REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
(tekst jednolity)
DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Wszyscy studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
zwanego dalej Wydziałem, tworzą Samorząd Studentów Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statutu Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r. (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego
Nr 7a, poz. 94 z późn. zm.), Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 12 stycznia 2004 r. (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego
Nr 2, poz. 25 z późn. zm.), niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów.
§2
Samorząd działa poprzez swoje organy oraz swoich przedstawicieli.
§3
Zadaniem Samorządu jest dbanie o dobro wszystkich studentów Wydziału,
a w szczególności:
1) obrona praw studenckich;
2) popieranie inicjatyw studenckich w zakresie nauki, kultury, publicystyki, sportu
i turystyki;
3) uczestniczenie w realizacji zadań Wydziału, w tym w zakresie procesu
dydaktycznego;
4) pomoc w sprawach socjalnych;
5) wybór przedstawicieli do kolegialnych organów Wydziału i Uniwersytetu;
6) opiniowanie decyzji władz Wydziału w sprawach finansowych, dydaktycznych
i innych, przewidzianych w odpowiednich aktach prawnych.
DZIAŁ II. ORGANY SAMORZĄDU STUDENTÓW WPiA UW
Rozdział 1. Organy Samorządu
§4
Organami Samorządu są:
1) Walne Zebranie Studentów Wydziału, zwane dalej Walnym Zebraniem;
2) Zarząd Samorządu Studentów Wydziału, zwany dalej Zarządem;
3) Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Wydziału, zwana dalej Komisją
Wyborczą;
4) Rada Samorządu Studentów Wydziału, zwana dalej Radą Samorządu.
§4a
1. Wybory do organów Samorządu oraz wybory przedstawicieli Samorządu w innych
organach odbywają się co roku. Ich kadencja trwa do wyboru odpowiednich
organów i przedstawicieli nowej kadencji z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kadencja organów Samorządu oraz przedstawicieli Samorządu w innych organach,
o których mowa w ust. 1, kończy się nie później niż:
1) 28 lutego przypadającego na następny rok akademicki – w przypadku organów
powoływanych i przedstawicieli wybieranych przez Walne Zebranie
z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) 31 maja przypadającego na następny rok kalendarzowy – w przypadku Komisji
Wyborczej.
Rozdział 2. Walne Zebranie Studentów WPiA UW
§5
1. Walne Zebranie jest organem uchwałodawczym Samorządu.
2. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy studenci Wydziału.
§6
1. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek
Przewodniczącego Zarządu lub na wniosek 5% studentów Wydziału, ale nie mniej
niż dziesięciu osób.
2. Informacja na temat Walnego Zebrania jest podawana do wiadomości studentów
Wydziału, Zarządu SS UW, UKW SS i Komisji Wyborczej co najmniej na siedem dni
przed terminem Walnego Zebrania.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2 zawiera termin, miejsce oraz proponowany
porządek Walnego Zebrania.
§7
1. Walne Zebranie podejmuje decyzje większością głosów.
2. Decyzje, o których mowa w §10 pkt. 1 i 5 zapadają bezwzględną większością głosów.
§8
Przewodniczący Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu otwiera obrady
Walnego Zebrania i zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, który
następnie prowadzi obrady i reprezentuje na zewnątrz przez Walne Zebranie.
§9
1. Funkcję komisji skrutacyjnej na Walnym Zebraniu pełni Komisja Wyborcza. W razie
nie powołania Komisji Wyborczej, komisja skrutacyjna powoływana jest spośród
członków Walnego Zebrania z zastrzeżeniem przepisów Ordynacji Wyborczej SS UW
oraz Ordynacji Wyborczej SS WPiA UW.
2. Członkowie Walnego Zebrania oddają głosy poprzez wrzucenie kart do głosowania
do oznaczonej i zabezpieczonej urny. Sposób oznakowania i zabezpieczenia urny
zapewniający rzetelne przeprowadzenie głosowania i jego tajność określa Regulamin
Komisji Wyborczej.
3. Głosowania na Walnym Zebraniu mogą odbywać się w trybie jawnym, poprzez
podniesienie ręki.
§10
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie i dokonywanie zmian w Regulaminie Samorządu;
2) wybór członków pozostałych organów Samorządu;
3) wybór przedstawicieli Samorządu do Rady Wydziału;

4) wybór posłów do Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
5) podejmowanie decyzji o podjęciu akcji protestacyjnej na Wydziale.
Rozdział 3. Zarząd Samorządu Studentów WPiA UW
§11
Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu.
Zarząd składa się z siedmiu członków.
(uchylony)
Zarząd oraz członkowie Zarządu odpowiadają za swoją działalność przez Walnym
Zebraniem
5. Organizację i tryb działania Zarządu w zakresie nieuregulowanym innymi
przepisami określa Regulamin Zarządu, uchwalony większością głosów członków
Zarządu.
1.
2.
3.
4.

§11a
Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy:
1) wnioskowanie do Dziekana WPiA UW o powołanie członków Komisji
Stypendialnej WPiA UW;
2) reprezentowanie Samorządu, w szczególności wobec władz WPiA UW,
w sprawach objętych zakresem działania Zarządu;
3) reprezentowanie studentów WPiA UW w sporach zbiorowych;
4) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Regulaminie Studiów
na Uniwersytecie Warszawskim;
5) wskazywanie przedstawicieli Samorządu w Komisji Rekrutacyjnej WPiA UW;
6) wnioskowanie o powołanie spośród nauczycieli akademickich wydziału opiekuna
roku studiów lub opiekuna wyodrębnionej grupy studentów oraz opiniowanie
powołania;
7) opiniowanie powołania pełnomocnika ds. studenckich lub kierownika studiów;
8) opiniowanie zatrudnienia danej osoby na stanowisku docenta, w trybie
określonym w §91 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego;
9) zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi ankiet, o których mowa w §99
ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.
§12
Do kompetencji Zarządu należy realizacja zadań Samorządu niezastrzeżonych
dla innych organów, a w szczególności:
1) organizacja wydziałowych imprez kulturalnych;
2) bieżące informowanie studentów o sprawach związanych z procesem
dydaktycznym i naukowym na Wydziale oraz na Uniwersytecie Warszawskim;
3) korzystanie z majątku i lokali będących w dyspozycji Samorządu;
4) wyłanianie przedstawicieli studenckich do wszystkich ciał, w których zasiadają
przedstawiciele studentów Wydziału, niebędących organami Samorządu
z zastrzeżeniem §10 pkt. 3 i 4;
5) opiniowanie decyzji władz Wydziału;
6) ustalanie zasad opiniowania wniosków o zwolnienie z opłaty za usługi
edukacyjne lub rozłożenie jej na raty.
§13
1. Zarząd wybiera Przewodniczącego Zarządu spośród swoich członków niezwłocznie

po ogłoszeniu ostatecznych wyników wyborów.
2. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem okresu wakacji letnich.
3. Przewodniczący Zarządu:
1) reprezentuje Zarząd wobec władz Wydziału i organów Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego;
2) kieruje bieżącymi pracami Zarządu;
3) przedstawia Dziekanowi i studentom Wydziału do 15 października każdego roku
sprawozdanie z działalności Zarządu;
4) może zwoływać posiedzenia Rady Samorządu;
5) może
kierować
pracami
każdej
komisji,
w
razie
zawieszenia
jej przewodniczącego.
4. Przewodniczący Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji Zarządu
większością co najmniej 2/3 składu Zarządu. Nowy przewodniczący
jest powoływany na tym samym posiedzeniu Zarządu. Wniosek o odwołanie
przewodniczącego, poparty podpisami co najmniej trzech członków Zarządu, złożyć
należy do Sekretarza Zarządu co najmniej siedem dni przed głosowaniem
nad wnioskiem. Sekretarz Zarządu niezwłocznie informuje Przewodniczącego
Zarządu o wpłynięciu wniosku.

1.

2.
3.
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§13a
W razie stwierdzenia rażących uchybień w pracach członka Zarządu Przewodniczący
Zarządu może zawiesić go w sprawowanych funkcjach, przy czym w ciągu siedmiu
dni zwołuje posiedzenie Zarządu, który większością głosów może uchylić
zawieszenie.
W przypadku utrzymania zawieszenia Zarząd określa czas jego trwania.
W przypadku ustalenia okresu zawieszenia na czas dłuższy niż czternaście dni
Zarząd zwołuje Walne Zebranie w ciągu dwudziestu jeden dni w celu odwołania
zawieszonego członka Zarządu.
§14
Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Skarbnika
Zarządu.
Skarbnik Zarządu w porozumieniu z Przewodniczącym Zarządu dysponuje środkami
finansowymi Zarządu i prowadzi dokumentację wszystkich przychodów
i rozchodów, comiesięcznie informując Zarząd o swoich pracach.
Nie można łączyć funkcji Skarbnika Zarządu z funkcją Przewodniczącego Zarządu
albo przewodniczącego komisji.

§15
1. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Sekretarza
Zarządu.
2. Sekretarz Zarządu:
1) odpowiada za organizację prac Zarządu;
2) sporządza protokół z każdego posiedzenia Zarządu;
3) realizuje obowiązek określony w §72 Regulaminu SS UW.
§16
Zarząd może pełnić swoje obowiązki poprzez komisje.
§17
(uchylony)

§18
Zarząd powołuje i odwołuje przewodniczącego komisji. Przewodniczący komisji kieruje
jej pracami i na bieżąco informuje o nich Zarząd.
§19
(uchylony)
§20
Zarząd powołuje i odwołuje członków komisji w porozumieniu z jej przewodniczącym.
§21
1. (uchylony)
2. Komisja Stypendialna wykonuje kompetencje Zarządu określone w §12 pkt 6
oraz inne, związane ze sprawami socjalno-bytowymi studentów.
3. (uchylony)
§22
(uchylony)
§23
(uchylony)
§24
(uchylony)
Rozdział 4. Rada Samorządu Studentów WPiA UW
§25
Rada Samorządu jest organem opiniodawczym i doradczym Samorządu.
§26
W skład Rady Samorządu wchodzą:
1) członkowie Zarządu;
2) przedstawiciele Samorządu do Rady Wydziału;
3) Posłowie do Parlamentu Studentów UW;
4) członkowie Komisji Wyborczej;
5) przewodniczący komisji;
6) inne osoby wyznaczone przez Przewodniczącego Zarządu – z głosem doradczym.
§27
Do kompetencji Rady Samorządu należy:
1) opiniowanie, przed ich uchwaleniem przez Radę Wydziału, programów
nauczania i planów studiów;
2) opiniowanie projektów zmian w Regulaminie Samorządu;
3) rozstrzyganie wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu;
4) doradzanie innym organom Samorządu.

DZIAŁ III. PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW WPiA UW DO RADY WPiA
UW I POSŁOWIE WPiA UW DO PARLAMENTU STUDENTÓW UW
Rozdział 1. Przedstawiciele Samorządu Studentów WPiA UW do Rady WPiA UW
§28
1. Przedstawiciele Samorządu do Rady Wydziału są reprezentantami studentów
Wydziału w Radzie Wydziału.
2. Liczbę przedstawicieli Samorządu do Rady Wydziału określają odrębne przepisy.
3. Przewodniczący Zarządu jest członkiem Rady Wydziału z urzędu.
§29
Przedstawiciele Samorządu do Rady Wydziału w szczególności:
1) aktywnie uczestniczą w pracach Rady Wydziału;
2) biorą udział w pracach komisji Rady Wydziału;
3) na forum Rady Wydziału wyrażają opinie dotyczące spraw studenckich;
4) w swojej działalności współdziałają z Zarządem, w szczególności informując
go o pracach Rady Wydziału.
§30
1. Przedstawicielami Samorządu do Rady Wydziału w poszerzonym składzie (Kolegium
Elektorów Wydziału) są przedstawiciele Samorządu do Rady Wydziału i specjalnie
w tym celu wybrani Elektorzy.
2. Liczbę przedstawicieli Samorządu do Rady Wydziału w poszerzonym składzie
regulują odrębne przepisy.
Rozdział 2. Posłowie WPiA UW do Parlamentu Studentów UW
§31
1. Posłowie WPiA UW do Parlamentu Studentów UW, zwani dalej Parlamentarzystami,
reprezentują studentów Wydziału wobec organów Samorządu Studentów
na szczeblu Uniwersytetu.
2. Liczbę Parlamentarzystów określają odrębne przepisy.
§32
Parlamentarzyści:
1) aktywnie uczestniczą w pracach Parlamentu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego i jego organów;
2) na bieżąco informują Zarząd o pracach i decyzjach organów Samorządu
Studentów na szczeblu Uniwersytetu.

DZIAŁ IV. ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW WPiA UW
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§33
Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i przeprowadzane w głosowaniu tajnym.

§34
1. Czynne prawo wyborcze ma każdy student Wydziału.
2. Bierne prawo wyborcze ma każdy student Wydziału, który wyraził zgodę
na kandydowanie, z wyjątkiem studenta:
1) zawieszonego w korzystaniu z praw studenta w całości na podstawie
prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu;
2) pozbawionego praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
powszechnego lub odbywającego karę pozbawienia wolności.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Studentów UW mają
tylko studenci, dla których WPiA UW jest jednostką macierzystą.
Rozdział 2. Sposób i terminy przeprowadzania wyborów Zarządu Samorządu
Studentów WPiA UW, przedstawicieli Samorządu Studentów WPiA UW do Rady
WPiA UW oraz przedstawicieli Samorządu Studentów WPiA UW w Parlamencie
Studentów UW
§35
Wybory przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą.

1.
2.
3.
4.

5.

§36
Głosy oddaje się na poszczególnych kandydatów.
Każdy student jest uprawniony do oddania tylu głosów ile jest mandatów
do obsadzenia.
Kandydaci mogą tworzyć listy wyborcze.
Uprawnieni do głosowania oddają głosy poprzez wrzucenie kart do głosowania
do oznakowanej i zabezpieczonej urny. Sposób oznakowania i zabezpieczenia urny
zapewniający rzetelne przeprowadzenie głosowania i jego tajność określają
Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Regulamin
Komisji Wyborczej.
Szczegółowy tryb przeprowadzenia głosowania Komisja Wyborcza przedstawia
do publicznej wiadomości co najmniej na siedem dni przed terminem zgłaszania
kandydatów.

§37
1. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów i kandydatów
tych jest więcej niż mandatów do uzyskania, przeprowadza się dodatkową turę
głosowania z ich udziałem.
§38
Wyniki głosowania są ogłaszane przez Komisję Wyborczą w terminie dwóch dni od
każdej tury głosowania przez ich wywieszenie w miejscu ogólnodostępnym. Ostateczne
wyniki wyborów Komisja Wyborcza podaje do wiadomości Dziekana Wydziału,
Wydziałowej Komisji Wyborczej oraz UKW SS w terminie siedmiu dni od daty wyborów.
§39
1. Wybory do organów Samorządu odbywają się corocznie, nie wcześniej
niż 20 października i nie później niż 31 października, za wyjątkiem wyborów do
Komisji Wyborczej i wyborów uzupełniających.

2. Termin wyborów Komisja Wyborcza ogłasza, w formie obwieszczenia, do dnia
10 października.
3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2 przekazywane jest niezwłocznie UKW SS.
§40
1. Obwieszczenie, o którym mowa w §39 ust. 2 zawiera:
1) nazwy organów, których członkowie są wybierani i liczbę miejsc do obsadzenia
w każdym z nich;
2) formę przeprowadzenia wyborów przewidzianą w Regulaminie Samorządu
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
3) termin i miejsce przeprowadzenia głosowania;
4) tryb i termin zgłaszania kandydatów;
5) instrukcje sposobu głosowania;
6) sposób kontaktu z Komisją Wyborczą, UKW SS, w sposób przez nią określony,
oraz Komisją Rewizyjną SS UW;
7) zakres dozwolonej agitacji na rzecz kandydatów w dniu wyborów.
2. Obowiązek podania do publicznej wiadomości obwieszczenia ciąży na Zarządzie
oraz Komisji Wyborczej.
§41
1. Każda lista wyborcza może delegować do obserwacji czynności wyborczych dwóch
mężów zaufania.
2. Kandydat niezrzeszony może delegować do obserwacji czynności wyborczych męża
zaufania.
§42
Wybory może unieważnić Komisja Rewizyjna SS UW. Procedurę wnoszenia wniosku
i podjęcia decyzji o unieważnieniu reguluje Ordynacja Wyborcza SS UW.
§43
(uchylony)
§44
W razie unieważnienia wyborów, w terminie do dwudziestu jeden dni od podjęcia
decyzji o unieważnieniu, wybory przeprowadza się ponownie. Przepisy Ordynacji
Wyborczej SS UW stosuje się odpowiednio.
Rozdział 3. Komisja Wyborcza Samorządu Studentów WPiA UW
§45
Do kompetencji Komisji Wyborczej należy:
1) zarządzanie i przeprowadzanie wyborów do organów Samorządu i wyborów
przedstawicieli Samorządu, o których mowa w §10 ust. 3 i 4;
2) ogłaszanie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych;
3) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów;
4) ogłaszanie wyników wyborów, o których mowa w pkt. 1;
5) rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami, o których mowa w pkt. 1.
§46
1. W skład Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 5 osób. Można być jej członkiem tylko

przez dwie kadencje.
2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Wyborczej z członkostwem w Zarządzie,
Radzie Wydziału, Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
i przewodniczeniem komisji.
3. Niezwłocznie po ukonstytuowaniu się, Komisja Wyborcza uchwala swój Regulamin
bezwzględną większością głosów.
4. O liczbie członków Komisji Wyborczej decyduje Komisja Wyborcza poprzedniej
kadencji.
§47
(uchylony)
§48
Do wyborów członków Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio przepisy Działu IV,
Rozdziału 2 niniejszego Regulaminu.
§49
(uchylony)
DZIAŁ V. PRZEPISY KOŃCOWE
§49a
1. Zmian w Regulaminie dokonuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów.
2. Projekt uchwały dokonującej zmian w Regulaminie musi uzyskać opinię Rady
Samorządu.
3. Projekt, o którym mowa w ust. 2 musi być złożony Radzie Samorządu, poprzez
Sekretarza Zarządu, w terminie czternastu dni przed posiedzeniem Walnego
Zebrania, na którym projekt ma być złożony.
4. Opinia, o której mowa w ust. 2 musi być przedstawiona najpóźniej na posiedzeniu
Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 3.
§50
Przedstawiciele Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz członkowie organów Samorządu Studentów Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wybrani przed wejściem w życie
Regulaminu pełnią swoje funkcje do końca kadencji.

