia  bądź
zmiany Regulaminu oraz Ordynacji wyborczej.

3. RS  podejmuje  uchwały  na  posiedzeniach  zwykłą  większością  głosów,  chyba  że  Regulamin
stanowi inaczej.

4. RS  podejmuje  uchwały  w  głosowaniu  jawnym,  z  wyłączeniem  spraw  personalnych,
w przypadku których głosowania są tajne. Głosowanie tajne zarządza się także na wniosek 1/3
obecnych na posiedzeniu Radnych lub Zarządu RS.

§ 16
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1) Zarządowi RS;
2) RUSS;
3) Komisji Wyborczej RS;
4) grupie co najmniej sześciu Radnych;
5) komisjom RS;
6) RWSS.

§ 17
1. Posiedzenia RS są jawne.
2. RS może podjąć decyzję o utajnieniu obrad na wniosek 1/3 obecnych na posiedzeniu Radnych.

O dopuszczeniu do udziału w utajnionej części obrad osób niebędących Radnymi decyduje RS
bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby Radnych.

§ 18
Do kompetencji RS należy w szczególności:

1) wybór i odwołanie Zarządu RS;
2) uchwalanie i zmiana Regulaminu;
3) uchwalanie i zmiana Ordynacji wyborczej;
4) uchwalanie i zmiana regulaminów pozostałych organów Samorządu;
5) wybór i odwołanie reprezentacji studentów w organach kolegialnych KUL, z zastrzeżeniem

§ 41 pkt 3);
6) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami USS po zapoznaniu się z opinią

Komisji Prawnej RS;
7) dokonywanie wykładni Regulaminu po zapoznaniu się z opinią Komisji Prawnej RS;
8) dokonywanie  wykładni  Ordynacji  wyborczej  po  zapoznaniu  się  z  opinią  Komisji

Wyborczej RS;
9) podział  środków  finansowych  przeznaczonych  przez  Senat  na  działalność  organizacji

studenckich  i  skierowanie  jej  do  zatwierdzenia  przez  prorektora  właściwego  ds.
studenckich;

10) przedstawienie  Senatowi  i  prorektorowi  właściwemu  ds.  studenckich  sprawozdania
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z podziału i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działalność organizacji
studenckich i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim;

11) zatwierdzanie planowanego porządku obrad RS proponowanego przez Zarząd RS;
12) powoływanie i odwoływanie pełnomocników i współpracowników RS;
13) powoływanie  i  odwoływanie  przewodniczących  poszczególnych  komisji  RS  spośród

Radnych, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
Radnych;

14) powoływanie członków komisji RS spośród Radnych;
15) akceptowanie decyzji podejmowanych przez komisje RS;
16) zatwierdzanie na wniosek Rzecznika składu Biura Rzecznika Praw Studentów;
17) ogłaszanie studenckiego referendum w sprawach ważnych dla środowiska studenckiego;
18) podejmowanie decyzji w sprawie akcji protestacyjnej studentów;
19) powoływanie  tymczasowych  komisji  RS  oraz  przewodniczących  tych  komisji,  a  także

określanie kompetencji, zakresu i trybu ich działania;
20) zawieszanie wykonania lub uchylanie uchwał Rad Mieszkańców oraz RWSS, sprzecznych

z obowiązującymi przepisami.

§ 19
RS ma prawo:

1) stosować kary i nagrody wobec Radnych;
2) uczestniczenia w pracach innych organów USS, w szczególności  poprzez umocowanych

przez siebie pełnomocników.

§ 20
1. RS przyznaje następujące nagrody bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej

połowy ogólnej liczby Radnych:
1) pochwała;
2) wyróżnienie pisemne.

2. RS może wystąpić z wnioskiem o przyznanie nagrody do Rektora KUL.
3. RS może dyscyplinarnie  pozbawić  Radnego  mandatu  na  pisemny wniosek co  najmniej  1/3

ogólnej  liczby Radnych bezwzględną większością  głosów w obecności  co najmniej  połowy
ogólnej liczby Radnych.

4. Od decyzji RS, o której mowa w ust. 3 przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego USS.

Dział III
Zarząd Rady Studentów

§ 21
Do kompetencji Zarządu RS należy:

1) ustalanie planowanego porządku obrad RS;
2) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac RS;
3) przyjmowanie wniosków do rozpatrzenia przez RS;
4) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu Radnego.

§ 22
1. Do kompetencji Przewodniczącego RS należy:

1) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom RS;
2) reprezentowanie RS i studentów wobec władz KUL i pozostałych organów USS oraz na

zewnątrz KUL;
3) reprezentowanie studentów w Senacie;
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4) reprezentowanie studentów w Komisji Stypendialnej;
5) powoływanie i odwoływanie pełnomocników oraz współpracowników RS do określonych

zadań spośród studentów KUL.
2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący RS może zwoływać posiedzenie RWSS.

§ 23
Do kompetencji Wiceprzewodniczącego RS ds. dydaktyczno-prawnych należy:

1) zastępowanie  Przewodniczącego  RS  w  pełni  praw  i  obowiązków  w  czasie,  gdy
Przewodniczący  RS  nie  może  sprawować  swojej  funkcji  lub  gdy z  własnej  inicjatywy
przekaże swoje obowiązki na czas określony;

2) koordynowanie  prac  Komisji  RS,  w  szczególności:  Komisji  Prawnej  RS,  Komisji
Dydaktycznej RS, Komisji Stypendialnej RS, Komisji Budżetowej RS, Komisji Wyborczej
RS;

3) reprezentowanie studentów w Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
4) wykonywanie innych zadań określonych przez Przewodniczącego RS.

§ 24
Do kompetencji Wiceprzewodniczącego RS ds. animacji życia akademickiego należy:

1) zastępowanie  Przewodniczącego  RS  w  pełni  praw  i  obowiązków  gdy  Przewodniczący
z własnej inicjatywy przekaże swoje obowiązki na czas określony;

2) koordynowanie prac Komisji RS, w szczególności: Komisji ds. Wewnętrznych RS, Komisji
ds. Promocji RS; Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej RS, Komisji ds. Sponsoringu;
Komisji ds. Animacji Kultury;

3) reprezentowanie studentów w Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
4) wykonywanie innych zadań określonych przez Przewodniczącego RS.

§ 25
Do kompetencji Sekretarza RS należy:

1) prowadzenie dokumentacji RS;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń RS;
3) podawanie do wiadomości władz KUL oraz studentów KUL uchwał RS;
4) prowadzenie listy obecności na posiedzeniach RS;
5) wywieszanie ogłoszeń o terminach posiedzeń RS;
6) prowadzenie korespondencji RS;
7) wykonywanie innych zadań określonych przez Przewodniczącego RS.

§ 26
1. Do kompetencji Skarbnika RS należy:

1) prowadzenie dokumentacji związanej z finansami RS;
2) rozliczanie dokumentów finansowych RS;
3) udział w pracach Komisji Budżetowej RS;
4) przygotowanie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  rok  budżetowy  we  współpracy

z Przewodniczącym Komisji Budżetowej RS;
2. Ustępujący Skarbnik RS sporządza i przekazuje rozliczenie budżetu RS swojemu następcy.

§ 27
1. W RS działają komisje stałe oraz komisje doraźne.
2. Na czele każdej komisji stoi przewodniczący komisji RS.
3. Kadencja przewodniczącego i członków komisji trwa do końca kadencji RS.
4. Przewodniczącego  komisji  powołuje  RS  spośród  Radnych,  bezwzględną  większością

6



głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Radnych.
5. Członków komisji powołuje RS spośród Radnych.
6. Na  ostatnim  posiedzeniu  RS  w  danym  roku  akademickim  przewodniczący  komisji  RS

składają na ręce Zarządu RS sprawozdania z rocznych prac komisji.
7. Szczegółowy tryb  pracy  komisji  RS  określa  wewnętrzny  regulamin  komisji  uchwalony

przez RS według projektu przedłożonego przez przewodniczącego komisji RS.

§ 28
1. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji RS:

1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Przewodniczącego RS.

2. Posiedzenie komisji zwołuje się za pomocą wiadomości przesyłanych poprzez komunikator na
platformie e-KUL lub pocztą elektroniczną na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia.

3. Powiadomienie  musi  zawierać  informacje  o  terminie  posiedzenia  komisji  wraz  z  podaniem
godziny i miejsca.

4. Posiedzenie komisji  zwołane w trybie,  o którym mowa w ust.  1 pkt 2), powinno odbyć się
w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty złożenia wniosku, z zachowaniem postanowień
ust. 2-3.

5. Przewodniczący  komisji  są  zobowiązani  poinformować  Zarząd  RS  o  terminie  posiedzenia
komisji.

6. W pracach komisji może uczestniczyć bez prawa głosu Radny, nie będący członkiem Komisji.

Komisje Rady Studentów koordynowane przez
Wiceprzewodniczącego RS ds. dydaktyczno-prawnych

§ 29
Stałymi komisjami RS podlegającymi Wiceprzewodniczącemu RS ds. dydaktyczno-prawnych są:

1) Komisja Prawna RS;
2) Komisja Dydaktyczna RS.
3) Komisja Stypendialna RS,
4) Komisja Budżetowa;
5) Komisja Wyborcza RS.

§ 30
Do kompetencji Komisji Prawnej RS należy:

1) wydawanie  opinii  w  sprawie  wykładni  Regulaminu,  a  także  uchwał  i  innych  regulacji
wydanych przez RS;

2) wydawanie opinii w sprawie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami USS;
3) wydawanie  opinii  w  przedmiocie  zgodności  przedłożonych  projektów  uchwał

z Regulaminem i innymi aktami prawnymi, na podstawie których działają organy USS;
4) przygotowywanie  do  przyjęcia  przez  RS  i  RUSS  wszelkich  aktów  normatywnych

dotyczących studentów KUL;
5) przygotowywanie do przyjęcia przez RS i RUSS, regulaminów i innych aktów prawnych;
6) reprezentowanie studentów w pracach uczelnianych zespołów ds. zmian Regulaminów oraz

Statutu KUL.

§ 31
1. Komisja  Dydaktyczna RS odpowiada  za  podejmowanie  działań  służących  poprawie  jakości

kształcenia.
2. Przewodniczący  Komisji  Dydaktycznej  pełni  jednocześnie  funkcję  Rzecznika  ds.  jakości
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kształcenia.
3. Komisja  Dydaktyczna  udziela  informacji  o  stypendiach  krajowych  i  zagranicznych  oraz

o postanowieniach Procesu Bolońskiego.

§ 32
1. Do kompetencji Komisji Stypendialnej RS należy:

1) współdecydowanie  z  organami  KUL  w  sprawach  przyznawania  pomocy  materialnej
studentom KUL;

2) podział środków Funduszu Pomocy Materialnej;
3) przydzielanie miejsc w Domach Akademickich.

2. Członkowie Komisji Stypendialnej RS tworzą skład Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej
Komisji Stypendialnej.

§ 33
Do kompetencji Komisji Budżetowej RS należy:

1) przygotowywanie propozycji podziału środków finansowych przeznaczonych przez Senat
na działalność organizacji studenckich;

2) kontrola gospodarki finansowej prowadzoną przez organy USS.

§ 34
Kompetencje Komisji Wyborczej RS określa szczegółowo Ordynacja wyborcza.

Komisje Rady Studentów koordynowane przez
wiceprzewodniczącego ds. animacji życia akademickiego

§35
Stałymi komisjami RS podlegającymi Wiceprzewodniczącemu RS ds. animacji życia 
akademickiego są:

1) Komisja ds. Animacji Kultury RS;
2) Komisja ds. Promocji RS;
3) Komisja ds. Wewnętrznych RS;
4) Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej RS;
5) Komisja ds. Sponsoringu RS.

§ 36
Do kompetencji Komisji ds. Animacji Kultury należy:

1) organizowanie Dni Kultury Studenckiej;
2) inicjowanie  i  organizowanie  wydarzeń  kulturalnych  na  szczeblu  uczelnianym

i międzyuczelnianym.

§ 37
1. Do kompetencji Komisji ds. Promocji należy:

1) promowanie wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez RS;
2) szerzenie idei samorządności wśród studentów;
3) pomoc organizacjom studenckim w sprawach zamówień materiałów reklamowych;
4) nadzór nad stroną internetową RS;
5) kontakt z mediami w sprawach dotyczących działalności RS, poprzez osobę Rzecznika 

Prasowego RS;
6) utrzymywanie kontaktu z Działem Promocji i Kontaktów Społecznych.

2. Przewodniczący Komisji ds. Promocji RS pełni funkcję Rzecznika Prasowego RS.
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3. Rzecznik Prasowy RS realizuje swoje obowiązki, w szczególności poprzez wykorzystanie:
1) stron internetowych;
2) gablot informacyjnych;
3) środków masowego przekazu.

§ 38
Do kompetencji Komisji ds. Wewnętrznych należy:

1) współpraca z organizacjami studenckimi;
2) prowadzenie bazy danych organizacji studenckich;
3) współpraca z samorządami wydziałowymi.

§ 39
Do kompetencji Komisji ds. Sponsoringu należy:

1) pozyskiwanie funduszy na działalność studencką;
2) utrzymywanie stałego kontaktu z interesariuszami zewnętrznymi.

§ 40
Do kompetencji Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej należy:

1) organizowanie międzynarodowych wymian studenckich;
2) utrzymywanie stałego kontaktu z zaprzyjaźnionymi uczelniami zagranicznymi;
3) opieka nad studentami z zagranicy;
4) utrzymywanie kontaktu z Działem Współpracy z Zagranicą.

Dział IV
Rada Uczelnianego Samorządu Studentów

§ 41
1. W skład Rady Uczelnianego Samorządu Studentów wchodzą:

1) Przewodniczący RS;
2) Wiceprzewodniczący RS ds. dydaktyczno-prawnych;
3) Wiceprzewodniczący RS ds. animacji życia akademickiego;
4) Sekretarz RS;
5) Skarbnik RS;
6) Przewodniczący wszystkich komisji stałych RS;
7) Rzecznik Praw Studenta;
8) Przewodniczący RWSS;
9) Prezes Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych;
10) Główny Przewodniczący Rady Domów Akademickich.

2. Posiedzenia RUSS są zwoływane nie rzadziej niż raz w miesiącu przez Przewodniczącego RS.
3. Zaproszenie na posiedzenie wysyłane jest na 7 dni, a w szczególnych przypadkach na nawet na

1 dzień przed posiedzeniem RUSS.
4. RUSS podejmuje uchwały zwykła większością  głosów w obecności  co najmniej  połowy jej

członków.

§ 42
Do kompetencji RUSS należy:

1) kontrolowanie bieżących działań RS;
2) prezentowanie sprawozdań z działalności samorządów wydziałowych;
3) wybieranie członków do komisji senackich;
4) podejmowanie uchwał w sprawach niecierpiących zwłoki;
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5) ustalanie  terminów  wyborów  do  RS  w  porozumieniu  z  Przewodniczącym  Komisji
Wyborczej RS.

Dział V
Rady Wydziałowych Samorządów Studentów

§ 43
1. Radę Wydziałową Samorządu Studentów tworzą starostowie danego wydziału wybierani przez

studentów poszczególnych lat, Radni RS z danego wydziału oraz członkowie RWSS włączeni
decyzją Zarządu RWSS.

2. Członkowie RWSS są wybierani na podstawie wewnętrznej uchwały RWSS.

§ 44
1. Starostowie są wybierani na pierwszym roku przez studentów danego roku, bądź w latach 

późniejszych w przypadku, gdy starosta rezygnuje lub straci prawo do pełnienia tej funkcji.
2. Starostowie poszczególnych lat studiów wybierani są zwykłą większość głosów w obecności co 

najmniej 1/3 ogólnej liczby studentów danego roku i kierunku studiów, w głosowaniu równym, 
bezpośrednim i tajnym.

3. Kadencja Starosty trwa do końca studiów, chyba, że zostanie odwołany bezwzględną 
większością głosów w obecności 1/3 studentów danego roku i kierunku studiów.

4. W wyborach Starosty musi uczestniczyć przedstawiciel uczelni (opiekun roku, dziekan 
właściwy ds. studenckich, przedstawiciel RWSS).

5. Do kompetencji Starosty należy:
1) reprezentowanie studentów swojego roku wobec kadry dydaktycznej, organów wydziału i 

organów KUL;
2) reprezentowanie studentów w RWSS.

§ 45
1. Do kompetencji RWSS należy:

1) reprezentowanie studentów przed władzami Wydziału;
2) obrona praw i interesów studentów danego Wydziału;
3) występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi wydziału do organów Uczelni;
4) reprezentowanie stanowiska studentów na Radach Wydziału;
5) organizowanie referendów związanych ze sprawami studentów na Wydziale;
6) udział w pracach komisji wydziałowych;
7) wybieranie i odwoływania przewodniczącego,
8) decydowanie w sprawach powierzonych przez władze Wydziału;
9) współdziałanie z władzami wydziału w realizacji jego zadań;
10) organizowanie wszelkich imprez mających na celu promocje Wydziału,
11) przedstawienie rocznego sprawozdania ze swej działalności RUSS.

2. RWSS jest zobowiązana do respektowania decyzji RS, władz KUL oraz władz Wydziału.

§ 46
W skład Zarządu RWSS wchodzą:

1) Przewodniczący RWSS;
2) Wiceprzewodniczący RWSS;
3) Skarbnik RWSS;
4) Sekretarz RWSS.
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§ 47
Do kompetencji Przewodniczącego RWSS należy:

1) przewodniczenie posiedzeniom RWSS;
2) reprezentowanie RWSS wobec władz Wydziału, USS oraz na zewnątrz KUL;
3) reprezentowanie studentów Wydziału w Radzie Wydziału;
4) przyjmowanie wniosków studentów Wydziału;
5) powoływanie lub odwoływanie członków RWSS do określonych zadań.

§ 48
Do kompetencji Wiceprzewodniczącego RWSS należy:

1) zastępowanie  Przewodniczącego  RWSS w pełni  praw i  obowiązków w czasie,  gdy ten
może  sprawować  swojej  funkcji  lub  gdy  Przewodniczący  RWSS  z  własnej  inicjatywy
przekaże swoje obowiązki na czas oznaczony;

2) wykonywanie innych zadań określonych przez Przewodniczącego RWSS.

§ 49
Do kompetencji Skarbnika RWSS należy:

1) prowadzenie dokumentacji finansowej RWSS;
2) dbanie o finanse RWSS;
3) wykonywanie innych zadań określonych przez Przewodniczącego RWSS.

§ 50
Do kompetencji Sekretarza RWSS należy:

1) prowadzenie dokumentacji RWSS;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń RWSS;
3) podawanie do wiadomości studentów Wydziału uchwał RWSS;
4) prowadzenie listy obecności na posiedzeniach RWSS;
5) wywieszanie ogłoszeń o terminach posiedzeń RWSS;
6) prowadzenie korespondencji RWSS;
7) wykonywanie innych zadań określonych przez Przewodniczącego RWSS.

§ 51
Każdy członek RWSS ma prawo zgłoszenia kandydatury osoby do Zarządu RWSS.

§ 52
1. Kadencja Zarządu RWSS trwa jeden rok z możliwością przedłużenia na mocy uchwały RWSS

do dwóch lat.
2. Zarząd RWSS musi ukonstytuować się do 31 sierpnia każdego roku;
3. Kadencja RWSS trwa od 1 września do 31 sierpnia, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 53
1. Mandat członka RWSS wygasa w przypadku:

1) utraty statutu studenta;
2) rezygnacji ze studiów;
3) ukarania karą dyscyplinarną;
4) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
5) niemożności pełnienia funkcji przez okres przekraczający dwa miesiące;
6) stwierdzonej działalności na szkodę Wydziału, RWSS, RS lub KUL;
7) trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach RWSS, w przypadku 

Starosty;
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8) dwukrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach RWSS, w przypadku 
delegata RS.

2. Odwołanie członka RWSS może nastąpić na pisemny wniosek:
1) Dziekana Wydziału;
2) RS;
3) Przewodniczącego RWSS;
4) grupy co najmniej 1/20 studentów danego wydziału;
5) grupy co najmniej połowy składu RWSS.

3. W przypadku odwołania bądź  rezygnacji członka  Zarządu  RWSS przeprowadza się  wybory
uzupełniające, chyba że do końca semestru letniego pozostało nie więcej niż 30 dni.

§ 54
1. Obecność członków RWSS na posiedzeniach RWSS jest obowiązkowa.
2. Trzykrotna, nieusprawiedliwiona nieobecność starosty danego roku na zebraniach RWSS może

być  powodem  do  odwołania  go  z  pełnionej  funkcji.  W  przypadku  tym  zarząd  RWSS
zobligowany  jest  do  przeprowadzenia  nowych  wyborów  starosty  danego  roku  studiów  w
terminie do 14 dni od jego odwołania.

3. Dziekan danego wydziału, na wniosek zarządu RWSS może wystosować pisemne ostrzeżenie
do starosty nie wywiązującego się ze swych obowiązków.

4. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność delegata RS skutkuje utratą mandatu RWSS
5. Każdorazowo o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje zarząd RWSS

§ 55
1. Posiedzenia  RWSS  odbywają  się  w  zależności  od  potrzeb,  nie  rzadziej  jednak  niż  raz  w

miesiącu.
2. Posiedzenia prowadzi przewodniczący RWSS lub osoba przez niego wskazana.
3. Posiedzenia RWSS są otwarte.
4. Zarząd RWSS zobligowany jest  do przedstawienia sprawozdania ze swej  działalności  przed

RUSS.

Dział VI
Rzecznik Praw Studenta

§ 56
1. Rzecznik powołany jest do:

1) obrony interesów studenckich;
2) udzielania pomocy prawnej studentom, w szczególności z zakresu: prawa o szkolnictwie

wyższym,  Statutu  i  Regulaminu  Studiów,  regulacji  dotyczących  procedur  przyznawania
pomocy materialnej, przestrzegania praw studenta.

2. Rzecznika powołuje RS bezwzględną większością  głosów w obecności  co najmniej  połowy
ogólnej liczby członków RS.

3. Rzecznik  działa  poprzez  podejmowanie  kampanii  informacyjnych,  szkoleń,  konferencji,
spotkań mających na celu realizację celów przedstawionych w ust 1.

4. Rzecznik składa sprawozdanie na drugim zwyczajnym posiedzeniu RS w każdym z semestrów
roku akademickiego.

5. Rzecznik tworzy Biuro Rzecznika Praw Studentów, którego działalność podejmowana jest we
współpracy z Zarządem RS.

6. Kadencja Rzecznika trwa do końca kadencji RS.
7. RS powołuje Zastępców Rzecznika bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej

połowy ogólnej liczby członków RS.
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§ 57
1. Biuro  Rzecznika  Praw Studentów tworzy Rzecznik  jako Przewodniczący,  trzech  Zastępców

Rzecznika (tj: Zastępca Rzecznika w Lublinie, Zastępca Rzecznika w Tomaszowie Lubelskim
oraz Zastępca Rzecznika w Stalowej Woli) oraz członkowie.

2. Rzecznik koordynuje prace Biura Rzecznika Praw Studentów przy głosie doradczym Zastępców
Rzecznika.

3. Zastępcy  Rzecznika  są  wybierani przez  Rzecznika  spośród  kandydatów  przedstawionych
odpowiednio przez: RUSS, Samorząd Studentów Wydziałów Zamiejscowych w Stalowej Woli
oraz Samorząd Studentów Wydziału Zamiejscowego w Tomaszowie Lubelskim.

Rzecznik ds. jakości kształcenia

§ 58
1. Rzecznik ds. jakości kształcenia jest powołany do:

1) opiniowania systemu czytelnych i porównywalnych tytułów zawodowych;
2) opiniowania funkcjonującego systemu opartego na dwóch głównych cyklach kształcenia;
3) opiniowania przyjętego systemu punktów ECTS;
4) promowania mobilności wśród studentów, przede wszystkim w ramach programów wymian

międzyuczelnianych, poprzez likwidowanie przeszkód utrudniających dostęp do możliwości
kształcenia i szkolenia oraz związanej z tym opieki, pomocy i świadczeń dla studentów;

5) promowanie niezbędnego wymiaru europejskiego w szkolnictwie wyższym;
6) współpracy  z  Biurem  Rzecznika  Praw  Studenta  w  sytuacjach  dotyczących  błędnej

interpretacji postanowień Procesu Bolońskiego, w szczególności zaś Deklaracji Bolońskiej
i innych  dokumentów  regulujących  ten  proces,  oraz  wszelkich  innych  problemów
związanych z zakresem działalności Rzecznika Bolońskiego.

2. Funkcję  Rzecznika  ds.  jakości  kształcenia  pełni  z  urzędu  Przewodniczący  Komisji
Dydaktycznej RS.

§ 59
1. Członkowie Komisji Dydaktycznej  RS pełnią funkcję Wydziałowych Rzeczników  ds. jakości

kształcenia.
2. Wydziałowi  Rzecznicy  ds.  jakości  kształcenia  nadzorują  prace  Komisji  programowych  na

swoich Wydziałach i przekazują wyniki ich prac do Komisji Dydaktycznej RS.

Dział VII
Rady Mieszkańców Domów Akademickich

§ 60
1. Mieszkańcy  Domów  Akademickich  wybierają  spośród  siebie  Rady  Mieszkańców  Domów

Akademickich.
2. Spośród wszystkich Rad Mieszkańców Domów Akademickich wybierana jest  Główna Rada

Mieszkańców Domów Akademickich.

§ 61
1. Rada Mieszkańców składa się z:

1) Przewodniczącego Rady;
2) Zastępcy Przewodniczącego Rady;
3) Przewodniczących poszczególnych pięter domu akademickiego.

2. Wybory na Przewodniczących poszczególnych pięter domów akademickich odbywają się na
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walnym zebraniu mieszkańców danego pietra.
3. Wybory do Rady odbywają się na walnym zebraniu Przewodniczących wszystkich pięter Domu

Akademickiego,  w obecności  co  najmniej  połowy  Przewodniczących,  zwykłą  większością
głosów w głosowaniu tajnym.

§ 62
1. Główna  Rada  Mieszkańców  domów  Akademickich  składa  się  z  Przewodniczących  Rad

Mieszkańców.
2. Spośród Przewodniczących Rad Mieszkańców wybierany jest Główny Przewodniczący.
3. Główny Przewodniczący wchodzi w skład RUSS.

§ 63
Szczegółowy  zakres  kompetencji  Głównego  Przewodniczącego,  działania  Rady  Głównej
Mieszkańców Domów Akademickich KUL oraz Rad Mieszkańców Domów Akademickich KUL
określa  regulamin  Rady  Mieszkańców  zatwierdzony  przez  RS,  stanowiący  załącznik  do
Regulaminu.

Dział VIII
Sąd Koleżeński

§ 64
Za naruszenie przepisów obowiązujących  w KUL oraz za czyny uchybiające godności  studenta
KUL, student, organizacja studencka oraz organ USS ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed
Sądem Koleżeńskim.

§ 65
Organizację  i  szczegółowy  tryb  postępowania  przed  Sądem  Koleżeńskim  określa  wewnętrzny
regulamin Sądu Koleżeńskiego USS.

Dział IX
Finansowanie działalności Uczelnianego Samorządu Studentów

§ 66
1. Działalność RUSS finansowana jest z budżetu uczelni oraz innych źródeł.
2. USS nie może być finansowany przez osoby lub instytucje, których działalność jest sprzeczna z

charakterem, celem i zasadami KUL oraz gdy źródła zysków tych osób lub instytucji pozostają
niejasne lub budzą wątpliwości natury moralnej.

3. Decyzję o tym, czy dana osoba lub instytucja może finansować działalność organów Samorządu
podejmuje rektor KUL.

Budżet Uczelnianego Samorządu Studentów

§ 67
1. Projekt budżetu USS powinien być przygotowany i złożony Zarządowi RUSS najpóźniej na trzy

dni przed ostatnim posiedzeniem RUSS w listopadzie.
2. RUSS może przedstawić poprawki do projektu budżetu.
3. Zarząd  RS uwzględniając poprawki zgłoszony przez RUSS przygotowuje projekt budżetu na

posiedzenie RS w grudniu.
4. Projekt  budżetu  jest  każdorazowo  wysyłany  przez  Sekretarza  RS  poprzez  komunikator  na

platformie e-KUL oraz w formie listu elektronicznego na dni przed posiedzeniem RS.
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Dział X
Zmiany Regulaminu

§ 68
Uchwalanie lub zmiana Regulaminu następuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy liczby Radnych.

Dział XI
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 69
Sposób  przeprowadzania  wyborów  do  organów  Uczelnianego  Samorządu  Studentów  reguluje
Ordynacja wyborcza.

§ 70
Komisje RS działają na podstawie wewnętrznych regulaminów komisji.

§ 71
Regulamin niniejszy wchodzi w życie po stwierdzeniu zgodności  z ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym i Statutem przez Senat KUL.

§ 72
Dotychczasowo obowiązujący Regulamin Uczelnianego Samorządu Studentów traci moc w dniu
rozpoczęcia kadencji organów USS wybranych w myśl zapisów niniejszego Regulaminu.
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ORDYNACJA WYBORCZA DO ORGANÓW

UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW KUL

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1
Ordynacja  wyborcza  do organów Uczelnianego  Samorządu  Studentów KUL,  zwana dalej
Ordynacją wyborczą, określa:

1) zasady i tryb zgłaszania kandydatów na Radnych Rady Studentów (dalej: RS);
2) zasady przeprowadzenia wyborów;
3) warunki ważności wyborów;
4) tryb prowadzenia kampanii wyborczej;
5) tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim w sprawach protestów wyborczych;
6) tryb stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Koleżeński.

§ 2
1. W wyborach głosować można tylko osobiście.
2. Każdy student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma tylko jeden głos

w okręgach wyborczych, w których posiada czynne prawo wyborcze.
3. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym.

§ 3
1. Wybory odbywają się na wszystkich wydziałach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II, w jednym, ustalonym terminie.
2. Wybory  do  Rady  Studentów  przeprowadza  się  w  okręgach  wyborczych.  Okręgami

wyborczymi są wszystkie wydziały Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz  Kolegium  Międzyobszarowych  Indywidualnych  Studiów  Humanistyczno-
Społecznych.

3. Liczbę mandatów przypadającą na poszczególne okręgi wyborcze ustala Rada Studentów
w drodze uchwały.

§ 4
Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza Rady Studentów, zwana dalej Komisją Wyborczą
RS.

§ 5
1. Rada Studentów powołuje Przewodniczącego i członków Komisji Wyborczej RS.
2. Liczba  członków Komisji  Wyborczej  RS jest  ustalana  każdorazowo przez  Zarząd  RS

w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Wyborczej RS.
3. Pracami Komisji Wyborczej RS kieruje jej Przewodniczący.
4. Komisja Wyborcza RS wybiera spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego.
5. Komisja Wyborcza RS:

1) podaje do wiadomości termin i zasady wyborów do RS;
2) przygotowuje listy studentów uprawnionych do głosowania;
3) sporządza wzór karty do głosowania i przygotowuje karty do głosowania;
4) oznacza karty do głosowania pieczęcią Komisji Wyborczej RS;
5) odpowiednio  zabezpiecza  urny  wyborcze  – przez  zabezpieczenie  rozumie  się

zaklejenie urny,  opatrzenie jej  pieczęcią  oraz zamknięcie  jej  w miejscu dostępnym
tylko Przewodniczącemu Komisji Wyborczej RS;

6) określa zasady kampanii wyborczej i podaje je do publicznej wiadomości;
7) czuwa nad przestrzeganiem przepisów Ordynacji wyborczej;
8) przeprowadza głosowania na w okręgach wyborczych;
9) ustala wyniki głosowania i podaje je do publicznej wiadomości;
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10) dba o właściwą kampanię informacyjną dotyczącą wyborów.

§ 6
1. Członkiem Komisji Wyborczej RS mogą być osoby posiadające pełnię praw wyborczych,

z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Członkiem Komisji Wyborczej RS nie może być:

1) członek Sądu Koleżeńskiego;
2) małżonek, rodzeństwo,osoba najbliższa kandydata na Radnego.

3. Kandydat  na  Radnego  będący  członkiem  Komisji  Wyborczej  RS  zostaje  wyłączony
z czynności opisanych w § 5 dotyczących okręgu wyborczego, z którego kandyduje.

4. Członkowie Komisji Wyborczej RS nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz
kandydatów ubiegających się o mandat.

§ 7
1. Komisja Wyborcza  RS  ustala jedno lub więcej miejsc do głosowania mając na uwadze

rozmieszczenie budynków dydaktycznych.
2. Komisja  Wyborcza  podaje  do  publicznej  wiadomości  informacje  o  miejscach  do

głosowania  dla  poszczególnych  Wydziałów,  nie  później  niż  na  7  dni  przed  dniem
wyborów.

3. Lokalizacji  miejsc do głosowania ustalonych zgodnie z zapisami ust.  1 i  2 nie można
zmienić,  chyba  że  zajdą  szczególnie  uzasadnione  okoliczności,  a  zmiana  lokalizacji
nastąpi  najpóźniej  na  3  dni  przed  terminem  wyborów.  Informację  o  zmianie  miejsca
głosowania podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

Rozdział II
Wybory do Rady Studentów

§ 8
Czas  trwania  i  moment  rozpoczęcia  kolejnej  kadencji  RS  regulują  odpowiednie  zapisy
Regulaminu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.

§ 9
1. Czynne  prawo wyborcze  posiadają  studenci  studiów stacjonarnych  i  niestacjonarnych:

I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, z wyjątkiem osób zawieszonych
w prawach  studenta  oraz  osób  pozbawionych  czynnego  prawa wyborczego  przez  Sąd
Koleżeński.

2. Studentom,  którzy  podjęli  studia  na  kilku  kierunkach,  czynne  prawo  wyborcze
przysługuje na wszystkich kierunkach studiów, pod warunkiem, że wchodzą one w skład
różnych okręgów wyborczych.

§ 10
1. Bierne  prawo  wyborcze  przysługuje  osobom  posiadającym  czynne  prawo  wyborcze,

z wyjątkiem osób pozbawionych biernego prawa wyborczego przez Sąd Koleżeński.
2. Studentom, którzy podjęli studia na kilku kierunkach, bierne prawo wyborcze przysługuje

tylko w jednym wybranym przez nich okręgu wyborczym.

Rozdział III
Zarządzanie wyborów

§ 11
1. Wybory zarządza Przewodniczący Komisji Wyborczej RS nie później niż na 30 dni przed

wyznaczaną datą wyborów.
2. Wybory  wyznacza  się  na  dzień  przypadający  nie  wcześniej  niż  na  30  dni  od  dnia

rozpoczęcia  ostatniego  semestru  kadencji  RS i  nie  później  niż  na  30  dni  przed
zakończeniem sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru kadencji RS.
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3. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący Komisji Wyborczej RS określa
terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych szczegółowo wymienionych
w kalendarzu wyborczym.

4. Kalendarz wyborczy powinien w szczególności zawierać:
1) termin końcowy sporządzenia spisu wyborców;
2) termin  końcowy podania  przez  Komisję  Wyborczą  RS  do  publicznej  wiadomości

informacji  o  miejscach  do  głosowania  na  poszczególnych  Wydziałach  wraz
z godzinami głosowania;

3) termin końcowy zgłaszania kandydatów na radnych;
4) termin końcowy sporządzenia przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na radnych

i podania ich do publicznej wiadomości.
5. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, jak również kalendarz wyborczy, o którym mowa

w ust. 3 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu na wszystkich Wydziałach, w których są
przeprowadzone  wybory  oraz  opublikowaniu  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty,
w szczególności na stronach internetowych Uczelnianego Samorządu Studentów.

Rozdział IV
Spis wyborców

§ 12
1. Osoby, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, wpisuje się do spisu wyborców.
2. Spisy  wyborców  sporządza  Komisja  Wyborcza  RS,  odrębnie  dla  każdego  okręgu

wyborczego, uwzględniając zapisy § 9, najpóźniej na 3 dni przed wyborami.

Rozdział V
Tryb zgłaszania kandydatów na Radnych Rady Studentów

§ 13
Komisja  Wyborcza  RS przyjmuje  zgłoszenia  kandydatów  na  Radnych Rady  Studentów
w trybie i w godzinach określonych przez Komisję Wyborczą RS.

§ 14
Zgłoszenie  kandydata  następuje  w  formie  pisemnej,  na  podstawie  wzoru  i  powinno
wymieniać:

1) imię i nazwisko kandydata;
2) rok, kierunek studiów oraz numer albumu kandydata;
3) dane kontaktowe kandydata (adres e-mail lub numer telefonu);
4) oświadczenie o wybranym kierunku, w przypadku osób studiujących na więcej niż

jednym kierunku;
5) podpis osoby zgłaszającej kandydaturę.

§ 15
1. Członek  Komisji  Wyborczej  RS  przyjmując  zgłoszenie  kandydata,  bada  w  obecności

osoby zgłaszającej, czy zgłoszenie spełnia wymogi,  o których mowa w §  14 i  wydaje
osobie zgłaszającej, na jej wniosek, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

2. Jeżeli  zgłoszenie  nie  zawiera  wszystkich  informacji  określonych  w  §  14,  Komisja
Wyborcza  RS  wzywa  osobę  zgłaszającą  do  usunięcia  braków  w  terminie  3  dni,
z zastrzeżeniem terminu określonego w § 16 ust. 1.

3. W wypadku nieusunięcia braków w terminie określonym w ust. 2 Komisja Wyborcza RS
odmawia przyjęcia  zgłoszenia kandydata.  Na odmowę przyjęcia  zgłoszenia kandydata,
osobie zgłaszającej oraz kandydatowi przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego USS
w terminie 3 dni. Sąd Koleżeński rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od chwili jego
złożenia.
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§ 16
1. Zgłaszania  kandydatów  można  dokonywać  nie  później  niż  na  7  dni  przed  dniem

wyborów.
2. Komisja  Wyborcza  RS  sporządza  listę  wszystkich  kandydatów  oraz  podaje  ją  do

publicznej wiadomości, nie później niż następnego dnia po upływie terminu zgłaszania
kandydatów.

Rozdział VI
Przebieg głosowania

§ 17
1. Głosowanie odbywa się w ciągu co najmniej  dwóch dni, a maksymalnie czterech dni,

w miejscach podanych do publicznej wiadomości przez Komisję Wyborczą RS.
2. Głosowanie odbywa się bez przerwy, przez co najmniej 4 godzin, w godzinach ustalonych

przez  Komisję  Wyborczą  RS,  które  mieszczą  się  w przedziale  między  8.00  a  18.00.
Komisja  Wyborcza  podaje  godziny  głosowania  do  publicznej  wiadomości  w  terminie
określonym w zarządzeniu, o którym mowa w § 11 ust. 1.

§ 18
1. Gdyby  wskutek  nadzwyczajnych  okoliczności  głosowanie  w  jednym  z  miejsc  do

głosowania  było  przejściowo uniemożliwione,  Komisja  Wyborcza  RS  może  zarządzić
jego  przerwanie  i  wznowienie  po  ustaniu  okoliczności  uniemożliwiającej  głosowanie,
wydłużając jednocześnie czas na oddawanie głosów proporcjonalnie do okresu trwania
przerwy.  Zarządzenie Komisji  Wyborczej  RS w tej  sprawie powinno być  natychmiast
podane do publicznej  wiadomości,  a  także  do wiadomości  Przewodniczącego Komisji
Wyborczej RS.

2. W  razie  przerwania  głosowania  Komisja  Wyborcza  opieczętowuje urnę  i  oddaje  ją
Przewodniczącemu  Komisji  Wyborczej  RS wraz  ze  spisem  wyborców
i niewykorzystanymi  kartami  do  głosowania.  Przed  ponownym  podjęciem  głosowania
Komisja  Wyborcza  RS stwierdza  protokolarnie,  czy  pieczęcie  na  urnie  są  w  stanie
nienaruszonym.

§ 19
Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania, których wzór określa zarządzenie
Przewodniczącego Komisji Wyborczej RS.

§ 20
1. Przed rozpoczęciem głosowania  Komisja  Wyborcza  sprawdza,  czy urna jest  pusta,  po

czym zamyka  urnę i  opieczętowuje  oraz sprawdza,  czy na miejscu  znajdują się  spisy
wyborców i potrzebna liczba kart do głosowania.

2. Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny nie wolno otwierać.
3. Od chwili rozpoczęcia głosowania, aż do jego zakończenia w miejscu głosowania muszą

być  równocześnie  obecne  co  najmniej  2  osoby  wchodzące  w  skład  RWSS oraz
wydelegowany członek Komisji Wyborczej RS.

4. W  przerwach  pomiędzy  głosowaniem  pieczę  nad  urnami  sprawuje  Przewodniczący
Komisji Wyborczej RS, jest on zobowiązany do ich umieszczenia w zamkniętym miejscu,
do którego ma dostęp tylko on sam lub osoba przez niego upoważniona.

§ 21
1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje legitymację studencką, indeks, lub

inny  dokument  tożsamości  wraz  z  zaświadczeniem  o  posiadanym  statusie  studenta
wystawionym przez odpowiednią jednostkę KUL.

2. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 1 wyborca otrzymuje kartę do głosowania,
opatrzoną  pieczęcią.  Wyborca  potwierdza  otrzymanie  karty  do  głosowania
własnoręcznym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.
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§ 22
1. Przewodniczący Komisji  Wyborczej  RS  czuwa nad zapewnieniem tajności  głosowania

oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju w miejscach przeznaczonych do głosowania.
2. Przewodniczący  Komisji  Wyborczej  RS ma  prawo  zażądać  opuszczenia  miejsca

głosowania przez osoby naruszające porządek lub spokój.
3. Przepisy  ust.  1-2  stosuje  się  odpowiednio  do  Zastępcy  Przewodniczącego  Komisji

Wyborczej RS.

Rozdział VII
Sposób oddawania głosu

§ 23
1. Wyborca  oddaje  głos  na  określonego  kandydata,  stawiając  znak  „X” w polu  z  lewej

strony nazwiska.
2. Wyborca może oddać głos na co najmniej jednego kandydata, nie przekraczając jednak

liczby mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym.

§ 24
Jeżeli  na  karcie  do  głosowania  nie  postawiono  znaku  „X”  obok  nazwiska  żadnego
z kandydatów  lub  postawiono  znak  „X”  obok  nazwisk  większej  liczby  kandydatów,  niż
wynosi liczba wybieranych Radnych RS w danym okręgu wyborczym, to taki głos uznaje się
za nieważny.

§ 25
Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisków
powoduje nieważność głosu.

Rozdział VIII
Ustalenie wyników głosowania

§ 26
Komisja Wyborcza RS niezwłocznie ustala i ogłasza wyniki głosowania, jednak nie później
niż drugiego dnia po zakończeniu głosowania.

§ 27
1. Komisja Wyborcza  RS ustala, na podstawie spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych

do głosowania w danym okręgu wyborczym oraz liczbę osób, którym wydano karty do
głosowania.

2. Przewodniczący  Komisji  Wyborczej  RS lub  jego  Zastępca  w  obecności  członków
Komisji Wyborczej RS otwiera urnę, po czym przystępuje się do liczenia znajdujących się
w niej głosów.

3. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się pod
uwagę.

4. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny nie jest równa liczbie kart wydanych,
Komisja Wyborcza RS podaje w protokole przyczynę tej niezgodności.

§ 28
Karty do głosowania inne niż ustalone zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Wyborczej
RS lub nieopatrzone pieczęcią Komisji Wyborczej RS są nieważne.

§ 29
1. Komisja Wyborcza sporządza protokół głosowania, w którym podana jest liczba:

1) osób uprawnionych do głosowania w danym okręgu wyborczym;
2) osób, którym wydano karty do głosowania;
3) kart wyjętych z urny;
4) głosów nieważnych;
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5) głosów ważnych;
6) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.

2. W protokole podaje się ponadto czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia
zarządzenia i inne decyzje podjęte przez komisję, jak również inne istotne okoliczności
związane z przebiegiem głosowania.

3. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji
Wyborczej  RS obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią  RS oraz
Komisji Wyborczej RS.

4. Komisja Wyborcza  RS na prośbę kandydata przekazuje mu kopię protokołu w formie
elektronicznej.

§ 30
1. Jeżeli  dwóch lub więcej  kandydatów otrzymało  równą liczbę  głosów uprawniającą do

uzyskania  mandatu  w  RS,  wybory  w  danym  okręgu,  na  wniosek  Przewodniczącego
Komisji  Wyborczej  RS,  są  przeprowadzane  ponownie,  zgodnie  z  następującymi
zasadami:
1) wybory te przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą RS;
2) wybory te muszą odbyć się w terminie do siedmiu dni roboczych od zakończenia

terminu wyborów, w których uzyskano jednakową liczbę głosów;
3) na liście kandydatów w ponownie przeprowadzanych wyborach znajdują się jedynie

te osoby, które uzyskały jednakową ilość głosów w poprzednich wyborach, lista osób
uprawnionych do głosowania pozostaje bez zmian;

4) miejsce i godziny głosowania ustala Przewodniczący Komisji Wyborczej RS;
5) pozostałe zapisy Ordynacji wyborczej stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczę głosów uprawniających do
uzyskania mandatu w RWSS w ciągu 7 dni zwołuje się posiedzenie RWSS, na którym
spośród osób, które uzyskały jednakową ilość głosów RWSS wybiera odpowiednią liczbę
delegatów.

§ 31
1. Jeżeli liczba kandydatów do RS jest mniejsza bądź równa liczbie mandatów w danym

okręgu wyborczym zostają oni uznani za wybranych na Radnych
2. W sytuacji opisanej w ust. 1 w ciągu 7 dni zwołuje się posiedzenie RWSS, na którym

spośród  Radnych RS z danego wydziału wybiera się delegatów, których liczba stanowi
50 % przewidzianej liczby Radnych RS.

3. Zapisy § 30 ust. 1 pkt. 3-5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział IX
Protesty wyborcze i stwierdzenie ważności wyborów

§ 32
1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest z powodu dopuszczenia się

naruszenia przepisów niniejszej Ordynacji wyborczej dotyczących przebiegu głosowania,
ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.

2. Protest przeciwko ważności wyborów w danym okręgu wyborczym, bądź na całej Uczelni
może wnieść każda osoba posiadająca status studenta KUL.

§ 33
1. Protest  wnosi  się  na  piśmie  do  Sądu  Koleżeńskiego  w terminie  3  dni  od  ogłoszenia

wyników wyborów.
2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać

dowody, na których opiera swoje zarzuty.

§ 34
1. Sąd Koleżeński rozpatruje protest w terminie 3 dni od jego wniesienia.
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2. Sąd Koleżeński rozstrzyga w przedmiocie protestu wyborczego w składzie przynajmniej
trzyosobowym.

3. Sąd  Koleżeński  po  zapoznaniu  się  z  całością  dokumentacji  dotyczącej  przebiegu
wyborów rozstrzyga o zasadności protestu wyborczego.

§ 35
1. W  przypadku  gdy  Sąd  Koleżeński  uzna  wszystkie  protesty  wyborcze  za  bezzasadne

stwierdza  ważność wyborów wydając  postanowienie  podjęte  bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Sądu Koleżeńskiego.

2. W  przypadku  uznania  protestu  wyborczego  za  zasadny  Sąd  Koleżeński  stwierdza
nieważność  wyborów  na  danym  okręgu  wyborczy lub  na  całej  Uczelni  wydając
postanowienie  bezwzględną  większością  głosów,  w  obecności  co  najmniej  połowy
ogólnej liczby członków Sądu Koleżeńskiego.

3. Postanowienie, o której mowa w ust. 1 wraz z oficjalnymi wynikami wyborów doręcza się
prorektorowi  właściwemu  ds.  studenckich,  Komisji  Wyborczej  RS oraz  podaje się  do
publicznej wiadomości.

4. Prorektor  właściwy  ds. studenckich może uchylić  rozstrzygnięcia w sprawie protestów
wyborczych oraz  postanowienie w sprawie stwierdzenia ważności wyborów niezgodną
z przepisami  prawa,  Statutem  KUL,  Regulaminem  studiów,  Regulaminem  USS lub
niniejszą Ordynacją wyborczą.

§ 36
1. W  razie  podjęcia  postanowienia o  stwierdzeniu  nieważności  wyborów  lub  uchylenia

postanowienia o  stwierdzeniu  ważności  wyborów  przez  Prorektora  właściwego  ds.
studenckich  przeprowadza się  ponowne wybory  w danym okręgu wyborczym albo na
całej Uczelni, zależnie od tego, gdzie wybory zostały uznane za nieważne.

2. Do przeprowadzenia ponownych wyborów stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej
Ordynacji wyborczej z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Przewodniczący Komisji Wyborczej RS zarządza ponowne wybory nie później niż 3 dnia
od zdarzenia określonego w ust. 1, na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 dni i nie
później  niż  14  dni  od  dnia  zarządzenia  ponownych  wyborów.  Ponownego  zgłaszania
kandydatów nie przeprowadza się.

Rozdział X
Kampania wyborcza

§ 37
1. Kampania  wyborcza  rozpoczyna  się  z  dniem  zarządzenia  wyborów  przez

Przewodniczącego Komisji Wyborczej RS i trwa do rozpoczęcia wyborów.
2. W  okresie  kampanii  wyborczej  można  prowadzić  agitację  wyborczą  w  zwyczajowo

przyjętych formach.
3. Osoby  rozpowszechniające  materiały  wyborcze  są  zobowiązane  do  usunięcia  tych

materiałów niezwłocznie  po zakończeniu  kampanii  wyborczej,  jednak nie  później,  niż
w siódmym dniu po wyborach.

§ 38
1. Zabronione są wszelkie formy agitacji wyborczej w dniu wyborów w miejscu głosowania

oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca głosowania.
2. Nad przestrzeganiem zakazu, o którym mowa w ust. 1 czuwa Komisja Wyborcza RS.

Rozdział XI
Uzupełnienie składu Rady Studentów przed upływem kadencji

§ 39
1. W przypadku wygaśnięcia lub nieobsadzenia mandatu radnego  RUSS w porozumieniu

z Przewodniczącym  Komisji  Wyborczej  może  ogłosić  wybory  uzupełniające.  Wybory
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uzupełniające  zobowiązana  jest  przeprowadzić  Komisja  Wyborcza  RS  w  tym  okręgu
wyborczym, w którym powstał vacat, nie częściej jednak niż raz w semestrze.

2. Mandat Radnego wybranego w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji RS.
3. Wyborów,  o  których  mowa  powyżej,  nie  przeprowadza  się,  jeżeli  do  końca  kadencji

pozostało nie więcej niż 3 miesiące.
4. Głosowanie odbywa się przez co najmniej jeden dzień, w czasie nie krótszym niż cztery

godziny dziennie.
5. Odpowiednio  stosuje  się  pozostałe  przepisy  Ordynacji  wyborczej ograniczając  zasięg

głosowania do danego okręgu wyborczego.

Rozdział XII
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 40
Na potrzeby  niniejszej  Ordynacji  wyborczej  dniem wolnym  od  zajęć  dydaktycznych  dla
studiów stacjonarnych jest również sobota.

§ 41
Ilekroć w Ordynacji wyborczej jest mowa o ogłoszeniu informacji lub podaniu informacji do
publicznej wiadomości, należy to rozumieć jako:

1) rozplakatowanie  informacji  w  budynkach  danego  Wydziału,  w  miejscach  na  to
przeznaczonych lub zwyczajowo przyjętych;

2) zamieszczenie informacji na stronie internetowej USS.

§ 42
Ordynacja  wyborcza  może zostać zmieniona  uchwałą RS podjętą  większością  2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Radnych.

§ 43
W przypadku pierwszych wyborów do RS przepisy niniejszej Ordynacji wyborczej wykonuje
Parlament Studentów KUL.

§ 44
Ordynacja  wyborcza  wchodzi  w  życie  po  stwierdzeniu  zgodności  z  ustawą  Prawo
o szkolnictwie  wyższym i  Statutem przez  Senat  KUL,  jednocześnie  uchylając  dotychczas
obowiązującą Ordynację wyborczą.
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