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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej tworzą wszyscy studenci
Politechniki Warszawskiej.
2. Samorząd współtworzy samorządną wspólnotę Uczelni.
§2
W treści niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów Samorządu stosuje się
następujące skróty, które oznaczają odpowiednio:
BSS – Biuro Spraw Studenckich,
CRS – Centrum Ruchu Studenckiego,
DS – Dom Studencki Politechniki Warszawskiej,
FKW – Fundusz Kulturalno-Wychowawczy studentów Politechniki
Warszawskiej,
5. FS - Fundusz Stypendialny,
6. KD – Komisja Dydaktyczna,
7. KDDS - Komisja Dyscyplinarna Domu Studenckiego,
8. KDS – Komisja Domów Studenckich,
9. KFG – Komisja Finansowo-Gospodarcza,
10. KK – Komisja Kultury,
11. KKw – Komisja Kwaterunkowa,
12. Kolegium – Kolegium Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej,
13. KP – Komisja Prawna,
14. KPiWZ – Komisja Promocji i Współpracy Zewnętrznej,
15. KR – Komisja Rewizyjna,
16. KS – Komisja Socjalna,
17. KSiT – Komisja Sportu i Turystyki,
18. KW - Komisja Wyborcza,
19. KWDS – Komisja Wyborcza Domu Studenckiego,
20. KZ – Komisja Zagraniczna,
21. LO – Lista Ogólnouczelniana,
22. OW – Ordynacja Wyborcza,
23. PW – Politechnika Warszawska,
24. RKN – Rada Kół Naukowych,
25. RM – Rada Mieszkańców Domu Studenckiego,
26. SSPW – Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej,
27. UKW – Uczelniana Komisja Wyborcza,
28. WKK - Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa,
29. WKW - Wydziałowa Komisja Wyborcza,
30. WRS – Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału lub Kolegium.
1.
2.
3.
4.

§3
W treści niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów Samorządu stosuje się
następujące określenia, które oznaczają odpowiednio:
1. Bezwzględna większość głosów – w głosowaniu, liczba głosów „za” jest
większa niż suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
2. Budżet – podział środków budżetowych z FKW.
3. Dosprzętowienie – zakup środków trwałych, niskocennych, oprogramowania
komputerowego i innych składników majątkowych, zgodnie z zarządzeniem
Rektora PW w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne oraz zasad i stawek ich amortyzacji
w Politechnice Warszawskiej.
4. Kolegium elektorów studenckich do wyboru Rektora - przedstawiciele
studentów w kolegium elektorów do wyboru Rektora.
5. Jednostka Samorządu – Kolegium, Parlament, Komisja Programowa, WRS,
RM, KR, KP, UKW, RKN, WKK, WKW lub KWDS.
6. Kworum - liczba osób konieczna do podjęcia decyzji przez organ Samorządu
w omawianej sprawie.
7. LO – stowarzyszenie studenckie, organizacja studencka,
w tym koło
naukowe.
8. Materiały wyborcze – plakaty, ulotki promujące kandydatów przygotowane
przez kandydatów i oznaczone w sposób niepozostawiający wątpliwości co
do właściciela materiałów.
9. Media Samorządu – studenckie media informacyjne Samorządu.
10. Obwieszczenie wyborcze – ogłoszenia, informacje o kandydatach, sposobie
głosowania oraz inne materiały niebędące elementami kampanii wyborczej
dostarczane przez UKW.
11. OW - Ordynacja wyborcza do organów SSPW.
12. Parlament – Parlament Studentów PW.
13. Pełnomocnictwo, pełnomocnictwo tymczasowe - tymczasowe umocowanie
dla studenta PW do wykonywania czynności wybranych z zakresu
kompetencji organu jednoosobowego. Pełnomocnictwo jest wydawane
w formie decyzji ze wskazaniem terminu jego obowiązywania.
Pełnomocnictwo wygasa z datą określoną w pełnomocnictwie lub na skutek
odwołania przez organ wydający pełnomocnictwo lub utraty praw studenta
przez Pełnomocnika.
14. Pretendent – student startujący w wyborach do Kolegium.
15. Rada Szkoły – kolegialne ciało opiniodawczo-doradcze Prorektora
ds. Szkoły, której członkami są kierownicy jednostek organizacyjnych
wchodzących w skład Szkoły oraz przedstawiciel studentów. Radzie
przewodniczy Prorektor ds. Szkoły.
16. Regulamin – Regulamin SSPW.
17. Regulaminowy skład Komisji Programowej - liczba członków danej Komisji
Programowej wynikająca z regulaminu właściwego danej Komisji
Programowej.
18. Regulaminowy skład Parlamentu - liczba członków Parlamentu wynikająca
z §13 ust. 1.

19. Relacja
fotografowanie,
sporządzanie
artykułów
prasowych,
transmitowanie lub retransmitowanie obrad.
20. Samorząd – Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej.
21. Senat – Senat PW.
22. Senatorowie Studenccy – studenci, członkowie Senatu PW.
23. System internetowy - system elektronicznego obiegu dokumentów i jego
moduły.
24. Terminarz Wyborczy – terminarz uchwalony przez Parlament, zgodnie
z którym przeprowadza się wybory.
25. Uczelnia – Politechnika Warszawska.
26. Ustawa – ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
27. Wydział – Wydział lub Kolegium Uczelni, które zgodnie ze Statutem PW są
podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.
28. Wydziałowe kolegium wnioskująco-opiniujące – kolegium na Wydziale do
przedstawiania oraz opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji
kierowniczej dziekana.
29. Zwykła większość głosów – w głosowaniu, liczba głosów „za” jest większa
niż liczba głosów „przeciw”.

§4
Podstawową jednostką redakcyjną aktu prawa wewnętrznego Samorządu jest
paragraf („§”). Paragraf może być dzielony na ustępy („ust.”), ustęp na litery
(„lit.”), litera na tiret („-”). Dodatkowo akt może być dzielony na rozdziały
numerowane rzymsko i posiadające nazwy ułatwiające poruszanie się po
dokumencie.
§5
1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.
2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie
uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie
nastąpiło.
3. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim
tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
4. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim
miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego
dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca
5. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim
roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia
w ostatnim roku nie było – w dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień.
§6
1. Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu PW i niniejszego
Regulaminu.
2. Samorząd posługuje się znakiem graficznym zwanym dalej logo. Zasady
korzystania z logo oraz jego specyfikację określa Księga Identyfikacji
Graficznej SSPW zatwierdzona przez Parlament.

3. Nazwa „Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej”, jego skrót
literowy „SSPW” i logo podlegają ochronie w zakresie i na zasadach
określonych w przepisach prawa.

§7
Samorząd działając poprzez swoje organy:
1. Reprezentuje interesy studentów w Uczelni i poza nią.
2. Broni praw studentów.
3. Wyraża opinie społeczności studentów PW w sprawach, którymi społeczność
ta jest zainteresowana.
4. Uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach PW, a w szczególności:
a) opiniuje projekty decyzji organów PW w sprawach dotyczących
studentów, w tym związanych z organizacją i Regulaminem studiów
w PW,
b) współpracuje z władzami Uczelni i Wydziałów w działaniach
zmierzających do poprawy systemu kształcenia,
c) uczestniczy w podziale oraz przyznawaniu świadczeń i innych środków,
z których przyznaje się stypendia i nagrody na zasadach określonych
w odrębnych przepisach,
d) porozumiewa się z odpowiednimi organami Uczelni w sprawach podziału
FS i Funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz współdecyduje w
zakresie podziału środków przeznaczonych na cele studenckie,
e) dba o rozwój kultury, sportu i turystyki wśród studentów oraz wspiera
studencki ruch naukowy.
§8
Organami Samorządu, o których mowa w §7 są organy:
1. ogólnouczelniane
a) organy kolegialne:
- Parlament, o którym mowa w Rozdziale II Regulaminu,
- Komisje Programowe, o których mowa w Rozdziale VII Regulaminu,
- Kolegium, o którym mowa w Rozdziale V Regulaminu,
- KR, o której mowa w Rozdziale XIII Regulaminu,
- KP, o której mowa w Rozdziale XIV Regulaminu,
- RKN, o której mowa w Rozdziale VIII Regulaminu,
- LO, o której mowa w §53 Regulaminu,
- UKW, o której mowa w Rozdziale XVI Regulaminu,
b) organy jednoosobowe:
- Przewodniczący Samorządu, o którym mowa w Rozdziale III Regulaminu,
- członek Kolegium, o którym mowa w §22 Regulaminu,
- członek Zarządu RKN, o którym mowa w §31 ust. 3 Regulaminu,
- Przewodniczący UKW, o którym mowa w §45 ust. 3,
2. wydziałowe:
a) organy kolegialne:
- WRS, o której mowa w §33 Regulaminu,
- WKK, o której mowa w Regulaminie KKw,
- WKW, o której mowa w OW,

b) organy jednoosobowe
- Przewodniczący WRS, o którym mowa w Regulaminie WRS,
- Przewodniczący WKK, o którym mowa w Regulaminie KKw,
- Przewodniczący WKW, o którym mowa w OW,
3. działające w DS:
a) organy kolegialne:
- RM, o którym mowa w §35 ust. 2 Regulaminu,
- KWDS, o którym mowa w OW,
- KDDS, o której mowa w Regulaminie DS,
b) organy jednoosobowe:
- Przewodniczący RM, o którym mowa w Regulaminie RM,
- Przewodniczący KWDS, o którym mowa w OW.
§9
1. Student PW będący członkiem organu kolegialnego posiada tylko jeden
mandat tego organu.
2. W zakresie pełnienia swego mandatu członek organu Samorządu
zobowiązany jest do:
a) czynnego udziału w pracach danego organu,
b) działania zgodnie z uchwałami i decyzjami danego organu,
c) informowania na bieżąco organów delegujących o pracach danego
organu.
§10
1. Organy jednoosobowe mogą powoływać:
a) swoich pełnomocników do spraw leżących w ich bezpośredniej
kompetencji,
b) tymczasowego pełnomocnika na czas swojej nieobecności.
2. Powołanie pełnomocnika odbywa się w drodze decyzji, określającej zakres
jego kompetencji i termin ważności pełnomocnictwa, chyba że niniejszy
Regulamin stanowi inaczej.
Rozdział II
Parlament Studentów
§11
Parlament jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu.
§12
Parlament obraduje zgodnie z Regulaminem Obrad uchwalonym przez Parlament.
§13
1. Parlament składa się z:
a) Przewodniczącego Samorządu,
b) Przewodniczących WRS,
c) delegatów wybranych po jednym z każdej RM,
d) delegatów wybranych po jednym z każdej WRS,
e) członka Zarządu RKN delegowanego przez RKN,

f) delegatów w liczbie 8 wybranych w wyborach ogólnouczelnianych,
zgodnie z §53.
2. W przypadku głosowania nad kandydaturami Pretendentów oraz udzielania
absolutorium członkom Kolegium, przez regulaminowy skład Parlamentu
rozumie się osoby wymienione w ust. 1, z wyłączeniem ust. 1 lit. a.
§14
1. Do kompetencji Parlamentu należy między innymi:
a) wybór Przewodniczącego Samorządu oraz pozostałych członków
Kolegium,
b) wybór KR,
c) wybór KP,
d) wybór UKW,
e) wybór Kolegium Elektorów Studenckich do wyboru Rektora,
f) wybór delegatów do organów uczelnianych i pozauczelnianych, chyba że
odrębne przepisy stanowią inaczej,
g) uchwalanie Budżetu i prowizorium budżetowego,
h) zatwierdzanie sprawozdania finansowego SSPW,
i) uzgadnianie Regulaminu studiów,
j) udzielanie absolutorium członkom Kolegium,
k) uchwalanie regulaminów: WRS, RM, Obrad, KR, KP, FinansowoGospodarczego, Komisji Programowych, RKN, Senatora ds. Filii w Płocku
l) uchwalanie Terminarza Wyborczego i OW,
m) wyrażanie opinii w sprawie przyznania oraz wysokości świadczeń
materialnych z Uczelni za działalność samorządową dla członków
organów Samorządu.
2. Parlament podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach,
niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie do wyłącznej kompetencji
innych organów Samorządu.
§15
1. Parlament podejmuje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał.
2. Uchwały Parlamentu są wiążące dla wszystkich organów Samorządu, chyba
że z treści uchwały wynika inaczej.
3. Podejmowanie uchwał przez Parlament następuje w głosowaniu jawnym,
chyba, że akty wewnętrzne Samorządu stanowią inaczej.
4. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni,
Regulaminem studiów lub Regulaminem Samorządu. Na rozstrzygnięcie w
sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia,
skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu
administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio.

§16
1. Posiedzenia Parlamentu są jawne.
2. Obrady Parlamentu mają charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Obrady zwyczajne zwołuje Przewodniczący Samorządu, co najmniej 4 razy
w roku. Zawiadomienia rozsyła się pocztą elektroniczną wszystkim członkom
Parlamentu, nie później niż na 14 dni przed obradami. Ponadto informacja
o obradach zostaje umieszczona na ogólnodostępnej oficjalnej stronie
internetowej Samorządu.
4. Obrady
zwyczajne
mają
charakter:
wyborczy,
programowy
i sprawozdawczy.
5. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Samorządu z własnej
inicjatywy lub na wniosek:
a) Rektora PW,
b) Komisji Programowej,
c) co najmniej połowy członków Kolegium,
d) co najmniej 1/4 ogólnej liczby jednostek spośród WRS lub RM,
e) co najmniej 1/4 regulaminowego składu Parlamentu,
f) KR.
6. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
dnia złożenia wniosku przez organy określone w ust. 5. W takim przypadku
zawiadomienia o posiedzeniu są przekazywane wszystkim członkom
Parlamentu niezwłocznie po ustaleniu terminu posiedzenia.
7. W przypadku, gdy Przewodniczący Samorządu nie zwołuje posiedzenia
pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 5 lub wskutek wygaśnięcia
mandatu Przewodniczącego Samorządu, posiedzenie Parlamentu zwołuje i
prowadzi Przewodniczący KR.
§17
1. Parlament podejmuje uchwały:
a) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/3
regulaminowego składu Parlamentu, chyba że niniejszy Regulamin
stanowi inaczej,
b) w sprawach personalnych bezwzględną większością głosów w głosowaniu
tajnym w obecności co najmniej 1/3 regulaminowego składu Parlamentu.
2. Uchwała wchodzi w życie po zakończeniu obrad oraz podpisaniu przez
właściwe osoby.
3. W przypadku równej liczby kandydatów i miejsc do obsadzenia, głosowanie
może odbyć się w formie blokowej, o ile nie zostanie złożony wniosek o inną
formę głosowania.
4. Parlament decyduje w sprawach proceduralnych zwykłą większością
w obecności co najmniej 1/3 regulaminowego składu Parlamentu. Sprawa
jest proceduralna, jeżeli z jej treści wynika, że jest ona wiążąca wyłącznie
dla członków Parlamentu i tylko na czas obrad.
5. Wybór Sekretarza Obrad oraz Komisji Skrutacyjnej może odbywać się
w głosowaniu jawnym, o ile nie zostanie złożony wniosek o utajnienie
głosowania. Komisja Skrutacyjna może zostać wybrana w formie blokowej.

Rozdział III
Przewodniczący Samorządu Studentów PW
§18
1. Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu należy między innymi:
a) koordynowanie prac Samorządu,
b) reprezentowanie Samorządu w Uczelni oraz poza nią,
c) kierowanie pracami Parlamentu,
d) kierowanie pracami Kolegium,
e) nadzorowanie wykonywania uchwał Parlamentu,
f) weryfikowanie i dbanie o zgodność niniejszego Regulaminu z
obowiązującymi przepisami prawa,
g) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień
niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa,
h) dysponowanie pod względem merytorycznym, w uzgodnieniu z
Przewodniczącym KFG, środkami określonymi w Regulaminie FinansowoGospodarczym,
i) dbanie o zapewnienie organom Samorządu oraz pracownikom Biura
odpowiednich warunków dla ich działalności,
j) składanie wniosków o zatrudnienie pracowników podlegających
merytorycznie Samorządowi,
k) dbanie o ochronę danych osobowych w świetle obowiązującego prawa.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu należy między innymi:
a) wybór Rzecznika Prasowego Samorządu w drodze decyzji,
b) ustanowienie Regulaminu Działalności Biura w drodze decyzji,
c) wystawianie referencji członkom organów Samorządu, na wniosek
przewodniczącego właściwego organu lub z własnej inicjatywy, po
zaopiniowaniu przez UKW,
d) wnioskowanie do władz Uczelni o wystawienie referencji dla wybitnych
członków Samorządu odznaczających się działalnością na forum
ogólnouczelnianym.
3. Przewodniczący Samorządu za swoją pracę odpowiada przed Parlamentem
i KR.
4. Zastępcami Przewodniczącego Samorządu są członkowie Kolegium.
§19
Przewodniczący Samorządu może powołać swoich pełnomocników do prowadzenia
spraw wymienionych w §18. ust. 1 lit. b, f, i i k.

Rozdział IV
Przedstawiciele studentów w Senacie PW
§20
1. Senatorowie Studenccy reprezentują społeczność studentów w Senacie PW
i biorą aktywny udział w jego pracach.
2. Funkcję Senatorów Studenckich z mocy niniejszego Regulaminu sprawują:
a) Przewodniczący Samorządu,
b) Przewodniczący KS,
c) Przewodniczący KD,
d) Przewodniczący KFG,
e) Przewodniczący KZ,
f) Przewodniczący KK,
g) Przewodniczący KSiT,
h) Przewodniczący KDS,
i) Przewodniczący KKw,
j) Senator ds. Filii w Płocku,
k) Senator ds. Ruchu Naukowego.
3. Mandat Senatora Studenckiego wygasa z chwilą wyboru następcy.
Rozdział V
Kolegium
§21
1. W skład Kolegium wchodzą:
a) Przewodniczący Samorządu,
b) Przewodniczący KS,
c) Przewodniczący KD,
d) Przewodniczący KFG,
e) Przewodniczący KZ,
f) Przewodniczący KK,
g) Przewodniczący KSiT,
h) Przewodniczący KDS,
i) Przewodniczący KPiWZ,
j) Przewodniczący KKw,
k) Wiceprzewodniczący KFG,
l) Senator ds. Filii w Płocku,
m) Senator ds. Ruchu Naukowego,
n) Przewodniczący Komisji ds. Cyfryzacji
2. Kolegium jest organem opiniodawczym i doradczym Przewodniczącego
Samorządu.
3. W ważnych sprawach Przewodniczący Samorządu podejmuje decyzje po
zasięgnięciu opinii Kolegium.
4. Pracami Kolegium kieruje Przewodniczący Samorządu.
5. Członkowie Kolegium informują na bieżąco Przewodniczącego Samorządu
oraz członków Parlamentu o postępach w podejmowanych działaniach.
6. Członkowie Kolegium za swoją pracę odpowiadają przed Parlamentem i KR.

7. Praca członków Kolegium podlega ocenie Parlamentu na koniec kadencji lub
na najbliższym posiedzeniu po wygaśnięciu mandatu.
8. Tryb i konsekwencje wynikające z oceny pracy, o której mowa w ust. 7,
określają odrębne regulaminy, uchwalone przez Parlament.
9. Wygaśnięcie mandatu członka Kolegium jest równoznaczne z zaprzestaniem
pełnienia funkcji wymienionych w ust. 1
10.Kadencja członków Kolegium jest jednoroczna, przy czym kończy się
z wyborem Przewodniczącego Samorządu nowej kadencji.
11.Jedna osoba nie może jednocześnie pełnić dwóch lub więcej funkcji
określonych w ust. 1
§22
1. W zakresie pełnienia swego mandatu członek Kolegium działa zgodnie
z uchwałami Parlamentu, Statutem PW oraz właściwymi przepisami prawa.
2. Członkowie Kolegium działają dla dobra całego Samorządu.

Rozdział VI
Wiceprzewodniczący KFG, Senator ds. Filii w Płocku,
Senator ds. Ruchu Naukowego
§23
Kompetencje Wiceprzewodniczącego KFG określone są w Regulaminie Komisji
Finansowo-Gospodarczej.
§24
Kompetencje Senatora ds. Ruchu Naukowego określone są w Regulaminie RKN.
§25
Kompetencje Senatora ds. Filii w Płocku określa Regulamin Senatora ds. Filii
w Płocku.
Rozdział VII
Komisje Programowe
§26
1. Komisje Programowe są uczelnianymi organami Samorządu powołanymi do
wypełniania jego podstawowych zadań.
2. Pracami Komisji Programowej kieruje
Przewodniczący danej Komisji
Programowej.
§27
1. W uczelni funkcjonują następujące Komisje Programowe:
a) Socjalna,
b) Dydaktyczna,
c) Finansowo-Gospodarcza,
d) Zagraniczna,
e) Kultury,

f) Sportu i Turystyki,
g) Domów Studenckich,
h) Promocji i Współpracy Zewnętrznej,
i) Kwaterunkowa.
j) Ds. Cyfryzacji
2. Parlament może powoływać komisje doraźne określając zakres ich
kompetencji oraz termin realizacji powierzonego zadania.
§28
1. Komisja Programowa działa w oparciu o regulamin właściwy danej Komisji
Programowej uchwalony przez Parlament.
2. Kompetencje
Komisji
Programowej,
Przewodniczącego
Komisji
Programowej oraz obowiązki członków Komisji Programowej określa
regulamin właściwy danej Komisji Programowej.
3. Regulamin Komisji Programowej uchwala Parlament w głosowaniu jawnym
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego
składu Parlamentu.
4. Komisja Programowa z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu
przygotowuje i opiniuje projekt zmian regulaminu danej Komisji
Programowej.
5. Na wniosek Parlamentu, Komisja Programowa ma miesiąc (liczony od dnia
posiedzenia Parlamentu, na którym wniosek został uchwalony), na
przekazanie Parlamentowi zaopiniowanego projektu zmian w regulaminie
danej Komisji Programowej.
6. Projekt regulaminu Komisji Programowej musi zostać przedstawiony
członkom Parlamentu co najmniej tydzień przed głosowaniem.
§29
Uchwała Komisji Programowej staje się prawomocna po kontrasygnowaniu jej
treści przez Przewodniczącego Samorządu. Przewodniczący Samorządu ma
prawo odmówić podpisania uchwały Komisji Programowej tylko w przypadku
stwierdzenia jej niezgodności z uchwałami Parlamentu, uchwałami innych
Komisji Programowych, Statutem PW, niniejszym Regulaminem oraz innymi
przepisami prawa. Wobec podtrzymania uchwały przez Komisję Programową w
niezmienionym brzmieniu, o jej prawomocności decyduje KR. Za przebieg
powyższej procedury odpowiada Przewodniczący Komisji Programowej.
§30
1. Posiedzenia Komisji Programowych są jawne.
2. Komisje Programowe obradują w oparciu o Regulamin Obrad.

Rozdział VIII
Rada Kół Naukowych
§31
1. RKN reprezentuje interesy kół naukowych i studenckiego ruchu naukowego
w PW.
2. RKN działa na podstawie Regulaminu RKN zatwierdzonego przez Parlament.
3. Na czele RKN stoi Przewodniczący RKN wraz z Zarządem RKN, których
procedura wyboru jest określona w Regulaminie RKN.
4. RKN wybiera delegata do Parlamentu spośród Zarządu RKN.
5. Z mocy niniejszego Regulaminu w skład zarządu RKN wchodzi Senator
ds. Ruchu Naukowego.
Rozdział IX
Organy Samorządu Studentów Wydziału
§32
1. Samorząd Studentów Wydziału stanowią wszyscy studenci danego
Wydziału.
2. Wybieralne organy Samorządu Studentów Wydziału są reprezentantami
ogółu studentów Wydziału.
3. Organy Samorządu Studentów Wydziału podejmują w ramach kompetencji
Samorządu wszelkie decyzje i działania dotyczące wewnętrznych spraw
Wydziału.
§33
1. Wydziałowym organem Samorządu Studentów jest WRS wybierana przez
wszystkich studentów Wydziału.
2. WRS działa na podstawie Regulaminu WRS uchwalonego przez Parlament.
Rozdział X
Rada Szkoły
§34
1. WRS wybiera z grona studentów Wydziału kandydata na członka Rady
Szkoły, w której skład wchodzi dany Wydział.
2. Kandydatura, o której mowa w ust. 1 musi zostać przekazana do UKW
w terminie 2 tygodni od daty utworzenia Szkoły.
3. Przewodniczący UKW przeprowadza głosowanie wśród Przewodniczących
WRS Wydziałów, wchodzących w skład Szkoły, w celu wyboru reprezentanta
spośród zgłoszonych kandydatur.
4. Kandydat, który otrzymał wymaganą większość głosów delegowany jest do
Rady Szkoły uchwałą UKW na podstawie protokołu z głosowania, o którym
mowa w ust. 3.
5. Jeżeli mimo dwukrotnej próby głosowania, o którym mowa w ust. 3, żaden
z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, wyboru
reprezentanta dokonuje Parlament spośród zgłoszonych kandydatów,
o których mowa w ust. 1.

6. Delegat do Rady Szkoły odpowiada za swoją pracę przed WRS wydziałów
wchodzących w skład Szkoły i jest zobowiązany do informowania ich
o działaniach Szkoły.
Rozdział XI
Organy Samorządu Mieszkańców Domu Studenckiego
§35
1. Samorząd Mieszkańców DS stanowią mieszkańcy danego DS będący
studentami Uczelni.
2. Samorząd Mieszkańców DS wybiera spośród siebie RM.
3. RM jest reprezentantem ogółu mieszkańców danego DS i podejmuje w ich
imieniu decyzje dotyczące wewnętrznych spraw DS w zakresie swoich
kompetencji.
4. RM działa w oparciu o Regulamin RM uchwalony przez Parlament oraz
Regulamin DS.
Rozdział XII
Finanse
§36
1. W celu opracowania projektu Budżetu Parlament uchwala Regulamin
Finansowo-Gospodarczy, który zawiera zasady podziału środków
budżetowych przeznaczonych na działalność studencką i zasady
gospodarowania środkami trwałymi.
2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 Parlament podejmuje większością 2/3
głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu
Parlamentu.
3. Propozycje zmian w powyższej uchwale rozsyła się wszystkim członkom
Parlamentu na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Parlamentu,
na którym będą rozpatrywane.
§37
1. Sprawozdanie finansowe ze środków Samorządu sporządza i opiniuje KFG i
rozsyła wszystkim członkom Parlamentu na co najmniej 7 dni przed
terminem posiedzenia Parlamentu, na którym będzie rozpatrywane.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 jest uchwalane przez Parlament nie
później niż do końca czerwca.
Rozdział XIII
Komisja Rewizyjna
§38
1. KR jest organem kontrolnym Samorządu.
2. Zadania KR, tryb procedowania i podejmowania decyzji określa Regulamin
KR uchwalony przez Parlament.
3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2 Parlament podejmuje większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu
Parlamentu.

§39
1. KR składa się z co najmniej 5 członków, spośród których wybiera swojego
Przewodniczącego KR.
2. Członków KR wybiera Parlament spośród studentów PW.
3. Wyboru, o którym mowa w ust. 2, Parlament dokonuje w semestrze letnim,
jednak nie później niż 20 kwietnia.
4. Kadencja KR jest jednoroczna, jednak trwa nie dłużej niż do chwili wyboru
następnego składu KR.
5. W skład KR może być wybrany student PW wyróżniający się wiedzą i
doświadczeniem w działalności Samorządu.
6. Z pełnieniem funkcji członka KR nie można łączyć mandatu członka żadnego
innego organu Samorządu oraz pełnomocnictw wydanych przez organy
Samorządu, za wyjątkiem pełnomocnictwa tymczasowego.
7. Na członka KR nie może być wybrany student ukarany prawomocnym
orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej właściwej do spraw studentów.

§40
1. Mandat członka KR wygasa z chwilą:
a) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,
b) odwołania przez Parlament, na podstawie uchwały Parlamentu podjętej
większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy
regulaminowego składu Parlamentu na wniosek gremiów, o których
mowa w §16 ust. 5 lit. a, c, e i f i jeżeli po zakończeniu danych obrad
Parlamentu skład Komisji Rewizyjnej spełnia regulaminowe minimum
określone w niniejszym Regulaminie,
c) zakończenia kadencji.
2. Mandat członka KR nie wygasa na skutek utraty praw studenta.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków KR poniżej 5 na skutek ust.
1 lit a, Parlament uzupełnia jej skład na najbliższym posiedzeniu
Parlamentu. Członek KR wybrany w tym trybie pełni swoją funkcję do końca
kadencji, na którą wybrany był jego poprzednik.

Rozdział XIV
Komisja Prawna
§41
1. KP jest organem opiniującym akty prawne Samorządu.
2. Zadania KP, tryb procedowania i podejmowania decyzji określa Regulamin
KP uchwalony przez Parlament.
3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2 Parlament podejmuje większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu
Parlamentu.

§42
1. KP składa się z co najmniej 3 członków, spośród których wybiera swojego
Przewodniczącego KP.
2. Członków KP wybiera Parlament spośród studentów PW.

3. Wyboru, o którym mowa w ust. 2, Parlament dokonuje w semestrze letnim,
jednak nie później niż 20 kwietnia.
4. Kadencja KP jest jednoroczna, jednak trwa nie dłużej niż do chwili wyboru
następnego składu KP.
5. W skład KP może być wybrany student PW wyróżniający się wiedzą i
znajomością przepisów prawa.
6. Na członka KP nie może być wybrany student ukarany prawomocnym
orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej właściwej do spraw studentów.

§43
1. Mandat członka KP wygasa z chwilą:
a) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,
b) odwołania przez Parlament, na podstawie uchwały Parlamentu podjętej
bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy
regulaminowego składu Parlamentu na wniosek gremiów, o których
mowa w §16 ust. 5 lit. a, c i e,
c) zakończenia kadencji.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków KP poniżej 3, Parlament
uzupełnia jej skład na najbliższym posiedzeniu Parlamentu. Członek KP
wybrany w tym trybie pełni swoją funkcję do końca kadencji, na którą
wybrany był jego poprzednik.

Rozdział XV
Media Samorządu
§44
1. W Politechnice Warszawskiej funkcjonują Media Samorządu, których
priorytetem jest działalność na rzecz wspólnoty Uczelni.
2. Media Samorządu podlegają pod KPiWZ oraz działają na podstawie
Regulaminu KPiWZ.
3. Działania Mediów Samorządu nie mogą stać w sprzeczności z godnością
akademicką i dobrym imieniem Uczelni.
4. W przypadku podejrzenia, że publikowane treści naruszają postanowienia
ust. 3, na żądanie Przewodniczącego Samorządu, ich publikacja
i rozpowszechnianie ma zostać natychmiast wstrzymane.
5. Od decyzji Przewodniczącego Samorządu, o której mowa w ust. 4, istnieje
możliwość odwołania do Parlamentu.
Rozdział XVI
Uczelniana Komisja Wyborcza
§45
1. Najwyższym organem wyborczym Samorządu jest UKW.
2. Zadania UKW, tryb procedowania i podejmowania decyzji określa OW
uchwalona przez Parlament.
3. UKW składa się z 5 członków, spośród których wybiera swojego
Przewodniczącego.

4. Członków UKW wybiera Parlament spośród studentów PW w semestrze
letnim, jednak nie później niż 20 kwietnia.
5. Kadencja członków UKW jest jednoroczna, jednak trwa nie dłużej niż do
chwili wyboru następnego składu UKW.
6. Przewodniczący UKW bezzwłocznie informuje Przewodniczącego Samorządu
o zmianach w składzie Parlamentu, WRS i RM za pośrednictwem właściwego
systemu elektronicznego Samorządu.
7. UKW weryfikuje posiadanie praw studenta na podstawie informacji
uzyskanych z Uczelni.
8. Z pełnieniem funkcji członka UKW nie można łączyć mandatu członka
żadnego innego organu Samorządu oraz pełnomocnictw wydanych, przez
organy Samorządu, za wyjątkiem pełnomocnictwa tymczasowego.
9. Na członka UKW nie może być wybrany student ukarany prawomocnym
orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej właściwej do spraw studentów.
§46
1. Mandat członka UKW wygasa z chwilą:
a) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,
b) ukarania prawomocnym orzeczeniem przez Komisję Dyscyplinarną
właściwą do spraw studentów,
c) zakończenia kadencji,
d) skreślenia z listy studentów lub ukończenia studiów,
e) odwołania przez Parlament.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków UKW, Parlament uzupełnia
jej skład na najbliższym posiedzeniu Parlamentu. Członek UKW wybrany w
tym trybie pełni swoją funkcję do końca kadencji, na którą wybrany był jego
poprzednik.
§47
1. UKW organizuje i nadzoruje wybory.
2. Przewodniczący UKW w drodze decyzji ustala skład:
a) WKW,
b) KWDS.
3. Sposób proponowania składu KW określa Ordynacja Wyborcza.
4. Funkcję członka KW mogą pełnić studenci, o których mowa w §49 ust. 1, za
wyjątkiem studentów ukaranych prawomocnym orzeczeniem Komisji
Dyscyplinarnej właściwej do spraw studentów karami, o których mowa
w §38 ust. 4 pkt 3, 4 i 5 Regulaminu studiów w PW. Z funkcją
przewodniczącego KW nie można łączyć mandatu członka WRS, RM,
delegata do Parlamentu, funkcji pełnomocnika organu Samorządu, członka
Kolegium oraz przewodniczącego jednostki zgłaszającej LO.

Rozdział XVII
Wybory
§48
1. Wybory do organów Samorządu są powszechne, tajne, wolne i równe, o ile
niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
2. Wybory do WRS, RM są bezpośrednie.
3. Szczegółową organizację wyborów określa OW. Zmiany w OW uchwala
Parlament większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
regulaminowego składu Parlamentu.
4. Szczegółowy terminarz, przygotowany przez UKW, określający terminy
wykonania czynności wyborczych wynikających z OW oraz harmonogramu
roku akademickiego, w ramach poszczególnych akcji wyborczych, uchwala
Parlament nie później niż do 20 kwietnia.
§49
1. Czynne prawo wyborcze posiada każdy student PW studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych:
a) na wszystkich wydziałach, na których studiuje – do WRS,
b) w DS, w których jest mieszkańcem – do RM,
c) tylko jeden raz w przypadku głosowania na LO.
2. Bierne prawo wyborcze ma każdy student wymieniony w ust. 1 z wyjątkiem:
a) studenta ukaranego prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej
właściwej do spraw studentów, zawieszającym go w korzystaniu z
określonych praw studenta,
b) członków KW,
c) członków UKW,
d) członków KR.
3. W przypadku, gdy student studiuje na więcej niż jednym wydziale, bierne
prawo wyborcze posiada tylko na jednym, wybranym przez siebie wydziale.
4. W przypadku, gdy student jest zakwaterowany w więcej niż jednym DS,
bierne prawo wyborcze posiada tylko w jednym, wybranym przez siebie DS.
§50
1. Wybory do Kolegium elektorów studenckich do wyboru Rektora oraz
wydziałowego kolegium wnioskująco-opiniującego są pośrednie.
2. Członków Kolegium elektorów studenckich do wyboru Rektora wybiera
Parlament.
3. Wybory do Kolegium elektorów studenckich do wyboru Rektora odbywają
się na podstawie terminarza uchwalonego przez Senat PW.
4. Liczba członków Kolegium elektorów studenckich do wyboru Rektora jest
określana na podstawie uchwały wyborczej Senatu PW.
5. Każda WRS ma prawo zgłosić na posiedzeniu Parlamentu jednego kandydata
spośród studentów danego wydziału do Kolegium elektorów studenckich do
wyboru Rektora, w formie uchwały WRS dostarczonej wraz z protokołem
przed rozpoczęciem posiedzenia Parlamentu, na którym odbywają się
wybory elektorów.

6. Pozostali członkowie Kolegium elektorów studenckich do wyboru Rektora są
wybierani spośród studentów Uczelni.
7. Kadencja członków Kolegium elektorów studenckich do wyboru Rektora trwa
4 lata. Kadencja ta zaczyna się i kończy wraz z kadencją uczelnianego
kolegium elektorów do wyboru Rektora.
8. UKW po konsultacjach z KR, może zadecydować o wyborach uzupełniających
do Kolegium elektorów studenckich do wyboru Rektora. Wybory
uzupełniające przeprowadza się na okres pozostały do końca kadencji.
9. Tryb i zasady wyboru członków wydziałowego kolegium wnioskującoopiniującego określa Regulamin WRS.
§51
1. Pretendentami są kandydaci na członka Kolegium.
2. Pretendentów może delegować:
a) spośród studentów danego Wydziału, każda WRS, w liczbie co najwyżej
3,
b) każda jednostka, o której mowa w §53 ust. 1 w liczbie odpowiadającej
liczbie posiadanych mandatów w Parlamencie w danej kadencji z osób
zgłoszonych na LO, za pośrednictwem właściwego organu wskazanego
w statucie lub regulaminie organizacyjnym jednostki zgłaszającej LO,
c) spośród studentów PW mieszkających w danym DS, każda RM, w liczbie
co najwyżej 2,
d) spośród studentów PW, każda Komisja Programowa z wyjątkiem KFG,
w liczbie co najwyżej 1 na stanowisko Przewodniczącego danej Komisji
Programowej,
e) spośród studentów PW, KFG, w liczbie co najwyżej 1 na stanowisko
Przewodniczącego
KFG
i
co
najwyżej
1
na
stanowisko
Wiceprzewodniczącego KFG,
f) spośród studentów PW, RKN w liczbie co najwyżej 2 na stanowisko
Senatora ds. Ruchu Naukowego.
3. Pretendentami nie mogą być osoby ukarane karami, o których mowa w §37
ust. 4 pkt 3, 4 i 5 Regulaminu studiów w PW oraz osoby, u których
stwierdzono nienabycie mandatu przez ostatnie 365 dni.
4. Pretendenci delegowani są w drodze uchwały przekazywanej UKW, przed
rozpoczęciem posiedzenia wyborczego.
5. Osoba przestaje być Pretendentem po zakończeniu obrad, na których
odbywały się wybory lub w przypadku uchylenia uchwały o delegowaniu
Pretendentów z danej jednostki. Uchylenie uchwały delegującej nie może
nastąpić po rozpoczęciu obrad wyborczych.
6. UKW jest odpowiedzialna za aktualność listy Pretendentów na obradach
wyborczych.
§52
1. Kadencja Parlamentu, WRS, RM, LO jest jednoroczna oraz rozpoczyna się
od pierwszego posiedzenia nowej kadencji Parlamentu, przy czym kończy
się wraz z rozpoczęciem następnej kadencji.
2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1 zwoływane jest na styczeń, jednak nie
później niż 21 stycznia.

§53
1. Prawo zgłaszania LO przysługuje:
a) stowarzyszeniom studenckim,
b) organizacjom studenckim, w tym kołom naukowym,
które złożyły do Rektora sprawozdanie z działalności za poprzedni rok
kalendarzowy.
2. Jednostki wymienione w ust. 1 muszą być aktualnie zarejestrowane na PW.
3. Jednostka wymieniona w ust. 1 może zgłosić tylko jedną LO.
§54
1. W przypadku, gdy w niniejszym Regulaminie lub innych aktach prawnych
mówi się o wyborach przedstawicieli Samorządu z jego grona, nie wskazując
trybu wyboru, należy przez to rozumieć ich wybór w wyborach
powszechnych lub przez właściwy organ przedstawicielski Samorządu. W
takim wypadku przyjmuje się następujące zasady delegowania:
a) delegatów do organów działających na wydziale wybiera właściwa WRS
spośród studentów danej jednostki, chyba że odrębne przepisy stanowią
inaczej,
b) delegatów do organów działających w domach studenckich PW wybiera
właściwa RM spośród studentów PW mieszkających w danym domu
studenckim, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
c) delegatów do organów ogólnouczelnianych wybiera Parlament spośród
wszystkich studentów PW, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
d) delegatów do organów pozauczelnianych wybiera Parlament spośród
wszystkich studentów PW, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
Rozdział XVIII
Utrata mandatu
§55
1. Mandat członka Parlamentu, WRS, RM, Komisji Programowej, delegatów do
organów ogólnouczelnianych, pozauczelnianych, Rady Szkoły oraz
działających na wydziale lub w domach studenckich PW, wygasa na skutek:
a) zrzeczenia się mandatu lub funkcji do tego mandatu upoważniającej,
b) utraty praw studenta,
c) odwołania przez wyborców lub organ delegujący,
d) ukarania przez Komisję Dyscyplinarną właściwą do spraw studentów
karami, o których mowa w §38 ust. 4 pkt 3, 4 i 5 Regulaminu studiów w
PW,
e) wykwaterowania z Domu Studenckiego, w przypadku mandatu członka
RM, z wyłączeniem wakacji letnich,
f) niekontynuowania studiów po 31 października, roku w którym nastąpiła
obrona studiów I stopnia, na tym samym wydziale, w przypadku
mandatu organu działającego na wydziale,

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

g) skreślenia z listy studentów na wszystkich kierunkach na wydziale, na
którym uzyskano mandat, w przypadku mandatu organu działającego na
wydziale,
h) odwołania przez Parlament, o którym mowa w ust. 3.
Mandat członka Rady Szkoły wygasa również w przypadkach ust. 1 lit. f i g,
z wyjątkiem kontynuowania studiów na innym wydziale wchodzącym w
skład tej szkoły.
WRS lub RM może wnioskować o odwołanie członka własnej jednostki.
Odwołania
dokonuje
Parlament
po
wcześniejszym
pozytywnym
zaopiniowaniu wniosku przez KR.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu:
a) będącego delegatem z WRS, RM lub RKN właściwy organ delegujący
wybiera nowego delegata,
b) który otrzymał mandat z LO, mandat otrzymuje osoba wydelegowana
przez właściwy organ wskazany w statucie lub regulaminie
organizacyjnym jednostki zgłaszającej LO, spośród członków LO.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka WRS lub RM dokonuje się
kooptacji zgodnie z OW.
Jeżeli obsadzenie mandatu, o którym mowa w ust. 4 lit. b i ust. 5 byłoby
niemożliwe, mandat ten pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
Odwołanie delegata do organów ogólnouczelnianych, pozauczelnianych,
Rady Szkoły oraz działających na wydziale lub w DS, o którym mowa w ust.
1 lit. c, dokonuje się w takim samym trybie, w jakim dokonany został wybór.
Odwołanie jest skuteczne jedynie, jeśli na tym samym posiedzeniu organ
delegujący dokona wyboru następcy. Głosowanie nad odwołaniem nie może
odbyć się wcześniej niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
o odwołanie, lecz nie później niż w terminie 14 dni z wyłączeniem miesięcy
lipiec, sierpień oraz wrzesień.
W przypadku utraty mandatu jednostki delegującej następuje utrata
wszystkich funkcji, do których pełnienia wymagane jest posiadanie mandatu
tej jednostki.
§56

1. Mandat członków Kolegium wygasa na skutek:
a) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,
b) skreślenia z listy studentów lub ukończenia studiów na wszystkich
studiowanych kierunkach,
c) uchwalenia wotum nieufności przez Parlament,
d) ukarania prawomocnym orzeczeniem przez Komisję Dyscyplinarną
właściwą do spraw studentów karami, o których mowa w §38 ust. 4
pkt 3, 4 i 5 Regulaminu studiów w PW.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu osób wymienionych w ust. 1, Parlament
dokonuje wyboru nowego przedstawiciela celem obsadzenia zwolnionego
mandatu na posiedzeniu zwołanym w terminie 14 dni od zwolnienia
mandatu, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w §58. W przypadku
wygaśnięcia ww. mandatu w lipcu, sierpniu lub we wrześniu, ponownego
obsadzenia mandatu dokonuje się nie później niż do 14 października.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Samorządu funkcję
pełniącego obowiązki Przewodniczącego Samorządu do czasu wybrania
następcy zgodnie z ust. 2 pełni członek Kolegium, wskazany przez KR.
§57
1. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec członków Kolegium może być
złożony przez gremia wymienione w §16. ust. 5 lub RKN.
2. RKN może złożyć wniosek o wyrażenie wotum nieufności jedynie wobec
Senatora ds. Ruchu Naukowego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do KR.
4. Parlament podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia wotum nieufności, o
którym mowa w ust. 1, zgodnie z §17 ust. 1 lit. b, przy czym uchwała w tej
sprawie jest podejmowana na najbliższym posiedzeniu Parlamentu, jednak
nie wcześniej niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.
5. Parlament podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia wotum nieufności
wobec Przewodniczącego Samorządu w głosowaniu tajnym większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu
Parlamentu.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia wotum nieufności jest skuteczna tylko wtedy,
gdy Parlament podejmując uchwałę o wyrażeniu wotum nieufności dokona
wyboru następcy na tych samych obradach.
7. Jeżeli osoba, w stosunku do której złożony został wniosek o wyrażenie
wotum nieufności złoży rezygnację, to składa ona sprawozdanie
na
posiedzeniu, na którym miała być podjęta uchwała w sprawie wyrażenia
wotum nieufności. Następca musi zostać wybrany na tych samych obradach.
8. Odwołanie poprzez podjęcie uchwały o wyrażeniu wotum nieufności jest
równoznaczne z nieuzyskaniem absolutorium.
§58
1. Mandat członka Kolegium elektorów studenckich do wyboru Rektora wygasa
na skutek:
a) skreślenia z listy studentów lub ukończenia studiów na wszystkich
studiowanych kierunkach,
b) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,
c) odwołania przez Parlament,
d) ukarania prawomocnym orzeczeniem przez Komisję Dyscyplinarną
właściwą do spraw studentów karami, o których mowa w §38 ust. 4
pkt 3, 4 i 5 Regulaminu studiów w PW.
§59
1. KR może w formie uchwały stwierdzić nienabycie mandatu lub mandatów
przez osoby, które w okresie wyborów dopuściły się rażącego naruszenia
przepisów niniejszego Regulaminu lub OW.
2. KR może w formie uchwały stwierdzić nienabycie mandatu lub mandatów
przez LO, które w okresie wyborów dopuściły się rażącego naruszenia
przepisów niniejszego Regulaminu lub OW.
3. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 KR podejmuje bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej 4 członków.

Rozdział XIX
Przepisy końcowe
§60
1. Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Parlament większością 2/3 głosów,
w obecności, co najmniej połowy regulaminowego składu Parlamentu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
decyzje podejmuje Parlament.
§61
Projekty zmian w aktach wewnętrznych Samorządu uchwalanych przez Parlament
muszą zostać udostępnione wszystkim członkom Parlamentu na co najmniej 7 dni
przed terminem posiedzenia Parlamentu, na którym będą rozpatrywane.
§62
Organem właściwym do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu oraz
pozostałych aktów wewnętrznych Samorządu jest KR.
§63
1. Członkowie Kolegium i członkowie UKW mogą ubiegać się o urlop
okolicznościowy z tytułu funkcji pełnionych w Samorządzie na zasadach
określonych w Regulaminie studiów w PW.
2. Wniosek o urlop składa zainteresowana osoba. Wniosek ten może być
zaopiniowany przez Parlament.
§64
1. W przypadku, gdy w innych przepisach prawa wskazuje się „właściwe
organy Samorządu” bez bliższego określenia, o jakich organach mowa,
należy przez to rozumieć organ Samorządu, do kompetencji którego należy
sprawa uregulowana w tych przepisach.
2. Jeśli ustalenie właściwego organu Samorządu zgodnie z ust. 1 nie jest
jednoznaczne, organ właściwy wskazuje KR.
§65
1. W przypadku powstania nowego DS lub Wydziału w trakcie trwania kadencji
Przewodniczący Samorządu powinien powołać na okres do końca kadencji,
pełnomocnika, który wykonuje kompetencje odpowiednio WRS lub RM.
Pełnomocnik może brać udział w posiedzeniach Parlamentu z głosem
doradczym.
2. W przypadku niewybrania minimalnej liczby członków WRS lub RM, lub
zmniejszenia liczby członków WRS lub RM poniżej minimalnej liczby,
Przewodniczący Samorządu, w najbliższym możliwym terminie, powołuje
pełnomocnika, który wykonuje kompetencje odpowiednio WRS lub RM.
Pełnomocnik może brać udział w posiedzeniach Parlamentu z głosem
doradczym. Pełnomocnictwo wygasa wraz z ustaniem okoliczności,
w wyniku których pełnomocnik został powołany lub na skutek odwołania
przez Przewodniczącego Samorządu.

3. W przypadku likwidacji DS lub Wydziału delegaci z danej jednostki
zachowują mandaty do końca kadencji.
§66
Uchwały, protokoły z posiedzeń Parlamentu, uchwały i protokoły z wyborów do
organów Samorządu, uchwały KR, uchwały KP, kopie uchwał Komisji
Programowych oraz kopie uchwał WRS i RM są przechowywane i archiwizowane
bezterminowo.
§67
1. Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie
stanowi przewinienie przeciwko obowiązkom studenta PW i może być
podstawą do:
a) pisemnego ostrzeżenia przez KR,
b) odebrania mandatu lub odwołania z funkcji przez Parlament na wniosek
KR. Wniosek powinien być przedstawiony co najmniej 7 dni przed
posiedzeniem Parlamentu,
c) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed Komisją Dyscyplinarną
na zasadach przewidzianych Ustawą, Statutem PW, Regulaminem
studiów w PW oraz niniejszym Regulaminem.
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmuje KR z własnej inicjatywy lub na
wniosek studenta PW.
3. Z dniem złożenia przez KR wniosku o którym mowa w ust. 1
lit. b zawieszeniu ulegają prawa i obowiązki wynikające z pełnionej funkcji
w organach Samorządu. Sprawowanie funkcji ulega zawieszeniu do czasu
rozpatrzenia wniosku przez Parlament. Posiedzenie Parlamentu musi odbyć
się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku (z wyłączeniem miesięcy lipiec,
sierpień i wrzesień).
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Ustawy oraz inne, właściwe przepisy prawa.
Rozdział XX
Przepisy przejściowe
§68
1. Traci moc Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
przyjęty uchwałą z dnia 4 grudnia 2010 roku z późn. zmianami za wyjątkiem
przepisów dotyczących:
a) Komisji Regulaminowej, które pozostają w mocy do wyboru nowego
składu KR o której mowa w rozdziale XIII niniejszego Regulaminu,
b) Uczelnianego Komisarza Wyborczego, które pozostają w mocy do
wyboru nowego składu UKW o której mowa w rozdziale XVI
niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia posiedzenia
wyborczego Parlamentu kadencji 2020, z tym, że:
a) postanowienia Rozdziałów XIII, XIV wchodzą w życie z chwilą rozpoczęcia
posiedzenia Parlamentu, w porządku obrad którego znajduje się wybór KR i
KP,

b) postanowienia Rozdziału XVI wchodzą w życie z chwilą rozpoczęcia
posiedzenia Parlamentu, w porządku obrad którego znajduje się wybór
UKW.

3. Do końca trwania XLIX kadencji Senatu PW §20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Funkcję Senatorów Studenckich z mocy niniejszego Regulaminu sprawują:
a) Przewodniczący Samorządu,
b) Przewodniczący KS,
c) Przewodniczący KD,
d) Przewodniczący KFG,
e) Przewodniczący KZ,
f) Przewodniczący KK,
g) Przewodniczący KSiT,
h) Przewodniczący KDS,
i) Przewodniczący KKw,
j) Senator ds. Filii w Płocku,
k) Senator ds. Ruchu Naukowego,
l) Przewodniczący KPiWZ,
m) Wiceprzewodniczący KFG.

