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ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 
Słownik skrótów i pojęć 

SSPWr lub Samorząd – Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej 

Regulamin – Regulamin Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej 

Ordynacja – Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej 

Uczelnia – Politechnika Wrocławska 

PSPWr lub Parlament – Parlament Studentów Politechniki Wrocławskiej 

SKW – Studenckie Kolegium Wyborcze 

Zarząd – Zarząd Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej 

RP – Rada Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej 

KSS – Kolegium Senatorów Studenckich 

WRSS – Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego 

RFSS – Rada Filii Samorządu Studenckiego 

RM – Rada Mieszkańców Domu Studenckiego 

Grupa RM – Grupa Rad Mieszkańców Domów Studenckich 

KR – Komisja Rewizyjna 

KWS – Komisja Wyborcza Studentów 

KE  -  Kolegium Elektorów 

UKW – Uczelniana Komisja Wyborcza 

RS – Rada Starostów 

UOS  - Uczelniane Organizacje Studenckie 

Rada UOS – Rada Uczelnianych Organizacji Studenckich 

PSRP – Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

FUT – Forum Uczelni Technicznych 

Przewodniczący – Przewodniczący Samorządu, chyba że w treści Regulaminu mowa jest  

o przewodniczącym danego organu. 

Ustawa – Ustawa ,,Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 roku. 

Dni robocze – na potrzeby niniejszego Regulaminu - dni kalendarzowe roku akademickiego,       

w którym odbywają się zajęcia akademickie zgodnie z obowiązującym w Uczelni kalendarzem 

roku akademickiego, które nie zostały odwołane w drodze ogłoszonych przez Rektora lub 

dziekana dni rektorskich bądź dziekańskich.  

Biuro ZPS – siedziba SSPWr, której miejsce określa zarządzenie wewnętrzne 

Przewodniczącego. 
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§ 2. 

W Politechnice Wrocławskiej działa Samorząd na podstawie Ustawy, Statutu Politechniki 

Wrocławskiej, Regulaminu Studiów w Politechnice Wrocławskiej i niniejszego Regulaminu. 

§ 3. 

1. Samorząd tworzą i stanowią wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Uczelnię. 

2. Samorząd prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym 

socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. 

§ 4. 

1. Samorząd działa za pośrednictwem organów, powołanych do reprezentowania                      

i ochrony interesów studentów oraz współuczestniczenia w realizacji zadań Uczelni. 

2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów w Uczelni i za swą 

działalność odpowiadają przed własnymi wyborcami. 

3. Organy Samorządu w podejmowaniu decyzji oraz realizacji zadań określonych                      

w Regulaminie, są niezależne od organów Uczelni, administracji państwowej, organizacji 

studenckich i innych podmiotów. 

4. Warunkiem zachowania mandatu członka organów Samorządu jest posiadanie praw 

studenta Uczelni. 

§ 5. 

Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania Samorządu, w tym infrastrukturę         

i środki finansowe, którymi Samorząd dysponuje w ramach swojej działalności.  

§ 6. 

1. Organami Kolegialnymi Samorządu w Uczelni są: 

1) Parlament Studentów Politechniki Wrocławskiej; 

2) Studenckie Kolegium Wyborcze; 

3) Zarząd Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej; 

4) Rada Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej; 

5) Kolegium Senatorów Studenckich; 

6) Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego; 

7) Rady Filii Samorządu Studenckiego; 

8) Rady Mieszkańców Domów Studenckich; 

9) Grupa Rad Mieszkańców Domów Studenckich; 

10) Komisja Rewizyjna; 
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11) Komisja Wyborcza Studentów; 

12) Rada Starostów; 

13) Rada Uczelnianych Organizacji Studenckich. 

2. Organem jednoosobowym Samorządu jest Przewodniczący Samorządu. 

3. Przedstawiciele Samorządu są członkami m.in. następujących ciał kolegialnych bądź 

organów Uczelni: 

1) Senatu Uczelni; 

2) Rady Uczelni; 

3) Kolegium Elektorów; 

4) Uczelnianej Komisji Wyborczej; 

5) Rady konsultacyjnej wydziału; 

6) Komisji Stypendialnej; 

7) Odwoławczej Komisji Stypendialnej; 

8) Komisji Dyscyplinarnej, 

9) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej,  

10) Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, a także innych 

gremiów powoływanych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących 

bądź wewnętrznych Uczelni. 

§ 7. 

1. Wybory do Senatu, Kolegium Elektorów i Organów Samorządu przeprowadzane są 

zgodnie ze Statutem Uczelni oraz Ordynacją stanowiącą załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Ordynacja określa zadania Komisji Wyborczej Studentów. 

§ 8. 

1. Osoba posiadająca mandat w organie kolegialnym Samorządu z wyłączeniem osób,           

o których mowa w § 27 ust. 1 pkt. 2. nie może jednocześnie być związana stosunkiem 

zatrudnienia z następującymi podmiotami: 

1) Politechnika Wrocławska; 

2) Fundacja Manus. 

§ 9. 

Wszystkie organy kolegialne oraz jednoosobowe Samorządu są zobowiązane do przekazania 

dokumentacji organowi kolejnej kadencji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej rozpoczęcia.  
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ROZDZIAŁ II 
Podstawowe zasady działania oraz kompetencje organów 

Samorządu 

§ 10. 

1. Organy Samorządu realizują swoje zadania w szczególności przez: 

1) reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni; 

2) inicjowanie i popieranie działań na rzecz prawidłowego, zgodnego z potrzebami 

studentów przebiegu procesu nauczania, podnoszenia poziomu kształcenia oraz 

doskonalenia form dydaktycznych; 

3) prowadzenie i popieranie działań zmierzających do podnoszenia poziomu 

intelektualnego i etycznego studentów; 

4) uzgadnianie z Rektorem regulaminu świadczeń dla studentów oraz zabieganie              

o właściwe warunki nauki i życia studentów; 

5) decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez 

uczelnię na sprawy studenckie; 

6) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących środowiska studenckiego; 

7) obronę praw studentów poprzez podejmowanie interwencji, w momencie kiedy 

prawa te są naruszane; 

8) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej; 

9) wspieranie studenckich inicjatyw naukowych i kulturalnych, w tym studenckich grup 

twórczych, klubów i kół zainteresowań; 

10) współdziałanie z organizacjami studenckimi oraz jednostkami Uczelni; 

11) współpracę z organami samorządowymi innych uczelni krajowych i zagranicznych; 

12) czynny udział w pracach FUT i PSRP, a także innych organizacji promujących 

samorządność studencką; 

13) reprezentowanie społeczności studenckiej Politechniki Wrocławskiej na forum 

społeczności akademickiej; 

14) działanie na rzecz integracji środowiska studentów Uczelni. 

15) Obowiązkiem organów Samorządu jest bieżące informowanie studentów o swojej 

działalności. 

16) Obowiązkiem każdego przewodniczącego organu Samorządu jest niezwłoczne 

poinformowanie KWS o zaistniałej zmianie w składzie osobowym tego organu. 
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§ 11. 

1. Zebrania organów kolegialnych Samorządu są protokołowane. Członkowie danego 

organu są informowani o jego posiedzeniach z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni 

roboczych. 

2. W zebraniach uczestniczyć może, za zgodą prowadzącego zebranie, każdy student 

Uczelni oraz zaproszeni goście. 

3. ważności zebrania organu Samorządu oraz decyzji na nim podjętych, decyduje udział 

więcej niż połowy regulaminowego składu organu. W przypadku braku spełnienia 

powyższego warunku, zwołuje się zebranie w drugim terminie i wówczas ważność 

zebrania nie zależy od liczby uczestników, przy czym drugi termin nie może odbyć się 

wcześniej niż 3 dni robocze po pierwszym terminie. 

§ 12. 

1. Organy Samorządu podejmują decyzje zgodnie z następującymi zasadami: 

1) w sprawach personalnych przeprowadza się głosowania tajne, w pozostałych 

sprawach głosowania są jawne, o ile nikt nie zgłosi sprzeciwu; osobą zgłaszającą 

sprzeciw może być tylko osoba posiadająca prawo głosu jako członek danego 

organu;  

2) bezwzględnej większości głosów wymagają decyzje dotyczące: 

3) uchwalania Regulaminu lub zmian Regulaminu przez Parlament; 

4) uzgodnienia Regulaminu Studiów w Uczelni; 

5) uzgodnienia Regulaminu świadczeń dla studentów Uczelni; 

6) rozpoczęcia i formy akcji protestacyjnej; 

7) spraw personalnych; 

8) pozostałe uchwały organów Samorządu podejmowane są zwykłą większością 

głosów, chyba, że Regulamin stanowi inaczej. 

2. W przypadku głosowań jawnych za wyjątkiem spraw osobowych jeżeli głosowanie ma 

wynik nie rozstrzygający, decydujący głos posiada Przewodniczący danego organu. 

§13. 

1. Mandaty członków organów Samorządu wybranych podczas kadencji wygasają                            

z upływem kadencji danego organu, z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 2 oraz                

w przepisach szczegółowych zapisanych w Ordynacji Wyborczej i Regulaminie. 

2. Mandat członka organu Samorządu wygasa przed upływem kadencji, jeśli członek 

organu: 

1) utraci prawa studenta; 
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2) zostanie odwołany z pełnienia funkcji w organie Samorządu; 

3) złoży pisemną rezygnację z pełnienia funkcji lub mandatu do przewodniczącego 

organu oraz Przewodniczącego KWS; w przypadku rezygnacji z funkcji 

przewodniczącego organu rezygnację należy złożyć do Przewodniczącego KWS; 

4) utraci bierne prawo wyborcze w danym organie na skutek zmiany przynależności do 

grupy wyborczej; 

5) zostanie zawieszony w prawach studenta na podstawie prawomocnego orzeczenia 

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ; 

6) zostanie pozbawiony praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia 

sądu – z chwilą uprawomocnienia się wyroku; 

7) przekroczy dopuszczalną liczbę trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na 

zebraniach danego organu Samorządu, za wyjątkiem zebrań Parlamentu; 

8) w razie zawarcia umowy o pracę w sytuacji opisanej w § 8 Regulaminu; 

9) przekroczy dopuszczalną  jedną nieobecność w roku akademickim, na posiedzeniach 

zwyczajnych Parlamentu: 

a) z wyłączeniem członków z głosem doradczym; 

b) w przypadku gdy członek Parlamentu wykonuje delegowane przez członka 

Zarządu zadania w trakcie zebrania Parlamentu, nieobecności nie wlicza się do 

powyższego limitu pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia 

Przewodniczącemu nie później niż 1 dzień roboczy przed terminem zebrania 

Parlamentu; 

3. Przewodniczący WRSS po przekroczeniu jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na 

posiedzeniu zwyczajnym Parlamentu traci prawo głosu i odzyskuje je podczas trzeciej 

obecności z rzędu na tych posiedzeniach; 

4. Nieobecności o których mowa w ust. 2 pkt 7 i 9 Regulaminu są usprawiedliwiane przez 

organ na którego zebraniu członek był nieobecny. Usprawiedliwienie w formie pisemnej 

należy przekazać Przewodniczącemu właściwego organu w ciągu 14 dni od terminu 

zebrania, na którym członek był nieobecny bądź w wypadku długotrwałej przyczyny              

w ciągu 14 dni od jej ustania. O nieobecności, poza wyjątkowymi sytuacjami, osoba 

zobowiązana jest poinformować z góry. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu niezwłocznie przeprowadza się wybory 

uzupełniające w trybie i na zasadach określonych w Ordynacji.  

6. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Przewodniczący danego organu. 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego danego organu, wygaśnięcie 

mandatu stwierdza Przewodniczący Samorządu. Mandat Przewodniczącego organu 
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sprawuje wtedy Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego braku członek organu 

najstarszy wiekiem aż do momentu wyboru nowego Przewodniczącego, jednak nie 

dłużej niż przez 20 dni roboczych. Regulacja powyższa nie znajduje zastosowania do 

Zarządu. 

8. W przypadku nieuzupełnienia mandatu Przewodniczącego organu w ciągu 20 dni 

roboczych od powstania wakatu wszyscy członkowie organu tracą mandat                                       

i przeprowadzone są ponowne wybory. Regulacja powyższa nie znajduje zastosowania 

do Zarządu. 

9. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego stwierdza Przewodniczący KWS. 

§ 14. 

1. Parlament do realizacji swoich zadań może powoływać Komisje Doraźne, których 

Przewodniczącymi są członkowie PSPWr. 

2. Przy Zarządzie działają Komisje Stałe, których Przewodniczący wskazywani są przez 

Zarząd w drodze uchwały spośród jego członków. 

3. Komisje mogą korzystać z fachowych opinii i specjalistycznych ekspertyz niezbędnych 

do rozpoznania określonej sprawy, dokonanych przez odpowiednie jednostki 

organizacyjne Uczelni lub ekspertyz zewnętrznych w uzgodnieniu z Prorektorem                 

ds. Studenckich Uczelni. 

4. W spotkaniach Komisji Doraźnych oraz Stałych mogą uczestniczyć goście zaproszeni 

przez Przewodniczącego Komisji. 

ROZDZIAŁ III 
Sprawozdawczość 

§ 15. 

1. Obowiązek sprawozdawania się przed Zarządem mają Pełnomocnicy Zarządu oraz 

Sekcje Zarządu. 

2. Obowiązek sprawozdawania się przed Parlamentem mają: 

1) Zarząd; 

2) KSS; 

3) WRSS; 

4) KR; 

5) KWS; 

6) Rada UOS. 

3. Obowiązek sprawozdawania się przed WRSS (oraz odpowiednio RFSS) ma RS. 



 

Strona 10 z 25 
 

4. Formę oraz termin sprawozdawania się określa odpowiedni organ przyjmujący 

sprawozdanie. 

ROZDZIAŁ IV 
Absolutorium Samorządu 

§ 16. 

1. Przyznanie absolutorium Samorządu oznacza stwierdzenie: 

1) przestrzegania przepisów Regulaminu; 

2) braku nadużywania uprawnień wynikających z pełnionej funkcji; 

3) sumiennego wykonywania swoich obowiązków. 

2. Absolutorium Samorządu może być przyznane: 

1) członkowi Zarządu; 

2) Przewodniczącym WRSS; 

3) Przewodniczącym RFSS; 

4) członkom KR; 

5) członkom KSS; 

6) Przewodniczącemu KWS. 

3. Nad przyznaniem absolutorium Samorządu: 

1) członkom Zarządu głosuje SKW; 

2) Przewodniczącemu WRSS głosują członkowie WRSS z prawem głosu danego 

Wydziału; 

3) Przewodniczącemu RFSS głosują członkowie RFSS z prawem głosu danej Filii; 

4) członkom KR, KSS i Przewodniczącemu KWS głosuje Parlament. 

4. Głosowanie nad przyznaniem absolutorium Samorządu musi odbyć się w przeciągu 30 

dni roboczych od wygaśnięcia mandatu.  

5. W przypadku nie odbycia się głosowania nad przyznaniem absolutorium Samorządu 

zostaje ono z urzędu przyznane pod warunkiem dostarczenia do organu głosującego 

podsumowania swojej kadencji w formie papierowej lub elektronicznej (grupa 

mailingowa danego organu). Podsumowanie musi zostać dostarczone w ciągu 30 dni 

roboczych od wygaśnięcia mandatu. 

§ 17. 

W przypadku nieprzyznania absolutorium Samorządu osoba traci: 

1. bierne prawo wyborcze w organach kolegialnych SSPWr; 

2. możliwość korzystania z dofinansowań w ramach środków przyznanych przez Uczelnię 

na działalność studencką w ramach Samorządu. 
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ROZDZIAŁ V 
Odwołanie z pełnienia funkcji 

§ 18. 

1. Odwołanie może nastąpić w przypadku: 

1) niewykonywania, bez usprawiedliwienia, obowiązków wynikających z pełnionej 

funkcji przez co najmniej miesiąc; 

2) wypełniania obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w sposób naruszający 

interes Uczelni lub Samorządu; 

3) prowadzenia na Uczelni lub poza nią działalności, która w rażący sposób narusza 

interesy jej lub Samorządu; 

4) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji ze względu na stan zdrowia; 

5) rażącego naruszenia Regulaminu. 

2. Odwołanie wymaga pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie, podpisanego 

przez co najmniej 20% członków organu, który dokonał wyboru, złożonego co najmniej 

7 dni przed głosowaniem nad odwołaniem. 

3. Odwołanie członka WRSS (oraz odpowiednio RFSS) z prawem głosu wymaga 

pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie poparte przez co najmniej 50 

studentów Wydziału (oraz odpowiednio Filii), na którym funkcjonuje dany WRSS (oraz 

odpowiednio RFSS), złożonego co najmniej 7 dni przed głosowaniem nad odwołaniem. 

4. Do odwołania członka WRSS (oraz odpowiednio RFSS) z prawem głosu wymagane jest 

nie mniej niż 2/3 liczby głosów otrzymanych przez kandydata podczas tury wyborów, 

w trakcie której dany członek WRSS (oraz odpowiednio RFSS) został wybrany. 

5. Odwołanie członka RM wymaga pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie 

poparte przez co najmniej 20% mieszkańców Domu Studenckiego, w którym 

funkcjonuje dana RM, złożonego co najmniej 7 dni przed głosowaniem nad odwołaniem. 

6. Do odwołania członka RM wymagane jest nie mniej niż 2/3 liczby głosów otrzymanych 

przez kandydata podczas tury wyborów, w trakcie której dany członek RM został 

wybrany. 

7. Dla skuteczności odwołania członka organu innego niż określony w ust. 5 i 6 wymagane 

jest, aby za odwołaniem zagłosowało co najmniej 2/3 liczby osób obecnych na 

posiedzeniu organu, który dokonał wyboru. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Komisji Rewizyjnej, odwołać 

członka organu może również Parlament większością głosów wynoszącą co najmniej 

2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.  
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ROZDZIAŁ VI 
Parlament Studentów Politechniki Wrocławskiej 

§ 19. 

1. Parlament jest najwyższym uchwałodawczym organem Samorządu na Uczelni. 

2. Uchwały Parlamentu podjęte w sprawach należących do zakresu jego kompetencji są 

wiążące dla innych organów Samorządu oraz wszystkich studentów w sprawach 

z zakresu działalności Samorządu. 

3. Parlament obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

4. Parlament zbiera się minimum trzy razy w semestrze, terminarz posiedzeń zwyczajnych 

przedstawia Przewodniczący najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem semestru. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu jest zwoływane przez Przewodniczącego 

z własnej inicjatywy lub na wniosek Wiceprzewodniczącego Zarządu, bądź nie mniejszej 

niż 20% regulaminowej liczby członków Parlamentu, w ciągu 14 dni od wpłynięcia 

wniosku do Biura ZPS. 

6. Parlament tworzą wybrani zgodnie z Ordynacją: 

1) z prawem głosu: 

a) członkowie Zarządu; 

b) członkowie SKW; 

c) czterej członkowie Rady UOS, w tym Przewodniczący Rady UOS; 

d) jeden delegat z Filii. 

2) z głosem doradczym: 

a) pełnomocnicy Zarządu; 

b) członkowie KSS; 

c) delegat z Grupy RM; 

d) dwóch delegatów z pozostałych Filii. 

7. Członków Parlamentu mających głos doradczy (nie biorących udziału w żadnych 

głosowaniach) nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu kworum. 

§ 20. 

1. Parlament podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał. 

2. Uchwały są podejmowanie w czasie posiedzeń plenarnych oraz w formule 

elektronicznych głosowań obiegowych. 

3. Głosowanie obiegowe przeprowadza się według zasad określanych na początku każdej 

kadencji odpowiednią uchwałą Parlamentu. 

4. Do kompetencji Parlamentu należy: 
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1) wyrażanie opinii o sprawach związanych z dydaktyką oraz treści Regulaminu 

Studiów; 

2) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących studentów Uczelni; 

3) wyrażanie opinii na temat działalności jednostek i organów Uczelni zajmujących się 

sprawami studenckimi; 

4) opiniowanie zasad i trybu przyznawania świadczeń  dla studentów; 

5) przyjmowanie dokumentu zawierającego rozdział środków finansowych 

przeznaczonych przez Uczelnię na cele studenckie; 

6) wnioskowanie do Rektora Uczelni o powołanie Rzecznika Praw Studenckich; 

7) decydowanie o rozpoczęciu na terenie Uczelni akcji protestacyjnej, zgodnie                             

z Ustawą; 

8) występowanie z inicjatywą zmian niniejszego Regulaminu; 

9) przyjmowanie innych uprawnień wynikających z odpowiednich decyzji i porozumień 

z organami Uczelni; 

10) zgłaszanie kandydatów spośród studentów do Komisji Dyscyplinarnej                                  

ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów; 

11) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej.  

12) uzgadnianie z Rektorem osoby pełniącej funkcję Prorektora ds. Studenckich Uczelni 

5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

1) Zarządowi; 

2) grupie co najmniej 20% członków Parlamentu; 

3) grupie co najmniej 100 studentów Uczelni niebędących członkami Parlamentu. 

6. Projekt uchwały powinien zawierać: 

1) tytuł; 

2) podstawę prawną; 

3) przepisy merytoryczne; 

4) termin wejścia w życie; 

5) wskazanie przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania wnioskodawcy                  

w pracach nad tym projektem. 

7. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, w którym powinny być zawarte: 

1) wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały; 

2) przedstawienie dotychczasowego stanu w zakresie objętym uchwałą; 

3) wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem. 

8. Projekt uchwały wnoszony na sesję obrad Parlamentu kierowany jest do Biura ZPS. 
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9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Parlament może powierzyć wybrane 

kompetencje Zarządowi na podstawie stosownej uchwały.  

ROZDZIAŁ VII 
Studenckie Kolegium Wyborcze 

§ 21. 

1. SKW jest najwyższym wyborczym organem Samorządu na Uczelni. 

2. SKW tworzą wybrani zgodnie z Ordynacją reprezentanci studentów Wydziałów: 

1) Przewodniczący WRSS; 

2) po dwóch reprezentantów z każdego Wydziału; 

3. Do kompetencji SKW należy: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 

2) powoływanie i odwoływanie członków KWS; 

3) wybór przedstawicieli studenckich do Senatu Uczelni oraz KE. 

4. SKW jest zwoływane przez Przewodniczącego KWS z własnej inicjatywy lub na wniosek 

nie mniejszej niż 20% regulaminowej liczby członków SKW. 

5. Przedstawiciele studentów do Senatu Uczelni oraz KE wybierani są zgodnie                              

z Ordynacją. 

 

ROZDZIAŁ VIII 
Zarząd Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej 

§ 22. 

1. Zarząd jest najwyższym wykonawczym organem Samorządu w Uczelni. 

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba pełniąca równocześnie funkcje w organach 

wykonawczych lub sądowniczych UOS działających na Uczelni. 

3. Zarząd liczy od siedmiu do dziesięciu członków, przy czym w przypadku parzystej liczby 

członków Przewodniczący otrzymuje głos rozstrzygający w głosowaniach na 

posiedzeniach Zarządu. Decyzję o liczbie członków Zarządu podejmuje Przewodniczący 

Elekt zgodnie z zasadami opisanymi w Ordynacji. 

4. W przypadku liczby osób mniejszej niż wymieniona w punkcie 3, w ciągu 30 dni 

roboczych muszą odbyć się wybory uzupełniające. Termin ten może zostać wydłużony 

stosowną uchwałą Parlamentu. 

5. Kadencja Zarządu jest równa kadencji Parlamentu. 

6. Przewodniczący określa obszary działań członków Zarządu w drodze wydanego 

zarządzenia wewnętrznego, najpóźniej 14 dni od rozpoczęcia kadencji. 
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7. Wiceprzewodniczących Zarządu wybiera Przewodniczący  w liczbie dwóch, najpóźniej 

14 dni od rozpoczęcia kadencji, przy czym jeden z Wiceprzewodniczących Zarządu nie 

ma określonego obszaru działań. 

8. Zarząd ma prawo do posługiwania się pieczęcią nagłówkową oraz innymi materiałami                   

z napisem ,,Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej”  

9. Zarząd ma prawo do powoływania Sekcji Samorządu, Komisji Stałych Zarządu oraz 

pełnomocników działających przy Zarządzie w celu realizacji zadań Zarządu. 

10. Przewodniczącego Sekcji Samorządu oraz Pełnomocników Zarządu wybiera Zarząd                 

w drodze uchwały spośród studentów Uczelni. 

11. Na pisemny wniosek Przewodniczącego Sekcji Samorządu Zarząd może wyrazić zgodę 

na włączenie w poczet członków Sekcji osoby niebędącej studentem Uczelni. 

12. Działalność Sekcji może być finansowana z budżetu Zarządu na pisemny wniosek 

Przewodniczącego Sekcji, zawierający szczegółowy plan wydatków. 

§ 23. 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu i są zwoływane 

przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek 

dwóch członków Zarządu. 

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) wykonywanie uchwał i decyzji Parlamentu; 

2) uzgadnianie treści Regulaminu Studiów; 

3) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Uczelni odpowiedzialnymi za 

utrzymanie Domów Studenckich; 

4) współdecydowanie z właściwymi organami w sprawach zasad przyznawania miejsc 

w Domach Studenckich; 

5) uzgadnianie z władzami Uczelni  zasad i trybu przyznawania świadczeń dla 

studentów; 

6) przygotowanie dokumentu zawierającego rozdział środków finansowych 

przeznaczonych przez Uczelnię na cele studenckie; 

7) wydatkowanie środków przeznaczonych na działalność Samorządu; 

8) ustalanie warunków współpracy z Fundacją Manus; 

9) proponowanie składu Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej dla Studentów; 

10) organizowanie akcji protestacyjnych na terenie Uczelni; 

11) podejmowanie negocjacji w imieniu studentów w przypadku powstania sporu 

zbiorowego na podstawie Ustawy; 
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12) prowadzenie działalności informacyjnej; 

13) ogłaszanie i organizowanie, po poinformowaniu Rektora Uczelni, 

ogólnouczelnianego referendum w sprawach dotyczących studentów Uczelni; 

14) przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń Parlamentu; 

15) przygotowanie projektów uchwał Parlamentu; 

16) utrzymanie stałego kontaktu z Prorektorem ds. Studenckich Uczelni; 

17) przedstawianie stanowiska dotyczącego działalności Prorektora ds. Studenckich 

Uczelni  

18) inicjowanie imprez kulturalnych, naukowych, sportowych, turystycznych itp. dla 

studentów Uczelni; 

19) zgłaszanie kandydatów spośród studentów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej 

ds. Nauczycieli Akademickich; 

20) delegowanie przedstawicieli studentów do ciał kolegialnych bądź organów Uczelni, 

za wyjątkiem organów do których deleguje Parlament, bądź WRSS; 

3. Zarząd odpowiada za wydatkowanie środków przeznaczonych na działalność 

studencką. 

§ 24. 

1. Przewodniczący Samorządu: 

1) koordynuje działalność Zarządu; 

2) ma prawo do wydawania zarządzeń wewnętrznych; 

3) zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu oraz posiedzeniom Parlamentu; 

4) ma prawo do odmówienia podpisania uchwał Zarządu lub Parlamentu w przypadku 

podejrzenia niezgodności z przepisami prawa i  skierowania jej do zaopiniowania 

przez Rektora; 

5) wykonuje postanowienia Zarządu i Parlamentu; 

6) podpisuje uchwały Zarządu i Parlamentu; 

7) jest delegatem na zjazdach PSRP, FUT oraz innych lub deleguje przedstawiciela; 

8) nadzoruje prace KSS. 

2. Podczas nieobecności lub niemożności wykonywania swoich obowiązków przez 

Przewodniczącego zastępują go osoby w następującej kolejności: 

1) Wiceprzewodniczący Zarządu bez określonego obszaru działań; 

2) Wiceprzewodniczący Zarządu z określonym obszarem działań; 

3) członek Zarządu wskazany przez Przewodniczącego,  w przypadku wyczerpania 

poprzednich możliwości zastąpienia. 
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3. W przypadku utraty mandatu przez Przewodniczącego skróceniu ulega kadencja 

Zarządu. Do momentu przeprowadzenia ponownych wyborów obowiązki Zarządu 

wykonywane są przez ustępującą kadencję, a obowiązki Przewodniczącego  

wykonywane są przez członków Zarządu ustępującej kadencji zgodnie z kolejnością 

wskazaną w § 24 ust. 2, jednak nie dłużej niż przez 30 dni roboczych. 

4. Przewodniczącemu Zarządu przysługuje tytuł ,,Przewodniczącego Samorządu 

Studenckiego Politechniki Wrocławskiej”. Analogiczne uprawnienia mają 

Wiceprzewodniczący Zarządu. 

ROZDZIAŁ IX 
Rada Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej 

§ 25. 

1. RP składa się z Przewodniczącego oraz Przewodniczących wszystkich WRSS oraz RFSS. 

2. Posiedzenie RP zwołuje Przewodniczący, który jest z urzędu Przewodniczącym Rady 

Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej. Posiedzenie RP może również zostać 

zwołane na wniosek trzech jej członków. 

3. RP jest organem doradczym Przewodniczącego. 

4. W trakcie nieobecności lub na polecenie Przewodniczącego posiedzenie RP zwołuje                   

i prowadzi w jego zastępstwie inny członek Zarządu. 

5. W razie potrzeby Przewodniczących WRSS zastępują podczas posiedzeń RP wskazani 

przez nich inni przedstawiciele WRSS danego Wydziału. 

ROZDZIAŁ X 
Kolegium Senatorów Studenckich 

§ 26. 

1. KSS składa się ze studentów Wydziałów, po jednym z każdego Wydziału oraz jednego 

studenta spośród Filii, wybranych zgodnie z Ordynacją; 

2. Spośród członków KSS określona przez Statut Uczelni liczba osób zasiada w Senacie 

Uczelni jako reprezentanci studentów z prawem głosu. 

3. Przewodniczący KSS wybierany jest spośród członków KSS zgodnie z Ordynacją 

w ciągu 14 dni roboczych od powołania KSS, który zasiada w Senacie jako 

przedstawiciel studentów z prawem głosu. 

4. Do obowiązków członków KSS zasiadających w Senacie należy: 

1) udział w pracach komisji senackich i referowanie spraw na nich poruszanych na 

posiedzeniach Parlamentu, przy czym każdy członek KSS zasiadający w Senacie 

Uczelni ma obowiązek do udziału w pracach przynajmniej jednej komisji senackiej; 
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2) udział w pracach Parlamentu. 

5. KSS pracuje podczas posiedzeń zwoływanych i prowadzonych przez Przewodniczącego 

KSS. 

ROZDZIAŁ XI 
Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego 

§ 27. 

1. Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego stanowią studenci danego wydziału: 

1) z prawem głosu w liczbie co najmniej 5, a nie większej niż 15 osób, wybierani 

zgodnie z Ordynacją; 

2) bez prawa głosu, wybierani w drodze rekrutacji, na zasadach określonych przez 

WRSS. 

3) Przewodniczącym, ani wiceprzewodniczącym WRSS nie może być osoba pełniąca 

równocześnie funkcje w organach wykonawczych lub sądowniczych UOS 

działających na Uczelni. 

2. W przypadku rozpoczęcia kadencji wybiera się 5 członków WRSS z prawem głosu. Po 

wybraniu Przewodniczącego WRSS, może on określić liczbę dodatkowych wakatów 

w ilości nieprzekraczającej limitu zawartego w § 27. ust. 1 pkt. 1. 

3. Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego posiadający prawo głosu 

wybierają spośród siebie Przewodniczącego na zasadach opisanych w Ordynacji. 

4. Kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego jest równa kadencji Parlamentu. 

5. Kadencja członków WRSS z prawem głosu trwa dwa lata. 

6. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego ma prawo posługiwać się pieczęcią 

nagłówkową oraz innymi materiałami z napisem ,,Samorząd Studencki Wydziału …”                     

z określeniem pełnej nazwy Wydziału macierzystego. 

§ 28. 

1. Przedstawiciele Studentów w WRSS są reprezentantami wszystkich studentów 

Wydziału. 

2. Do kompetencji WRSS należy: 

1) wybieranie Przewodniczącego i odwoływanie Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego; 

2) wybieranie i odwoływanie reprezentantów do SKW; 

3) uzgadnianie z Rektorem osoby pełniącej funkcję Prodziekana właściwego                             

ds. Studenckich danego Wydziału; 
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4) zajmowanie stanowiska w sprawie działalności Dziekana, Prodziekana właściwego 

ds. Studenckich i Prodziekana właściwego ds. Dydaktyki danego Wydziału; 

5) przedstawianie opinii na temat wszystkich spraw związanych z dydaktyką                                  

i organizacją procesu nauczania na danym Wydziale; 

6) organizowanie zgromadzeń i manifestacji na terenie Uczelni w porozumieniu                          

z Zarządem zgodnie z przepisami; 

7) wydatkowanie środków przeznaczonych na działalność Samorządu w ramach 

danego Wydziału; 

8) inicjowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych itp. dla studentów 

Wydziału; 

9) wspomaganie prowadzenia procesu dydaktycznego na szczeblu Wydziału; 

10) proponowanie przedstawicieli studentów do Wydziałowej Komisji Stypendialnej; 

11) współpraca z Radą Starostów. 

3. WRSS odpowiada za wydatkowanie środków przeznaczonych na działalność 

Samorządu w ramach danego Wydziału. 

§ 29. 

1. Do kompetencji Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego 

należy: 

1) koordynowanie działalności Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego; 

2) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Wydziałowej Rady Samorządu 

Studenckiego; 

3) odmówienie podpisania podjętej uchwały WRSS w przypadku podejrzenia 

niezgodności z przepisami prawa i  skierowanie jej do zaopiniowania przez Rektora; 

4) wykonywanie postanowień Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego; 

5) podpisywanie uchwał Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. 

2. Przewodniczących WRSS zastępują Wiceprzewodniczący WRSS podczas ich 

nieobecności oraz przejmują ich kompetencje. 

3. Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego przysługuje tytuł 

Przewodniczącego Samorządu Studenckiego właściwego Wydziału. Analogiczne 

uprawnienia przysługują Wiceprzewodniczącemu Wydziałowej Rady Samorządu 

Studenckiego. 
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ROZDZIAŁ XII 
Rady Filii Samorządu Studenckiego 

§ 30. 

1. Radę Filii Samorządu Studenckiego stanowią studenci danej Filii: 

1) z prawem głosu w liczbie co najmniej 5, a nie większej niż 15 osób, wybierani 

zgodnie z Ordynacją; 

2) bez prawa głosu, wybierani w drodze rekrutacji, na zasadach określonych przez 

RFSS. 

2. W przypadku rozpoczęcia kadencji wybiera się 5 członków RFSS z prawem głosu. Po 

wybraniu Przewodniczącego RFSS, może on określić liczbę dodatkowych wakatów 

w ilości nieprzekraczającej limitu zawartego w § 30. ust. 1 pkt. 1. 

3. Członkowie Rady Filii Samorządu Studenckiego posiadający prawo głosu wybierają 

spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego na zasadach opisanych 

w Ordynacji. 

4. Kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego jest równa kadencji Parlamentu. 

5. Kadencja członków RFSS z prawem głosu trwa dwa lata. 

§ 31. 

1. Przedstawiciele Studentów w RFSS są reprezentantami wszystkich studentów danej 

Filii. 

2. Do kompetencji RFSS należy: 

1) wybieranie Przewodniczącego i odwoływanie Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego Rady Filii Samorządu Studenckiego; 

2) wybieranie i odwoływanie reprezentanta do Parlamentu; 

3) przedstawianie opinii na temat wszystkich spraw związanych z dydaktyką                                  

i organizacją procesu nauczania na danej Filii; 

4) organizowanie zgromadzeń i manifestacji na terenie Uczelni w porozumieniu                          

z Zarządem zgodnie z przepisami; 

5) wydatkowanie środków przeznaczonych na działalność Samorządu w ramach danej 

Filii; 

6) inicjowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych itp. dla studentów Filii; 

7) wspomaganie prowadzenia procesu dydaktycznego na szczeblu Filii; 

8) współpraca z Radą Starostów. 

3. RFSS odpowiada za wydatkowanie środków przeznczonych na działalność Samorządu 

w ramach danej Filii. 
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§ 32. 

1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Filii Samorządu Studenckiego należy: 

1) koordynowanie działalności Rady Filii Samorządu Studenckiego; 

2) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Rady Filii Samorządu Studenckiego; 

3) odmówienie podpisania podjętej uchwały RFSS w przypadku podejrzenia 

niezgodności z przepisami prawa i  skierowanie jej do zaopiniowania przez Rektora; 

4) wykonywanie postanowień Rady Filii Samorządu Studenckiego; 

5) podpisywanie uchwał Rady Filii Samorządu Studenckiego. 

2. Przewodniczących RFSS zastępują Wiceprzewodniczący RFSS podczas ich 

nieobecności oraz przejmują ich kompetencje. 

ROZDZIAŁ XII 
Rady Mieszkańców Domów Studenckich, Grupa Rad 

Mieszkańców Domów Studenckich 

§ 33. 

1. W każdym Domu Studenckim mieszkańcy wybierają Radę Mieszkańców Domu 

Studenckiego, w liczbie trzech osób. 

2. Wybory do RM przeprowadza się zgodnie z Ordynacją. 

3. Terenem działania RM jest Dom Studencki. 

§ 34. 

1. Do kompetencji RM należy: 

1) podejmowanie wszelkich możliwych działań w celu utrzymania ładu, porządku, 

spokoju i czystości w Domach Studenckich; 

2) stwarzanie warunków sprzyjających nauce i wypoczynkowi mieszkańców; 

3) uzgadnianie wspólnie z administracją przeznaczenia i zasad korzystania                                     

z pomieszczeń oraz sprzętu ogólnego użytku; 

4) uzgadnianie wspólnie z administracją planów zakupów do Domów Studenckich, 

planów techniczno-organizacyjnych i modernizacyjnych dotyczących Domów 

Studenckich; 

5) występowanie do Prorektora ds. Studenckich Uczelni z wnioskiem o ukaranie 

studentów nieprzestrzegających Regulaminu Mieszkańca i łamiących normy 

współżycia społecznego; 

6) występowanie do władz Uczelni w sprawie usprawnienia prac administracji, 

gospodarki sprzętem i poprawy stanu sanitarnego Domów Studenckich; 

7) inicjowanie i podejmowanie działania społeczno-kulturalnych. 
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2. RM może na potrzeby wypełnienia swoich zadań utworzyć na terenie Domu 

Studenckiego funkcję ,,piętrowych” i określić ich kompetencje. 

§ 35. 

Przewodniczący RM: 

1) kieruje pracami RM; 

2) reprezentuje RM; 

3) uczestniczy w zebraniach Grupy RM; 

4) współpracuje bezpośrednio z organami Uczelni oraz administracją we wszystkich 

sprawach dotyczących Domu Studenckiego będących w kompetencji RM; 

5) zwołuje zebrania RM; 

6) uwierzytelnia swoim podpisem uchwały RM. 

§ 36. 

1. Członkowie RM tworzą Grupę Rad Mieszkańców Domów Studenckich, która jest 

ogólną reprezentacją wszystkich studentów mieszkających w Domach Studenckich. 

2. Członkowie Grupy RM wybierają spośród siebie Przewodniczącego                                                        

i Wiceprzewodniczącego. 

3. Terenem działania Grupy RM są wszystkie Domy Studenckie Uczelni. 

4. Grupa RM opiniuje aktywność i politykę władz Uczelni w zakresie dotyczącym spraw 

remontowych i socjalno-bytowych w domach studenckich. 

ROZDZIAŁ XIII 
Komisja Rewizyjna 

§ 37. 

1. KR jest wybierana zgodnie z Ordynacją. 

2. KR składa się z pięciu studentów Wydziałów niebędących członkami żadnego organu 

kolegialnego lub jednoosobowego SSPWr z wyłączeniem osób, o których mowa w § 27 

ust. 1 pkt. 2. 

3. W skład KR może być wybrany student Uczelni wyróżniający się wiedzą                                    

i doświadczeniem w działalności Samorządu. 

4. Na Przewodniczącego KR może zostać wybrana osoba z co najmniej dwuletnim, 

udokumentowanym doświadczeniem w organach kolegialnych Samorządu. 

5. Członkowie KR wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 
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§ 38. 

1. Podstawowym zadaniem KR jest równomierne kontrolowanie prac wszystkich organów 

Samorządu. 

2. Do dodatkowych zadań KR należy: 

1) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez wszystkie organy Samorządu 

niniejszego Regulaminu i przepisów wydawanych na jego podstawie; 

2) badanie zasadności zarzutów postawionych we wniosku o odwołanie członka 

organu Samorządu i wnioskowanie do odpowiedniego organu o jego odwołanie              

w przypadku uznania zasadności zarzutów postawionych we wniosku o odwołanie; 

3) wydawanie opinii na temat interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu i przepisów 

wydanych na jego podstawie; 

4) wydawanie opinii na temat pracy członków danego organu przed podjęciem 

głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium; 

5) publikowanie interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu i przepisów wydanych 

na jego podstawie. 

ROZDZIAŁ XIV 
Rada Starostów 

§ 39. 

1. RS jest organem doradczym WRSS (oraz odpowiednio RFSS). 

2. Na wszystkich kierunkach i/lub specjalnościach na poszczególnych latach studiów 

wybierany jest przedstawiciel bądź przedstawiciele danego roku w sprawach 

związanych z rokiem studiów – starości roku. 

3. Wybory starostów przeprowadzane są przez WRSS (oraz odpowiednio RFSS). Liczbę 

starostów określa Przewodniczący WRSS (oraz odpowiednio RFSS) po zasięgnięciu 

opinii studentów danego kierunku. Wybory muszą zostać przeprowadzone do końca 

czwartego tygodnia roku akademickiego. 

4. Wszyscy starości na danym Wydziale (oraz odpowiednio Filii) tworzą RS. Pracę RS 

koordynuje Przewodniczący WRSS (oraz odpowiednio RFSS) bądź osoba przez niego 

wskazana. 

5. Do kompetencji RS należy: 

1) reprezentowanie danej grupy studenckiej przed władzami Wydziału (oraz 

odpowiednio Filii), pracownikami oraz prowadzącymi zajęcia; 

2) uczestniczenie w naradach posesyjnych danego Wydziału (oraz odpowiednio Filii); 
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3) pomoc WRSS (oraz odpowiednio RFSS) w działaniach związanych z ankietyzacją 

zajęć; 

4) współpraca z WRSS (oraz odpowiednio RFSS). 

ROZDZIAŁ XV 
Rada Uczelnianych Organizacji Studenckich 

§ 40. 

1. Prezydium Rady UOS jest organem reprezentującym wszystkie UOS w Parlamencie. 

2. Radę UOS tworzą wybrani zgodnie z Ordynacją studenci będący członkami 

zarejestrowanych UOS. 

3. Regulamin działania Rady UOS uchwala Parlament na wniosek Przewodniczącego Rady 

UOS. 

ROZDZIAŁ XVI 
Postanowienia końcowe 

§ 41. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Rektora jego zgodności ze 

Statutem Uczelni i Ustawą. 

2. Traci moc Regulamin Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej uchwalony 

przez Parlament Studentów Politechniki Wrocławskiej w dniu 3 listopada 2015 r., 

z późniejszymi zmianami. 

ROZDZIAŁ XVII 
Przepisy przejściowe 

§ 42. 

1. Osoby, które do dnia poprzedzającego wejście w życie Regulaminu posiadają mandat               

w organach Samorządu (zgodnie z przepisami Regulaminu SSPWr z dnia 3 listopada 

2015 r., z późniejszymi zmianami) zachowują go do dnia 31 sierpnia 2020 r. W tym 

wypadku nie obowiązuje górny limit składu osób w danym organie oraz nie 

przeprowadza się wyborów uzupełniających do momentu, aż skład danego organu nie 

będzie zgodny z przepisami niniejszego Regulaminu.  

2. Jeśli osoby, o których mowa w ust. 1, utracą swój mandat w okresie od dnia wejścia                   

w życie Regulaminu do 31 sierpnia 2020 r. oraz będzie możliwe przeprowadzenie 

wyborów uzupełniających przy spełnieniu wymogu opisanego w ust. 1, to wybory 

uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
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Stwierdzam  zgodność Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej 

z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Politechniki Wrocławskiej  
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data i podpis  


