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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1  

Niniejszy Regulamin Samorządu Studenckiego Politechniki Koszalińskiej, zwany dalej 
Regulaminem (zamiennie Regulamin SSPK), określa zasady działania Samorządu 
Studenckiego Politechniki Koszalińskiej, zwanego dalej Samorządem.  

§ 2  
Samorząd działa na terenie Politechniki Koszalińskiej, zwanej dalej Uczelnią, na podstawie: 
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 
r. poz. 1842), zwanej dalej Ustawą, niniejszego Regulaminu, Statutu Politechniki Koszalińskiej 
i Regulaminu Studiów w Politechnice Koszalińskiej.  

§ 3 
Samorząd Studentów Politechniki Koszalińskiej tworzą wszyscy studenci studiów I i II stopnia 
Politechniki Koszalińskiej oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni.  

§ 4  
1. Samorząd, działając poprzez swoje organy i swoich przedstawicieli, wykonuje następujące 

zadania:   
1) reprezentuje ogół studentów Uczelni,  
2) prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych 

i kulturalnych studentów, 
3) współdziała z Władzami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi w celu zapewnienia 

jak najwyższego poziomu kształcenia studentów, stworzenia im jak najlepszych 
warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności,  

4) inicjuje i wspiera samopomoc studencką,  
5) inicjuje i wspiera działalność naukową, kulturalną, wychowawczą, sportową 

i turystyczną studentów Uczelni, 
6) informuje studentów o swojej działalności,  
7) dba o dobre imię Uczelni.  

2. Samorząd realizuje swoje cele poprzez swoje organy wyłaniane w drodze demokratycznych 
wyborów, a w szczególności:   
1) broni praw studentów,   
2) opiniuje projekty decyzji organów Uczelni w sprawach związanych z Regulaminem 

Studiów;   
3) wybiera przedstawicieli do kolegialnych organów Uczelni;   
4) decyduje, na podstawie przepisów Ustawy, o rozdziale środków przeznaczonych przez 

organy Uczelni na cele studenckie, niezwiązane bezpośrednio z prowadzonym przez 
Uczelnię kształceniem;  

5) działa na rzecz przestrzegania przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego.  
3. Organy Samorządu uczestniczą w realizacji zadań Uczelni, w szczególności w zakresie 

procesu dydaktyczno-wychowawczego, spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów.  

ORGANY SAMORZĄDU, ZASADY FUNKCJONOWANIA I KOMPETENCJE 
§ 5  

1. Organami Samorządu są organy kolegialne i organy jednoosobowe.  
2. Organami kolegialnymi Samorządu są:  

1) Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej (zwany dalej PSPK);  
2) Zarząd Parlamentu,  
3) Komisja Rewizyjna,  
4) Samorządy Studentów – Wydziałowe i Instytutowe;  
5) Sąd Koleżeński, którego regulamin stanowi załącznik Nr 3. 

3. Organami jednoosobowymi Samorządu są: 
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1) Przewodniczący PSPK,  
2) Przewodniczący Samorządów Studentów Wydziałów i Instytutów.  

§ 6  
1. Najwyższym organem uchwałodawczym jest Parlament Studentów Politechniki 

Koszalińskiej.   
2. Pozostałymi organami uchwałodawczymi Samorządu są Samorządy Studentów Wydziałów 

i Instytutów.  
§ 7  

1. Samorząd dla realizacji swoich celów ma prawo do korzystania z urządzeń i środków 
materialnych należących do Uczelni, przekazanych do użytku Samorządu, w szczególności 
takich jak: pomieszczenia, kluby studenckie, transport, urządzenia poligraficzne, sprzęt 
audio-wideo i komputerowy. 

2. Sprawy dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na cele studenckie podejmowane są 
w porozumieniu z właściwymi organami Uczelni. 

§ 8 
Dla usprawnienia swych prac, w szczególności dla przygotowania lub opiniowania projektów 
uchwał w określonych sprawach, uchwałodawcze organy Samorządu powołują komisje stałe 
oraz mogą powoływać komisje doraźne. 

§ 9  
1. Szczegółowe zasady i tryb działania organów Samorządu określają odrębne regulaminy tych 

organów.  
2. Regulaminy wchodzą w życie po zatwierdzeniu ich przez Parlament Studentów Politechniki 

Koszalińskiej.  

PARLAMENT STUDENTÓW POLITECHNIKI KOSZALI ŃSKIEJ 
§ 10  

1. Uchwały podejmowane przez Parlament w sprawach należących do jego regulaminowych 
kompetencji są wiążące dla innych organów Samorządu, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Uchwały Parlamentu nie mogą naruszać niezawisłości działania organów kontrolnych 
i sądowniczych Samorządu. 

§ 11  
1. Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej tworzą:  

1) wybierani w wyborach powszechnych:   
a) po dwóch reprezentantów każdej jednostki dydaktycznej prowadzącej kierunek 

studiów,  
b) dodatkowa liczba reprezentantów do PSPK z każdej jednostki wyznaczana jest wg 

progów:  
0 - 400 studentów - brak dodatkowego reprezentanta, 
401 - 1500 - 1 dodatkowy reprezentant, 
dodatkowo kolejny 1 reprezentant za każdy kolejny 1000 studentów; 

2) przewodniczący poszczególnych Samorządów Wydziałowych i Instytutowych na czas 
pełnienia tej funkcji lub członek tych organów Samorządu oddelegowany przez 
Samorząd uchwałą podejmowaną większością głosów,  

2. Przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej nie może równocześnie 
pełnić roli Przewodniczącego Samorządu Wydziałowego lub Instytutowego. 

§ 12  
1. Parlament Studentów określa ogólne kierunki i zasady działania organów Samorządu oraz 

wykonuje zadania Samorządu w zakresie spraw ogólnouczelnianych oraz inne zadania 
określone w niniejszym Regulaminie.  

2. Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej:  
1) reprezentuje studentów wobec organów Uczelni, jak i poza Uczelnią;  
2) informuje studentów Uczelni o bieżących pracach Parlamentu Studentów RP;  
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3) koordynuje działania organów Samorządu;  
4) może tworzyć i nadzorować inicjatywy kulturalne, sportowe, turystyczne, naukowe 

oraz inne; 
5) nadzoruje realizację celów statutowych oraz innych przedsięwzięć kół naukowych oraz 

organizacji studenckich niemających osobowości prawnej;  
6) organizuje w porozumieniu z Władzami Uczelni Tydzień Kultury Studenckiej i inne 

imprezy kulturalno-rozrywkowe;  
7) sprawuje opiekę nad klubami studenckimi Politechniki Koszalińskiej oraz Akademicką 

Siecią Komputerową;   
3. Do kompetencji Parlamentu Studentów należy w szczególności:  

1) uchwalanie Regulaminu Parlamentu oraz przewidzianych w nim regulaminów innych 
organów Samorządu;  

2) wybór Przewodniczącego Parlamentu spośród studentów PK, po uprzednim 
przedstawieniu przez niego programu działania;   

3) wybór członków Komisji Rewizyjnej;  
4) powołanie Zarządu Parlamentu Studentów;  
5) powołanie członków komisji wyborczej SSPK oraz członków sądu koleżeńskiego, 
6) wybór swych przedstawicieli do: Senatu Uczelni i komisji powołanych przez Senat, 

Studenckiego Kolegium Elektorów, Parlamentu Studentów RP oraz do innych 
organów, wymagających udziału przedstawicieli Parlamentu Studentów;  

7) odwoływanie Przewodniczącego Parlamentu Studentów, Przewodniczących Komisji 
Stałych oraz członków Komisji Rewizyjnej;   

8) wykonywanie obowiązku zawartego w art. 186 ust. 1 Ustawy;  
9) określanie ogólnych zasad rozdziału i korzystania ze środków określonych w §7, 

a w szczególności zatwierdzenia budżetu Samorządu;  
10) zajmowanie stanowiska w sprawach ważnych dla studentów;  
11) decydowanie o podjęciu przez Samorząd akcji protestacyjnej o zasięgu uczelnianym;   
12) opiniowanie projektów przedstawionych do opinii oraz zgłaszanie organom Uczelni 

własnych propozycji uchwał, zarządzeń i decyzji dotyczących spraw studenckich;   
13) uzgadnianie treści Regulaminu Studiów zgodnie z art. 161 ust. 2 Ustawy;  
14) opiniowanie zasad przyznawania nagród za wyniki w nauce;   
15) zgłaszanie władzom Uczelni kandydatur uznanych przez studentów nauczycieli 

akademickich do nagród Rektora za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki;   
16) udział w różnego rodzaju akcjach ankietowych;   
17) wybór reprezentantów studentów do Komisji Uczelnianych, w których ich udział jest 

przewidziany,   
18) podejmowanie decyzji w sprawach nieokreślonych w Regulaminie i uchwałach 

Parlamentu Studentów oraz w sprawach nienależących do kompetencji innych organów 
Samorządu, 

19) Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej posiada swoje godło oraz logotyp 
Tygodnia Kultury Studenckiej. Wzór godła znajduje się w załączniku nr 2 a logotypu  
w załączniku nr 2a do niniejszego regulaminu. Zasady używania godła i logotypu 
reguluje uchwała PSPK. 
 

§ 13  
1. Parlament Studentów obraduje na posiedzeniach.   
2. Posiedzenia Parlamentu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Harmonogram posiedzeń 

na nowy rok akademicki uchwalany jest na pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu 
Parlamentu Studentów PK.  

  



      5 

  

3. Przewodniczący Parlamentu Studentów zobowiązany jest do zwołania posiedzenia na 
pisemny wniosek 1/4 członków Parlamentu Studentów,  wyznaczając termin posiedzenia nie 
później niż na 14 dni od zgłoszenia wniosku. W przypadku przekroczenia tego terminu 
zwołania posiedzenia może dokonać Zarząd Parlamentu lub Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej.  

4. Posiedzenie nadzwyczajne PSPK może być zwołane przez Przewodniczącego PSPK także 
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub przez Rektora PK.   

5. Kworum Parlamentu Studentów stanowi 50% jego członków.   
6. Parlament Studentów podejmuje uchwały na posiedzeniach jawnych w obecności 

co najmniej połowy członków parlamentu zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy 
Regulamin stanowi inaczej.   

7. W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Parlament może 
przeprowadzić ponowne głosowanie. Wniosek o dokonanie ponownego głosowania może 
być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.   

8. Wybór Przewodniczącego Parlamentu Studentów wymaga bezwzględnej większości głosów 
przy obecności kworum. Wybór następuje na kadencję Parlamentu.   

9. Powołanie Przewodniczących Komisji Stałych następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków parlamentu.   

10. Parlament może na pisemny wniosek 1/4 członków Parlamentu albo Komisji Rewizyjnej 
odwołać Przewodniczącego Parlamentu lub Przewodniczących Komisji Stałych w drodze 
uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków 
Parlamentu.   

11. Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu podejmowane są bezwzględną 
większością głosów w obecności kworum.   

12. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, chyba, że Parlament Studentów zarządzi 
inaczej większością 2/3 głosów w obecności kworum. W pozostałych sprawach Parlament 
Studentów może zarządzić głosowanie tajne.   

13. Projekty uchwał w sprawach zmiany niniejszego Regulaminu, określonych w nim 
odrębnych regulaminów i w sprawach podziału środków przeznaczonych przez Uczelnię na 
cele studenckie powinny być przedstawione przez Zarząd członkom Parlamentu na co 
najmniej 7 dni przed posiedzeniem.  

§ 14   
1. Posiedzeniami Parlamentu kieruje Przewodniczący, a w jego zastępstwie 

Wiceprzewodniczący lub wskazany przez przewodniczącego członek Zarządu. Sekretarz 
Parlamentu prowadzi bieżącą obsługę prac Przewodniczącego lub jego zastępców.   

2. Przewodniczący udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad zebrania Parlamentu.   
§ 15   

1. Członkiem Senatu Uczelni z ramienia Parlamentu Studentów jest osoba wybrana przez 
PSPK zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków 
Parlamentu.   

2. Mandat senatora wskazanego w ust. 1 może zostać wygaszony w drodze uchwały podjętej 
przez Parlament Studentów większością 2/3 głosów na wniosek Komisji Rewizyjnej 
w przypadku niewypełniania obowiązków senatora studenckiego.   

3. Senatorowie studenccy tworzą Kolegium Senatorów. Kolegium Senatorów jest organem 
opiniodawczym i doradczym Przewodniczącego Parlamentu Studentów. Przewodniczący 
powinien zwołać posiedzenie Kolegium co najmniej na jeden dzień przed posiedzeniem 
Senatu Uczelni.  

§ 16 
Wygaśnięcie mandatu członka PSPK następuje w przypadku:  

1) pisemnej rezygnacji członka Parlamentu Studentów z członkostwa,   
2) utraty biernego prawa wyborczego, w szczególności na skutek ukończenia studiów 
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albo utraty praw studenta. 
3) prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów Politechniki 

Koszalińskiej karą określoną w art. 212 pkt. 4 i 5 Ustawy,   
§ 17 

1. Wygaśnięcie mandatu członka PSPK może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej 
w przypadku:  
1) nieusprawiedliwionych dwóch kolejnych nieobecności na planowych posiedzeniach 

Parlamentu Studentów;  
2) udokumentowanego rażącego działania na szkodę Politechniki Koszalińskiej, 

społeczności akademickiej lub Parlamentu Studentów; 
3) wniosku Zarządu.  

2. Wygaśnięcie wskazane w ust.1 następuje uchwałą Parlamentu Studentów większością 2/3 
głosów w obecności kworum.  

3. Osoba pozbawione mandatu członka PSPK na podstawie ust. 1-2 pozbawiona jest prawa 
ponownego kandydowania do Parlamentu Studentów na okres określony uchwałą 
odwołującą członka od 1 roku do 3 lat.  

§ 18  
Organami Parlamentu Studentów są: 

1) Przewodniczący Parlamentu Studentów; 
2) Zarząd Parlamentu Studentów;  
3) Komisja Rewizyjna.  

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU STUDENTÓW 
§ 19  

Do kompetencji Przewodniczącego Parlamentu Studentów należy: 
1) kierowanie działalnością Samorządu;   
2) reprezentowanie Samorządu przed Władzami Uczelni i na zewnątrz Uczelni, chyba że 

uchwała Parlamentu Studentów podjęta na podstawie Regulaminu Samorządu 
w szczególnej sprawie stanowi inaczej;   

3) wskazywanie osób zaopiniowanych przez Zarząd PSPK jako koordynatorów projektów 
realizowanych pod egidą Parlamentu Studentów;   

4) powoływanie i odwoływanie Wiceprzewodniczącego Parlamentu, Rzecznika Prasowego 
oraz Sekretarza Biura Parlamentu Studentów;   

5) kierowanie pracami Zarządu Parlamentu Studentów;   
6) prowadzenie posiedzeń Parlamentu Studentów, a w przypadku nieobecności 

wyznaczenie jednego z członków Zarządu do poprowadzenia posiedzenia;   
7) potwierdzanie podpisem wszystkich uchwał, pism i wniosków Parlamentu Studentów;  
8) wyznaczanie terminu wyborów do Parlamentu Studentów na co najmniej miesiąc przed 

ukończeniem kadencji Parlamentu Studentów;  
9) zwoływanie posiedzeń wyborczych Parlamentu;  
10) proponowanie Przewodniczących Komisji Stałych Parlamentu Studentów; 

§ 20  
W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego kompetencje przejmuje 
Wiceprzewodniczący z wyłączeniem uprawnień wynikających z § 19 pkt. 3 i 4. 
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ZARZĄD PARLAMENTU STUDENTÓW 
§ 21  

W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Parlamentu Studentów oraz Przewodniczący 
Komisji Stałych.  

§ 22   
1. Zarząd jest organem wykonawczym Parlamentu Studentów, a w przerwach pomiędzy 

posiedzeniami Parlamentu Studentów może podejmować wszystkie uchwały w jego imieniu 
z wyłączeniem zmian w Regulaminie.  

2. Zarząd powołuje grupy inicjatywne, przewodniczy tym grupom, koordynuje i wykonuje 
uchwały uchwalone przez Parlament Studentów oraz realizuje cele Parlamentu Studentów.   

3. Zarząd wyraża opinię w sprawie wniosków studentów dotyczących skierowania 
zawiadomienia dyscyplinarnego do Prorektora ds. Studenckich albo do Sądu Koleżeńskiego.  

KOMISJA REWIZYJNA 
§ 23   

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działania wszystkich organów Samorządu, 
przedstawicieli Samorządu oraz kół naukowych i organizacji studenckich nie mających 
osobowości prawnej.  

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:  
1) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu;   
2) sprawowanie kontroli nad działalnością Przewodniczącego Parlamentu Studentów, 

Zarządu Parlamentu Studentów oraz kół naukowych i organizacji studenckich 
niemających osobowości prawnej;   

3) kontrola sposobu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność 
Parlamentu Studentów, Przewodniczącego Parlamentu Studentów, Komisji Stałych 
i innych organów Samorządu oraz kół naukowych i organizacji studenckich nie 
mających osobowości prawnej;   

4) przedstawienie opinii na temat działalności Przewodniczącego Parlamentu Studentów, 
Zarządu Parlamentu Studentów i innych organów Samorządu oraz wniosków 
o udzielenie absolutorium;  

5) zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;   
6) zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów na pisemny wniosek 

co najmniej połowy członków Parlamentu Studentów;   
7) wykonywanie innych uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu.   

3. Komisja Rewizyjna wszczyna czynności wyjaśniające z własnej inicjatywy lub na pisemny 
wniosek Przewodniczącego Parlamentów Studentów lub ¼ członków Parlamentu Studentów 
w okolicznościach wskazujących możliwości zaistnienia nieprawidłowości w działaniu 
organów podlegających kontroli.   

4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieprawidłowości w działaniach organów 
wskazanych w ust. 2 pkt. 2 i 3 Komisja wzywa ten podmiot do podjęcia działań w celu 
usunięcia zaistniałej nieprawidłowości.  

5. Uchwała Parlamentu Studentów rozstrzygająca w sprawach przedstawionych przez Komisję 
Rewizyjną podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności kworum.  

§ 24 
Komisja Rewizyjna zwołuje co najmniej dwa zebrania w ciągu semestru. 

§ 25  
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby wybrane bezwzględną większością, 

w obecności kworum, przez Parlament Studentów.  
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać członek Parlamentu Studentów, a także 

Przewodniczący Samorządu Wydziałowego.  
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z chwilą wyboru, a kończy w dniu wyboru 

nowej Komisji Rewizyjnej i trwa 2 lata oraz pokrywa się z kadencją Parlamentu Studentów.  
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4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów regulaminowego 
składu.   

5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwoływane jest przez 
Przewodniczącego PSPK, odbywa się nie później niż 14 dni od powołania jej składu. 
Przewodniczący PSPK otwiera posiedzenie i zarządza wybór Przewodniczącego Komisji. 
Następne posiedzenie prowadzi Przewodniczący Komisji.   

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub 
na pisemny wniosek dwóch jej członków.  

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Parlamentu 
Studentów z głosem doradczym.  

§ 26  
1. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:  

1) odwołania Komisji Rewizyjnej na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków PSPK; 
2) pisemnej rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z członkostwa; 
3) utraty praw studenta.  

2. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały podejmowanej przez 
Parlament Studentów większością 2/3 w obecności kworum.  

§ 27   
1. Odwołanie Komisji Rewizyjnej następuje na wniosek co najmniej 1/3 członków PSPK 

w przypadku zaniedbywania obowiązków wynikających z §22 oraz §23.   
2. W przypadku wypełnienia przesłanek z ust. 1 Komisja Rewizyjna zostaje odwołana przez 

Parlament Studentów większością co najmniej 2/3 głosów w obecność kworum.   
§ 28   

Komisja Rewizyjna składa do Zarządu Parlamentu sprawozdanie z semestralnej działalności 
Komisji. 

KOMISJE PARLAMENTU STUDENTÓW 
§ 29  

1. Komisje Stałe Parlamentu Studentów zostały powołane do wypełniania podstawowych 
zadań Parlamentu.   

2. Komisjami stałymi Parlamentu Studentów są:  
1) Komisja ds. Jakości Kształcenia;  
2) Komisja Finansów;  
3) Komisja Wizerunku i Promocji;  
4) Komisja Kultury i Sportu; 
5) Komisja ds. Osiedla Akademickiego; 
6) Komisja ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich.  

3. Szczegółowe zadania i kompetencje Komisji Stałych określa uchwała kompetencyjna 
podejmowana w okresie do dwóch miesięcy po powołaniu Zarządu Parlamentu.  

4. Parlament może powoływać Komisje doraźne, określając zakres ich kompetencji oraz 
termin działalności.   

5. Przewodniczących Komisji Stałych powołuje PSPK bezwzględną większością głosów, 
niezwłocznie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Parlamentu Studentów Politechniki 
Koszalińskiej.  

§ 30  
1. Przewodniczący Komisji Stałych Parlamentu Studentów zwołują co najmniej dwa zebrania 

w semestrze.   
2. Przewodniczący Komisji Stałych informują na bieżąco Przewodniczącego Parlamentu 

Studentów o pracach Komisji. 
3. Komisje Stałe i Doraźne Parlamentu Studentów przedstawiają co 3 miesiące sprawozdanie 

ze swojej działalności. 
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§  31 
1. Posiedzenia Komisji Stałych są jawne i otwarte. 
2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.  
3. Posiedzenia zwyczajne Komisji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy.   
4. Posiedzenia nadzwyczajne Komisji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na 

wniosek:   
1) Przewodniczącego PSPK;  
2) Komisji Rewizyjnej;   

5. Posiedzenie zwyczajne Komisji Stałej odbywała się z wyłączeniem miesięcy: lipiec, 
sierpień, wrzesień, a zawiadomienia o nim rozsyła się nie później niż 7 dni przed 
posiedzeniem.   

6. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa się w terminie 3 dni od daty wpłynięcia wniosku. 
Zawiadomienia o posiedzeniu są przekazywane niezwłocznie do wiadomości publicznej 
Forma zawiadomienia o posiedzeniu ustalana jest przez komisję na jej pierwszym 
posiedzeniu. Ponadto informacja o posiedzeniu powinna zostać umieszczona na 
ogólnodostępnej stronie internetowej. 

7. Posiedzenia Komisji Stałej prowadzi jej Przewodniczący. 
§ 32 

Do podstawowych obowiązków Przewodniczącego Komisji Stałej należy: 
1) kierowanie pracami Komisji,  
2) kierowanie wykonywaniem uchwał Parlamentu i własnej Komisji Stałej,   
3) reprezentowanie Parlamentu w sprawach będących w kompetencji Komisji Stałych jako 

zastępcy Przewodniczącego Parlamentu Studentów PK,   
4) w sytuacjach nagłych podejmowanie decyzji, w porozumieniu z Przewodniczącym 

Parlamentu Studentów PK, w sprawach będących w kompetencji Komisji Stałych,   
5) przeprowadzenie na początku kadencji szkolenia członków Komisji Stałych w zakresie 

zadań i celów stojących przed Komisją.   
6) składanie sprawozdań z bieżącej działalności na każdym posiedzeniu Parlamentu 

Studentów  
7) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania członków Komisji Stałych.  

§ 33  
Komisje Stałe podejmują uchwały w trybie wskazanym w §13 ust. 6 w sprawach 
powierzonych im przez Parlament uchwałą kompetencyjną. 

SAMORZĄDY WYDZIAŁOWE, INSTYTUTOWE 
     § 34 

1. Samorząd Wydziałowy/Instytutowy jest reprezentacją ogółu studentów danego 
Wydziału/Instytutu Politechniki Koszalińskiej i jest wydziałowym/instytutowym organem 
uchwałodawczym Samorządu. 

2. Organem wykonawczym Samorządu Wydziałowego/Instytutowego jest Przewodniczący 
danego Samorządu Wydziałowego/Instytutowego.  

                                                                             § 35  
Skład, tryb wyborów oraz kadencje Samorządów Wydziałowych/Instytutowych określa 
Regulamin Samorządów Wydziałowych/Instytutowych.  

     § 36  
Zasady działania Samorządu Wydziałowego/Instytutowego określa regulamin wskazany w §9. 
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§ 37  
Do zadań Samorządu Wydziałowego/Instytutowego należy w szczególności:  

1) współpraca z Parlamentem Studentów;  
2) współpraca z Dziekanami/Dyrektorami danego Wydziału/Instytutu w zakresie prac 

w Wydziałowych/Instytutowych Komisjach Pomocy Materialnej; 
3) opiniowanie projektów przedstawionych do opinii i zgłaszanie organom 

Wydziału/Instytutu propozycji decyzji dotyczących spraw studenckich;   
4) wybieranie swych przedstawicieli do Rady Wydziału/Instytutu oraz komisji przez nią 

powołanych;   
5) reprezentacja studentów wobec organów Wydziału/Instytutu;   
6) informowanie studentów Wydziału/Instytutu o bieżących pracach Parlamentu 

Studentów, Samorządu Wydziałowego/Instytutowego oraz organów Wydziału 
/Instytutu, z którymi współpracuje;   

7) pomoc na wniosek Komisji Wyborczej PSPK w przeprowadzeniu powszechnych 
wyborów do Parlamentu Studentów wg obowiązującej Ordynacji Wyborczej.   

§ 38   
Członkiem Rady Wydziału/Instytutu z ramienia Samorządu Wydziałowego/Instytutowego 
może zostać tylko i wyłącznie członek Samorządu Wydziałowego/Instytutowego danego 
Wydziału/Instytutu, wybrany przez ten samorząd większością głosów w obecności kworum. 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 
§ 39   

1. Jeśli decyzja lub działanie organu Samorządu lub jego przedstawiciela, lub brak 
odpowiedniej decyzji, lub działanie narusza postanowienia § 4, lub ważny interes 
studentów, lub stanowi przekroczenie jego kompetencji, odpowiedni organ Samorządu jest 
zobowiązany do podjęcia wymienionych niżej działań w celu usunięcia powstałej 
nieprawidłowości:   
1) Parlament Studentów może bezwzględną większością głosów w obecności kworum 

uchylić decyzję zastrzeżoną do kompetencji Samorządu Wydziałowego/Instytutowego   
2) Parlament Studentów może bezwzględną większością głosów w obecności kworum 

uchylić decyzję zastrzeżoną do kompetencji własnego organu wykonawczego;   
3) Zarząd może bezwzględną większością głosów zmienić lub podjąć decyzję zastrzeżoną 

do kompetencji jego członka;   
4) Zarząd może bezwzględną większością głosów swojego pełnego składu zawiesić 

w działaniu członka Zarządu, przy czym sprawę rozstrzyga ostatecznie Parlament 
Studentów na niezwłocznie zwołanym posiedzeniu;  

5) w przypadku nieistnienia lub bezczynności Samorządu Wydziałowego/Instytutowego 
w sprawach zastrzeżonych dla tych Samorządów decyduje Parlament Studentów. 

2. Koła naukowe oraz organizacje studenckie, niemające osobowości prawnej, zobowiązane są 
zgłosić do Prorektora ds. Studenckich oraz Parlamentowi Studentów PK na piśmie, 
co najmniej na 14 dni przed terminem realizacji, o zamiarach podjęcia przedsięwzięcia 
wynikającego ze statutu, w szczególności dotyczącego organizacji konferencji, seminariów, 
targów oraz imprez kulturalno-rozrywkowych i innych. 

3. Z pisemnego lub ustnego upoważnienia Przewodniczącego danego organu Samorządu lub 
w przypadkach pilnych, jego obowiązki i kompetencje przejmuje jego zastępca.   

4. W przypadku odwołania członka Zarządu Parlamentu Studentów zostaje powołany nowy 
członek zarządu w terminie siedmiu dni od odwołania.   

5. W przypadku rezygnacji członka Zarządu Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej 
z zajmowanego stanowiska zobowiązany on jest powiadomić członków Parlamentu 
Studentów Politechniki Koszalińskiej w terminie nie dłuższym niż siedem dni przed 
planowanym ustąpieniem.   
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6. W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu określonej osoby w pełnieniu jej funkcji 
w Samorządzie, organ podejmujący tę decyzję wyznacza równocześnie osobę pełniącą 
odpowiednią funkcję do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez PSPK.   

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka danego organu Samorządu (zasady wygaśnięcia 
mandatu członków Parlamentu Studentów zawiera § 16 i § 17, a członków innych organów 
Samorządu regulaminy wymienione w § 9), organ ten rozpisuje wybory uzupełniające nie 
później niż do końca semestru, w którym członka danego organu Samorządu odwołano.   

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wykładni przepisów niniejszego Regulaminu 
dokonuje Parlament zwykłą większością głosów w obecności kworum. 

ABSOLUTORIUM 
§ 40   

1. Zarządy wszystkich organów Samorządu Studentów Politechniki Koszalińskiej wymienione 
w § 5 ust. 2 powinny uzyskać absolutorium po roku działalności, a także po zakończeniu 
kadencji.   

2. Organy Samorządów wymienionych w § 5 ust. 2 uzyskują absolutorium na podstawie 
wewnętrznych regulaminów tych organów.   

3. Absolutorium Zarządowi Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej udziela 
Parlament Studentów uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności 
kworum.   

4. Odrębnymi uchwałami podjętymi w tym samym trybie powinien uzyskać absolutorium 
przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej oraz każdy 
przewodniczący Komisji Stałej.   

5. Kadencja Zarządu danego organu Samorządu, jego przewodniczącego bądź 
przewodniczących Komisji Stałych Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej 
wygasa automatycznie wskutek nieuzyskania absolutorium.   

6. W przypadku, gdy zaistnieje sytuacja określona w ust. 5, należy w terminie 7 dni 
przeprowadzić wybory uzupełniające.   

7. Obowiązki przewodniczącego lub organu, który nie uzyskał absolutorium, przejmuje do 
czasu wyboru nowych władz Komisja Rewizyjna. 

KOMISJA SKRUTACYJNA 
§ 41  

1. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi 3 członków PSPK lub Komisji Rewizyjnej.  
2. Komisja Skrutacyjna:  

1) określa sposób przeprowadzenia wyborów;  
2) przeprowadza wybory na zebraniach PSPK.  

3. Nadzór nad Komisją Skrutacyjną pełni Komisja Rewizyjna. 

POSTANOWIENIA PRZEJ ŚCIOWE I KO ŃCOWE 
§ 42  

1. Odpowiednie organy Samorządu uchwalą i przedstawią do zatwierdzenia Parlamentowi 
Studentów swoje regulaminy w ciągu trzech tygodni od zatwierdzenia Regulaminu 
Samorządu Studenckiego PK.  

2. Regulamin Samorządu Studenckiego Politechniki Koszalińskiej uchwala Parlament 
Studentów Politechniki Koszalińskiej większością 2/3 głosów, w obecności kworum.  

3. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat zgodności ze Statutem Uczelni 
i ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.   

4. Zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów Politechniki Koszalińskiej uchwala 
Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej w trybie określonym w ust. 2 i 3.   
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Załącznik Nr 1. Ordynacja Wyborcza 
 

ORDYNACJA WYBORCZA  
Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej 

 
ROZDZIAŁ I – PRZEPISY OGÓLNE 

1. Wybory do Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej (PSPK) są powszechne, 
równe, bezpośrednie i tajne.  

2. Liczbę reprezentantów poszczególnych jednostek w PSPK reguluje § 11 Regulaminu 
Samorządu Studenckiego Politechniki Koszalińskiej. Członkami PSPK zostają ci 
kandydaci, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów w jednostce. 

3. Kadencja PSPK trwa dwa lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia, a kończy 31 grudnia.  
4. Termin wyborów do PSPK wyznaczany jest przez Przewodniczącego PSPK na co najmniej 

miesiąc przed upływem kadencji Parlamentu. W przypadku niewyznaczenia terminu 
wyborów w tym trybie, termin może być wyznaczony przez Komisję Rewizyjną lub przez 
Zarząd PSPK. 

5. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza PSPK, która podaje do wiadomości publicznej 
harmonogram wyborów, wskazując miejsce wyborów, godziny pracy Komisji Wyborczych, 
daty i miejsce zgłaszania kandydatów, daty rozpoznawania wniosków w sprawie wyborów 
(od 3 do7 dni). 

6. W przypadkach nieprzewidzianych ordynacją wyborczą, Ustawą i Statutem, rozstrzyganie 
wątpliwości związanych z wyborami należy do Komisji Wyborczej.  

 
ROZDZIAŁ II – ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW 

1. Do PSPK kandydować może każdy student Politechniki Koszalińskiej posiadający bierne 
prawo wyborcze.  

2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy studenci Politechniki Koszalińskiej (PK) 
z wyłączeniem osób pozbawionych tych praw lub zawieszonych w prawach studenta.  

3. Stwierdzenie braku biernego prawa wyborczego należy do Komisji Wyborczej Parlamentu 
Studentów. Student w ciągu 3 dni roboczych może wystąpić do Komisji Wyborczej 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:  
1) nazwisko i imię kandydata,  
2) kierunek i rok studiów,  
3) kontakt (tel., adres, e-mail),  
4) motywację kandydowania do PSPK.  
5) aktualne zaświadczenie o studiowaniu pobrane z dziekanatu właściwego dla kandydata.  

5. Listy wyborcze:  
1) kandydatów do PSPK umieszcza się na listach wyborczych w kolejności alfabetycznej,  
2) liczba kandydatów jest nieograniczona,  
3) listy wyborcze podaje się do wiadomości publicznej nie później niż na 7 dni przed 

terminem wyborów.  
 

ROZDZIAŁ III – GŁOSOWANIE 
1. Głosowanie jest tajne.  
2. Ustala się następujący tryb głosowania:  

1) sprawdzenie nazwiska na liście studentów lub systemie USOSWEB (niezbędny jest 
dokument tożsamości),  

2) odnotowanie na liście faktu głosowania,  
3) wydanie karty wyborczej i oddanie głosu.   

3. Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania z imiennie wskazanymi 



   

  

kandydatami poprzez zaznaczenie znaku „x’’ przy odpowiednim nazwisku (nazw
w zależności od liczby mandatów na danym Wydziale/Instytucie.  

4. Za nieważne uznaje się karty przedarte, przekre
zawierające więcej skreśleń

ROZDZIAŁ IV 
1. Wnioski o unieważnienie wyborów wraz z uzasadnieniem mo

Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od ogłoszenia protokołu i wyników wyborów.  
2. Komisja Wyborcza rozpatruje wniosek w terminie 3 dni roboczych od wpłyni
3. W razie naruszenia przepisów ordynacji wyborczej, aktów prawnych powszechnie 

obowiązujących, Statutu PK oraz Regulaminu
Wyborcza podejmuje uchwał

4. Odwołania od decyzji Komisji Wyborczej PSPK, w sprawie 
kierować do Rektora Politechniki.

 
ROZDZIAŁ V 

Wygaśnięcie mandatu członka PSPK nast
1) pisemnej rezygnacji członka Parl 
2) utraty biernego prawa wyborczego na skutek

studentów,  
3) Prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów Politechniki 

Koszalińskiej kary okre
wyższym.  

    
 
 

 

 

kandydatami poprzez zaznaczenie znaku „x’’ przy odpowiednim nazwisku (nazw
ci od liczby mandatów na danym Wydziale/Instytucie.  

ę karty przedarte, przekreślone i z różnego rodza
śleń niż liczba mandatów.  

 
ROZDZIAŁ IV  – WAŻNOŚĆ WYBORÓW 

nienie wyborów wraz z uzasadnieniem można wnieść
Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od ogłoszenia protokołu i wyników wyborów. 
Komisja Wyborcza rozpatruje wniosek w terminie 3 dni roboczych od wpłyni

naruszenia przepisów ordynacji wyborczej, aktów prawnych powszechnie 
ch, Statutu PK oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego P

Wyborcza podejmuje uchwałę o unieważnieniu wyborów.  
Odwołania od decyzji Komisji Wyborczej PSPK, w sprawie ważnoś

 do Rektora Politechniki. 

ROZDZIAŁ V – WYGAŚNIĘCIE MANDATU 
cie mandatu członka PSPK następuje w przypadku: 

isemnej rezygnacji członka Parlamentu Studentów z członkostwa, 
traty biernego prawa wyborczego na skutek ukończenia studiów albo skre

Prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów Politechniki 
skiej kary określonej w art. 212 pkt. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie 

 
Przewodnicz
Komisji 
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kandydatami poprzez zaznaczenie znaku „x’’ przy odpowiednim nazwisku (nazwiskach) 

nego rodzaju dopiskami oraz 

na wnieść do odpowiedniej 
Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od ogłoszenia protokołu i wyników wyborów.  
Komisja Wyborcza rozpatruje wniosek w terminie 3 dni roboczych od wpłynięcia wniosku.  

naruszenia przepisów ordynacji wyborczej, aktów prawnych powszechnie 
u Studenckiego PK, Komisja 

żności wyborów, należy 

 
czenia studiów albo skreślenia z listy 

Prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów Politechniki 
lonej w art. 212 pkt. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie 

Przewodniczący  
Komisji Wyborczej 



   

  

Załącznik Nr 2. Wzór godła Parlamentu Studentów Politechniki Koszali

Załącznik Nr 2A. Logotyp Tygodnia Kultury Studenckiej organizowanego
 

 

Wzór godła Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej

 

Tygodnia Kultury Studenckiej organizowanego 
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ńskiej 

 

 przez PSPK 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu Sądu Koleżeńskiego SSPK 

 
REGULAMIN S ĄDU KOLEŻEŃSKIEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

POLITECHNIKI KOSZALI ŃSKIEJ 
 

Regulamin Sądu Koleżeńskiego został przyjęty na podstawie art. 225, art. 211-214, art. 219-
220 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 
1842, dalej psw), Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego 
i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz.U. z 2006 r., Nr 236, poz. 1707, dalej 
rozporządzenie), a także Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Koszalińskiej. 
 

W poczuciu odpowiedzialności i sprawiedliwości, w trosce o społeczność akademicką 
Politechniki Koszalińskiej, a także pozytywny wizerunek studenta nawiązujący do najlepszych 
tradycji i etosu studentów, zobowiązani chronić i dbać o to, żeby słowo student brzmiało 
dumnie, mając świadomość, iż wszyscy studenci są równi w prawach i w powinnościach wobec 
dobra wspólnego jakim jest uczelnia wyższa, chcąc zapewnić rzetelność i sprawność  
w działaniu instytucji jaką jest Sąd Koleżeński przyjmujemy Pierwszy Regulamin Sądu 
Koleżeńskiego. 
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ROZDZIAŁ III. WYŁ ĄCZENIE SĘDZIEGO..................................................................... 17 
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DZIAŁ I. PRZEPISY WST ĘPNE 
ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 

§ 1 
1. Postępowanie dyscyplinarne w sprawach należących do właściwości Sądu Koleżeńskiego 

toczy się według przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, rozporządzenia 
wykonawczego do ustawy regulującego postępowanie dyscyplinarne studentów, oraz 
niniejszego regulaminu. 

2. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach naruszenia przepisów obowiązujących na uczelni, za 
czyny uchybiające godności studenta oraz za postępowanie skutkujące nieodwracalną 
szkodą dla Samorządu Studenckiego. 

3. Sąd Koleżeński zwany dalej sądem jest niezawisły, niezależny i autonomiczny w swoim 
działaniu. 

4. Sędziowie Sądu Koleżeńskiego działają na podstawie i w granicach prawa. 
5. Sędziowie Sądu Koleżeńskiego obowiązani są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby 

pogłębiać zaufanie studentów do sądu oraz świadomość i kulturę prawną studentów. 
6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego zobowiązani są do zachowania tajemnicy informacji 

w związku z działalnością w sądzie pod groźbą poniesienia odpowiedzialności 
przewidzianej przepisami prawa. 

 
ROZDZIAŁ II. SKŁAD S ĄDU KOLEŻEŃSKIEGO 

§ 2 
Na stanowisko sędziego sądu koleżeńskiego może być powołany student PK który: 

1) posiada pełnie praw studenckich, 
2) nie był karany przez komisję dyscyplinarną bądź inny uprawniony organ, 
3) jest nieskazitelnego charakteru, 
4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, 
5) posiada doświadczenie samorządowe. 

§ 3 
1. Sędzia sądu koleżeńskiego może zostać usunięty ze składu jeśli nie strzeże powagi 

stanowiska sędziego i nie unika zachowań, które mogłoby przynieść ujmę godności 
sędziego lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności, w tym jeśli zostanie ukarany 
w postępowaniu dyscyplinarnym. 

2. Decyzję o usunięciu sędziego ze składu sądu podejmuje Parlament Studentów Politechniki 
Koszalińskiej na wniosek Przewodniczącego sądu, w drodze uchwały Parlamentu 
Studentów Politechniki Koszalińskiej. 

§ 4 
1. W skład Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji wchodzi sześciu członków spełniających 

kryteria przewidziane w § 2. Obligatoryjnie wchodzą: 
1) Przewodniczący Komisji Prawnej, 
2) Przewodniczący Komisji ds. Osiedla Akademickiego 

2. Skład uzupełnia czterech studentów, wyłonionych z Samorządu Studenckiego przez 
Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej w drodze uchwały. 

§ 5 
1. W skład sądu drugiej instancji wchodzi sześciu członków spełniających kryteria 

przewidziane w § 2. Obligatoryjnie w skład sądu wchodzą: 
1) Przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej, 
2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

2. Skład ten uzupełnia czterech studentów wyłonionych z Samorządu Studenckiego 
Politechniki Koszalińskiej przez Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej w drodze 
uchwały. 
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§ 6 
1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wybierany jest przez ten sąd, spośród członków tego 

sądu, większością głosów w głosowaniu tajnym. 
2. Wiceprzewodniczący tego sądu mianowany jest przez Przewodniczącego Sądu 

Koleżeńskiego. 
3. Przewodniczących składów orzekających, składy sądu do rozpoznania poszczególnych 

spraw, sekretarzy do protokołowania wyznacza Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, 
wydając stosowne zarządzenia. 

 
ROZDZIAŁ III. WYŁ ĄCZENIE SĘDZIEGO 

§ 7 
1. Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli: 

1) sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio, 
2) jest małżonkiem strony postępowania, 
3) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej lub linii bocznej strony lub obrońcy 

obwinionego, 
4) był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, 
5) brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia. 

2. Sędzia ulega wyłączeniu także jeżeli istnieją uzasadnione okoliczności tego rodzaju, że 
mogłyby wywołać wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. 

3. Wniosek o wyłączenie sędziego zgłaszany na podstawie ust. 2 po rozpoczęciu przewodu 
sądowego, pozostawia się bez rozpoznania, chyba że przyczyną wyłączenia powstała lub 
stała się stronie wiadoma dopiero po rozpoczęciu przewodu. 

 
DZIAŁ II. ROZPOZNANIE SPRAWY 

ROZDZIAŁ I. S ĄD KOLEŻEŃSKI 
§ 8 

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie 4 osobowym na wniosek: 
1) Rektora, 
2) Organizacji Studenckich, 
3) Studenta. 

§ 9 
Sąd Koleżeński może wymierzyć karę: 

1) upomnienia, 
2) nagany, 
3) nagany z ostrzeżeniem. 

§ 10 
1. Sprawy są rozpoznawane przed Sądem Koleżeńskim na posiedzeniach, które są jawne. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lub ze względu na ważny interes studenta 

przewodniczący składu orzekającego z własnej inicjatywy albo na wniosek jednej ze stron 
może zarządzić wyłączenie jawności posiedzenia. 

3. Każdemu obwinionemu studentowi służy prawo do korzystania z wybranego przez siebie 
obrońcy. 

4. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego studenta. 
5. Posiedzenie Sądu zwołuje wyznaczony przewodniczący składu orzekającego, podając 

sędziom orzekającym i stronom termin, miejsce posiedzenia oraz treść spraw 
przewidzianych do rozpatrzenia – z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 
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§ 11 
1. Od orzeczeń wydanych przez sąd I instancji służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia. 
2. Orzeczenie sądu I instancji o ile nie zostanie wniesione odwołanie uprawomocnia się po 

upływie 14 dni od chwili doręczenia orzeczenia obwinionemu i pokrzywdzonemu. 
3. Orzeczenie wydane w drugiej instancji są ostateczne i nie przysługuje od nich środek 

zaskarżenia. 
ROZDZIAŁ II. PROTOKOŁY I ORZECZENIA  

§ 12 
1. Z rozprawy Sądu Koleżeńskiego sporządzany jest protokół, który wskazuje co najmniej: 

1) datę i miejsce rozprawy, 
2) skład orzekający,  
3) stawające strony, 
4) przebieg rozprawy, 
5) podpisy. 

2. Protokoły przechowywane są w biurze Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej, 
w warunkach zapewniających ochronę danych osobowych. 

3. Uregulowania ust.1-2 stosuje się odpowiednio do innych posiedzeń składów orzekających 
zwołanych do rozpoznania sprawy dyscyplinarnej. 

§ 13 
1. Sąd wydaje orzeczenia w formie pisemnej, podjęte w wyniku tajnego głosowania, 

większością głosów po niejawnej naradzie. 
2. Jeżeli przy głosowaniu co do kary zdania członków składu orzekającego tak się podzielą, że 

na żadną z proponowanych kar nie przypadnie większość głosów, zdanie najmniej 
przychylne dla obwinionego przyłącza się do zdania najbardziej do niego zbliżonego. 
Przegłosowany członek składu orzekającego ma prawo złożyć na piśmie zdanie odrębne 
z uzasadnieniem. 

3. Sąd obowiązany jest do wydania orzeczenia nie później niż 30 dni od dnia przeprowadzenia 
posiedzenia kończącego sprawę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
Przewodniczący składu orzekającego lub Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego może 
przedłużyć ten okres o kolejne 15 dni, po uprzednim poinformowaniu wszystkich 
zainteresowanych stron. 

§ 14 
Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego Politechniki Koszalińskiej zawiera co najmniej: 

1) datę i miejsce orzeczenia, 
2) skład orzekający, 
3) strony postępowania, 
4) przedmiot rozstrzygnięcia, 
5) uzasadnienie, 
6) pouczenie o środkach zaskarżenia, 
7) podpisy składu orzekającego.  

 
ROZDZIAŁ III. PRZEDAWNIENIE I ZATARCIE KARY 

§ 15 
1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego przed Sądem Koleżeńskim po upływie 

6 miesięcy od dnia uzyskania przez Sąd wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego 
jego popełnienie. 

2. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres przedawnienia nie może być krótszy od okresu 
przedawnienia ścigania tego przestępstwa. 
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3. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 
wobec studenta, któremu zarzuca się, przywłaszczenie sobie dóbr własności intelektualnej 
innej osoby. 

§ 16 
Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z mocy prawa po upływie trzech lat od 
uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu. Organ, który orzekł o ukaraniu, może na wniosek 
ukaranego orzec o jej zatarciu jednak nie wcześniej niż po upływie roku od uprawomocnienia 
się orzeczenia o ukaraniu. 

 

DZIAŁ III. PRZEPISY KO ŃCOWE 
§ 17 

W wypadku spraw nieujętych niniejszym regulaminem sędziowie podejmują decyzję 
większością głosów, kierując się zasadą dobra i słuszności. 

§ 18 
1. Regulamin Sądu Koleżeńskiego wchodzi w życie po 14 dniach od dnia uchwalenia go przez 

Senat Politechniki Koszalińskiej. 
2. Regulamin stosuje się do sprawy nowo wszczętych w danej instancji. 


