
 

 

UCHWAŁA Nr 26/2008 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 marca 2008 r. 

 
w sprawie stwierdzenia zgodno ści zmian w Regulaminie Samorz ądu Studentów UWr.  

z ustaw ą Prawo o szkolnictwie wy Ŝszym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 202 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym  

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 121 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 

Senat stwierdza, Ŝe: 

 
§ 1 

 

nowelizacja Regulaminu Samorządu Studentów polegająca na zwiększeniu kompetencji 

Parlamentu Studentów UWr przez dodanie w § 15 postanowienia oznaczonego liter ą z: „wybiera 

elektorów studenckich do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, zwanego dalej UKE zgodnie ze 

statutem uczelni” jest niezgodna z art. 71 ust. 1 pkt 2 Ustawy oraz z § 1 pkt 1 Załącznika Nr 4 do 

Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 2 

 

Przedstawia się uzasadnienie stanowiska Senatu  w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 



 

Załącznik do Uchwały Nr 26/2008 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 18 marca 2008 r. 

 
 
 
 

 
U Z A S A D N I E N I E 

 

 

 Powołane wyŜej przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Ustawa) i Statutu 

Uniwersytetu Wrocławskiego (Statut) stanowią, Ŝe czynne prawo wyborcze w wyborach organów 

jednoosobowych, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz osób pełniących inne funkcje z 

wyboru przysługuje m.in. studentom. 

 Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Samorządu Studentów (Regulamin) powołany 

został Parlament Studentów UWr o określonych w §15 Regulaminu  o kompetencjach. 

Kompetencje te nie obejmują wyboru elektorów studenckich do Uniwersyteckiego Kolegium 

Elektorów (UKE), gdyŜ zgodnie z § 37 ust. 1 Regulaminu wybory do UKE przeprowadza się 

systemem urn. 

 W przedłoŜonym Senatowi projekcie nowelizacji Regulaminu nie określono terminu wejścia 

proponowanych poprawek w Ŝycie, co samo w sobie jest wadliwe, a ponadto stwarza 

domniemanie, iŜ intencją projektodawców było wprowadzenie poprawek natychmiast po 

ewentualnym stwierdzeniu przez Senat ich zgodności z prawem. 

 Taki skutek stanowiłby naruszenie gwarantowanego Ustawą i Statutem czynnego prawa 

wyborczego studentów, gdyŜ studenci dokonując wyboru swoich przedstawicieli do Parlamentu 

Studenckiego w oparciu o obowiązujący Regulamin wiedzieli, ze Parlament Studencki nie moŜe 

wybierać elektorów oraz Ŝe prawo to przysługuje wyłącznie studentom głosującym bezpośrednio 

za pomocą systemu urn. 

 Statut dopuszcza w § 2 ust. 1 wybory pośrednie przedstawicieli studentów do kolegiów 

elektorskich. Oznacza to, ze nie moŜna wykluczyć, co do zasady, wyboru elektorów studenckich 

przez Parlament Studencki. Musi jednak zostać zachowany warunek, Ŝe wybierając swych 

przedstawicieli do Parlamentu Studenckiego, studenci będą wiedzieli, Ŝe upowaŜniają ten organ do 

wyboru elektorów i nie dysponują moŜliwością wyboru bezpośredniego.  

 


