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Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.

2.

1.
2.
3.
4.

§1
Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie
(WSIE), zwany dalej Regulaminem został przygotowany zgodnie z dyspozycją, zawartą
w punkcie 2 §39 Statutu WSIE, zwanego dalej Statutem i uchwalony przez uczelniany organ
uchwałodawczy Samorządu Studenckiego WSIE.
Regulamin pozostaje w zgodzie zarówno z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym (ustawa z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365, ze zmianami), jak
i ze Statutem WSIE i jako taki stanowi rozwinięcie odpowiednich przepisów, zawartych
w Ustawie i w Statucie (§ 39).
Wszyscy Studenci Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie, zwanej dalej Uczelnią,
tworzą Samorząd Studencki zwany dalej Samorządem.
Organy Uczelni, w ramach możliwości finansowych, zapewniają niezbędne środki materialne na
funkcjonowanie organów Samorządu Studenckiego.
Samorząd jest współodpowiedzialny za realizację zadań Uczelni w zakresie kształcenia oraz
reprezentuje interesy społeczności studenckiej.
Kadencja organów samorządu studenckiego rozpoczyna się w dniu 1 listopada roku wyborów,
a kończy w dniu 31 października następnego roku.

§2
1. Samorząd jest niezależną i jedyną reprezentacją ogółu Studentów Uczelni w zakresie spraw
studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów.
Rozdział II
Zasady funkcjonowania Samorządu Studenckiego

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§3
Podstawą struktury Samorządu Studenckiego jest rok studiów danego kierunku i specjalności
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Na danym roku, kierunku i specjalności, wybiera się
starostę roku i jego zastępcę, którzy jednocześnie mogą być wybrani przedstawicielami roku w
Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego - RUSS.
Jednoosobowymi organami wykonawczymi Samorządu Studenckiego są:
a) Przewodniczący Zarządu Samorządu Studenckiego,
b) Starostowie lat.
Kolegialnym organem Samorządu Studenckiego jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego,
zwane dalej RUSS.
Kolegialnym organem wykonawczym - Samorządu Studenckiego jest Zarząd Samorządu
Studenckiego.
§4
Przedstawiciele z poszczególnych lat wszystkich kierunków studiów i specjalności tworzą Radę
Uczelnianą Samorządu Studenckiego.
Rada Uczelniana wybiera spośród swoich członków Zarząd Samorządu Studenckiego.
Przewodniczący Zarząd Samorządu Studenckiego przewodniczy obradom RUSS.
RUSS jest organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego.
Posiedzenia RUSS odbywają się raz w miesiącu z wyjątkiem przerwy wakacyjnej,
międzysemestralnej i innych szczególnie uzasadnionych przypadków.
W posiedzeniach RUSS dodatkowo mogą uczestniczyć z głosem doradczym Rektor oraz inni
goście zaproszeni przez przewodniczącego RUSS.
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7. Do zakresu działania RUSS należy w szczególności:
a) ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Studenckiego,
b) wybór przedstawicieli do komisji uczelnianych i Senatu Uczelni,
c) opiniowanie treści Regulaminu Studiów opiniowanie Regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych, zwanego dalej Regulaminem Pomocy Materialnej.
8. Na wniosek 1/3 członków RUSS, przewodniczący zwołuje posiedzenie nadzwyczajne
w terminie 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia wniosku. Jeśli posiedzenie RUSS nie
zostanie zwołane, Komisja Rewizyjna zwołuje w terminie 7 dni.
9. Na posiedzeniach RUSS głosowania są jawne. W sprawach osobowych - w przypadku
wyrażenia sprzeciwu przez któregokolwiek z uczestników zebrania - przeprowadza się
głosowanie tajne.
10. Uchwały RUSS zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków RUSS.
11. RUSS jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad:
a) przeprowadzeniem wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Samorządu
Studenckiego oraz do struktur kolegialnych Uczelni zgodnie ze Statutem,
b) prawidłową działalnością przedstawicieli Samorządu Studenckiego w organach kolegialnych
Uczelni,
12. Tryb pracy RUSS ustala we własnym zakresie.
§5
1. Organem wykonawczym RUSS jest Zarząd Samorządu Studenckiego.
2. W skład Zarządu wchodzi:
a) Przewodniczący,
b) Wice Przewodniczący,
c) Trzech członków Zarządu, odpowiedzialnych za sprawy:
 Finansowe,
 Naukowe,
 Kulturalne i Sportu.
3. Do zadań Zarządu należy m.in.:
a) obrona praw studentów,
b) popieranie naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, gospodarczych i innych
inicjatyw studenckich,
c) wyrażanie opinii środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem kształcenia
i wychowania w Uczelni,
d) decydowanie w sprawie przeprowadzenia referendum.
4. Przewodniczący Zarządu Samorządu Studenckiego zobowiązany jest do:
a) reprezentowania interesów Studentów w stosunkach z władzami Uczelni,
b) współpracy z władzami Uczelni,
c) zwoływania zebrań sprawozdawczych,
d) informowania RUSS i Studentów Uczelni o dokonaniach i planach działania Zarządu,
e) współdziałania z pozostałymi członkami Zarządu,
f) składania Zarządowi sprawozdań ze swojej działalności.
5. Przewodniczący Zarządu Samorządu Studenckiego reprezentuje Samorząd Studencki na szczeblu
Uczelni. Poza Uczelnią Samorząd Studencki reprezentuje Przewodniczący Zarządu Samorządu
Studenckiego oraz inni upoważnieni przez RUSS studenci.
6. Wice Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego zastępuje Przewodniczącego Zarządu
podczas jego nieobecności lub w przypadku jego odwołania z Zarządu.
7. Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe jest zobowiązany:
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a) uczciwe i rzetelnie gospodarować powierzonymi mu przez Zarząd środkami finansowymi
i materialnymi,
b) prowadzić dokładne zestawienia wszelkich operacji finansowych dokonywanych
w imieniu Zarządu,
c) rzetelnie wykonywać polecenia Przewodniczącego Zarządu związane z działalnością
Zarządu,
d) na polecenie Przewodniczącego bądź Wice Przewodniczącego udostępniać wszelkie
niezbędne dokumenty,
e) prowadzić wszelkie zbiórki środków finansowych organizowane przez Zarząd,
f) współdziałać z pozostałymi członkami Zarządu.
8. Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy naukowe jest zobowiązany:
a) występowania w imieniu Studentów przed organami Uczelni w sprawach dotyczących kół
naukowych,
b) podejmować działania inspirujące do powstawania nowych kół naukowych,
c) aktywizować działalność kół naukowych zarówno na forum Uczelni jak poza nią,
d) uzyskiwać oraz przekazywać ważne dla członków kół naukowych informacje od władz
Uczelni,
e) współdziałać z pozostałymi członkami Zarządu,
f) współpracować z organami Samorządów innych uczelni w sprawach związanych
z działalnością kół naukowych działających w Uczelni.
9. Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy kultury jest zobowiązany:
a) inicjować i organizować życie kulturalne i sportowe w Uczelni,
b) koordynować działania Samorządu z zakresu kultury i sportu,
c) składać Zarządowi relacje ze swojej działalności,
d) współdziałać z pozostałymi członkami Zarządu.
§6
1. Zarząd wybiera delegatów do Parlamentu Studentów RP oraz do MONSSUN'u1.
2. Zarząd podejmuje swoje decyzje oraz wyraża zdanie w formie uchwał lub opinii.
3. Uchwały ZSS zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków. W przypadku równowagi głosów, głos decydujący należy do
Przewodniczącego.
4. Zarząd nie jest podporządkowany żadnym ponad uczelnianym strukturom samorządowym, poza
tymi, do których dobrowolnie wyrazi w formie pisemnej chęć przynależności.
5. Zarząd uczestniczy w realizacji zadań Uczelni, w szczególności w zakresie procesu dydaktycznowychowawczego i spraw socjalno-bytowych Studentów w zakresie określonym Statutem
Uczelni.
6. Zarząd współpracuje z władzami Uczelni w realizacji jej zadań.
7. Zarząd dla realizacji swoich celów ma prawo, za zgodą władz Uczelni do korzystania
z urządzeń i środków materialnych należących do Uczelni, a w szczególności takich jak:
pomieszczenia, urządzenia poligraficzne i inne.
§7
1. Odwołanie członka Zarządu w czasie trwania kadencji może nastąpić na wniosek 1/3 członków
RUSS lub pisemny wniosek co najmniej 30% ogółu studentów.
2. Odwołanie członka Zarządu następuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3
składu osobowego RUSS.
1 Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepublicznych
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3. RUSS na posiedzeniu, na którym odwołano członka Zarządu podejmuje uchwałę o terminie
wyboru nowego członka Zarządu Samorządu Studenckiego.
§8
1. Organem kontrolnym Samorządu Studenckiego jest Komisja Rewizyjna wybierana przez RUSS
(załącznik 3).
2. Komisja Rewizyjna dokonuje corocznej kontroli gospodarki finansowej prowadzonej przez
Zarząd Samorządu Studenckiego, kontroli zgodności działalności organów kolegialnych
i jednoosobowych Samorządu Studenckiego z regulaminem, opiniuje sprawozdanie
z działalności Zarządu Samorządu Studenckiego oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium
Zarządowi.
3. Z kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który wraz z wnioskami przekazuje do
wiadomości członków RUSS.
§9
1. Członkowie Zarządu Samorządu Studenckiego, podlegają corocznie głosowaniu nad
absolutorium. Odbywa się ono na pierwszym zebraniu w nowym roku akademickim.
2. Na funkcje członka Zarządu Samorządu Studenckiego nie mogą ubiegać się studenci, którzy nie
otrzymali w danym roku akademickim absolutorium.
3. Dla usprawnienia prac, organy Samorządu Studenckiego mogą powoływać w drodze uchwały
stałe i doraźne komisje, określając zakres i zasady ich działania.
Rozdział III
Ordynacja wyborcza do organów Samorządu Studenckiego
§ 10
1. Czynne prawo wyborcze ma każdy Student.
2. Bierne prawo wyborcze ma każdy Student, który wyraził zgodę na kandydowanie
z wyjątkiem studenta ukaranego prawomocnym wyrokiem zawieszającym go w prawach
Studenta.
3. Przedstawiciele do organów Samorządu Studenckiego wybierani są na roczną kadencję. która
rozpoczyna się w dniu 1 listopada roku wyborów, a kończy w dniu 31 października następnego
roku.
4. Wyboru dokonuje się na określoną funkcję w Samorządzie Studenckim.
5. Prawo zgłaszania kandydatów ma każdy uczestnik zebrania wyborczego, będący studentem
Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie. Do kandydowania potrzebna jest obecność
kandydata na zebraniu wyborczym oraz jego wyraźna zgoda.
§ 11
1. Wybór przeprowadza się na kartach do głosowania przygotowanych przez organizatora wyborów
z naniesionymi przez niego nazwiskami kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz opatrzonej
pieczęcią.
2. Wyboru dokonuje się, pozostawiając na karcie do głosowania nie skreślone nazwiska tych osób,
na które wybierający oddają swe głosy, a skreślając pozostałe.
3. W wyborach Starosty Roku i jego zastępcy dopuszcza się przeprowadzenie wyborów w sposób
jawny (przez podniesienie ręki), pod warunkiem braku sprzeciwu uczestników. Fakt głosowania
jawnego należy odnotować w protokole z zebrania wyborczego.
4. Wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
5. W przypadku gdyby pierwsza tura nie doprowadziła do wyboru, przeprowadza się drugą,
ewentualnie następne tury głosowania, w których nie biorą udziału kandydaci już wybrani,
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a także kandydat, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Jeśli skreślenie kandydata, który
uzyskał najmniejszą liczbę głosów spowodowałoby, że liczba kandydatów zrównałaby się
z liczbą mandatów pozostałych do obsadzenia, skreślenia nie dokonuje się.
6. W momencie powstania vacatu, na którymkolwiek stanowisku – przeprowadza się wybory
uzupełniające na dane stanowisko.
7. Kadencja studenta, który otrzymał dyplom ukończenia studiów nie wygasa z powodu utraty
statusu studenta, jeżeli do czasu wyborów pozostało nie więcej niż 5 miesięcy – pełni on nadal
swoje obowiązki tytułem mandatu funkcyjnego.
Wybory Samorządu Roku Studiów
§ 12
1. Wybory Starosty Roku i jego zastępcy odbywają się na forum danego roku. Termin wyborów
musi być podany do wiadomości zainteresowanym co najmniej na trzy dni robocze przed
wyborami, w sposób zwyczajowo przyjęty na Uczelni. Wybory powinny się odbyć
w terminie do 20 października
2. Zebranie wyborcze organizuje i przewodniczy mu dotychczasowy starosta roku, jego zastępca
albo przedstawiciel organu wyższego szczebla Samorządu Studenckiego.
3. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom danego roku, obecnym na
zebraniu wyborczym, z wyjątkiem studenta ukaranego prawomocnym wyrokiem zawieszającym
go w prawach Studenta.
4. Zgromadzenie wyborcze jest prawomocne do dokonania wyborów, jeżeli bierze w nich udział co
najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum następne zgromadzenie
wyborcze odbywa się co najmniej 15 minut po terminie pierwszego i jest prawomocne do
dokonania wyborów bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób.
5. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje wszystkim wyborcom na danym roku, obecnym na
zebraniu wyborczym.
6. Po podaniu kandydatur, studenci danego roku powołują spośród siebie co najmniej trzyosobową
komisję skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić kandydaci.
8. W wyniku głosowania dokonuje się wyborów starosty roku oraz jego zastępcy a także
przedstawicieli do komisji stypendialnej.
9. Starosta roku i jego zastępca są członkami RUSS.
10.
Z wyborów sporządza się protokół wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
Wybory Zarządu Samorządu Studenckiego
§ 13
1. Wybory Zarządu Samorządu Studenckiego odbywają się na pierwszym zebraniu RUSS.
2. Termin zebrania wyborczego musi zostać podany z wyprzedzeniem przynajmniej pięciu dni
roboczych do wiadomości wszystkich członków RUSS, a także do wiadomości publicznej
w zwyczajowo przyjęty sposób.
3. Zebranie wyborcze organizuje i przewodniczy mu dotychczasowy przewodniczący Zarządu
Samorządu Studenckiego, jego zastępca albo inny członek Zarządu.
4. RUSS powołuje spośród obecnych na zebraniu wyborczym, przynajmniej trzyosobową komisję
skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić kandydaci.
5. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy członkowie RUSS.
6. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zmiana formy głosowania wymaga zgody
wszystkich obecnych na zebraniu wyborczym elektorów.
7. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje wszystkim członkom RUSS, obecnym na zebraniu
wyborczym.

6

8. Kandydatura, o której mowa w ust. 7 powinna zawierać pisemną zgodę i zobowiązanie kandydata
na do objęcia mandatu w przypadku wyboru.
9. Ustępujący przewodniczący Zarządu Samorządu Studenckiego przekazuje nowo wybranemu
Przewodniczącemu wszystkie dokumenty związane z działalnością RUSS i Zarządu Samorządu
Studenckiego w terminie 3 dni roboczych.
10.
Z wyborów Zarządu Samorządu Studenckiego sporządza się protokół wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla Rektora i RUSS.
11.
Wybory Zarządu Samorządu Studenckiego są ważne po ukończeniu wyborów wszystkich
starostów lat i ich zastępców, przy obecności przynajmniej 2/3 członków RUSS.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 14
1. Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące wyborów poszczególnych organów Samorządu
Studenckiego RUSS może wydać w formie uchwały w terminie do 1 października.
2. Wszelkie uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia wyborów należy składać do organu
Samorządu szczebla wyższego, a w przypadku wyborów do RUSS do Rektora. Uwagi wraz z
uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej w terminie trzech dni roboczych od daty
wyborów.
3. Prawo złożenia protestu posiada każdy student Uczelni.
§ 15
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego zgodności ze
Statutem Uczelni oraz przepisami obowiązującego prawa.
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Załącznik nr 1

Protokół z wyborów Samorządu Roku Studiów
Na mocy Regulaminu Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie,
dnia ...................................................r. w Szczecinie, odbyły się wybory Samorządu ..................... Roku
na kierunku .......................................................... specjalność ....................................................................,
studiów stacjonarnych/niestacjonarnych*, na rok akademicki ............................................... stwierdzono
quorum / nie stwierdzono quorum (odczekano 15min, po czym przeprowadzono wybory)*
Do komisji skrutacyjnej zostały powołane następujące osoby:
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
Na poszczególne stanowiska zgłoszono następujących kandydatów:
Starosta roku:
1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................
3. ...............................................................................................
4. ...............................................................................................
5. ...............................................................................................
Zastępca starosty roku:
1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................
3. ...............................................................................................
4. ...............................................................................................
5. ...............................................................................................
Przedstawiciele do Komisji Stypendialnej:
1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................
3. ...............................................................................................
4. ...............................................................................................
5. ...............................................................................................
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W głosowaniu tajnym / jawnym* na poszczególne osoby oddano następującą liczbę głosów:
Starosta roku::
1. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
2. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
3. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
4. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
5. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
Zastępca starosty roku:
1. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
2. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
3. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
4. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
5. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
Przedstawiciele do Komisji Stypendialnej:
1. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
2. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
3. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
4. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
5. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
Na poszczególne stanowiska wybrano:
1. Starosta roku (imię, nazwisko, nr albumu) - .............................................................................. - .............
2. Z-ca starosty roku (imię, nazwisko, nr albumu) - ..................................................................... - ..............
3. Przedstawiciel do Komisji Stypendialnej - ......................................................................... - ..............
Liczba osób głosujących: ................ Głosów ważnych: ................ Głosów nieważnych: ................
Podpisano:
Komisja Skrutacyjna
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
Załączniki:
Lista osób głosujących
* - niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 2

Protokół z wyborów Zarządu Samorządu Studenckiego
Na mocy Regulaminu Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej
w Szczecinie, dnia ......................r. w Szczecinie, odbyły się wybory Zarządy Samorządu
Studenckiego, na rok akademicki .................................. stwierdzono quorum / nie stwierdzono
quorum)*
Do komisji skrutacyjnej zostały powołane następujące osoby:
1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
Na poszczególne stanowiska zgłoszono następujących kandydatów:
Przewodniczący Zarządu::
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ..........................................................................................
5. ..........................................................................................
Wice Przewodniczący Zarządu:
1. ..........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................
Członek Zarządu ds. finansowych:
1. .............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. .............................................................................................
5. ..............................................................................................
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Członek Zarządu ds. naukowych:
1. .............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. .............................................................................................
5. ..............................................................................................
Członek Zarządu ds. kultury i sportu:
1. .............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. .............................................................................................
5. ..............................................................................................
W głosowaniu tajnym / jawnym* na poszczególne osoby oddano następującą liczbę głosów:
Przewodniczący Zarządu::
1. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
2. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
3. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
4. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
5. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
Wice Przewodniczący Zarządu::
1. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
2. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
3. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
4. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
5. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
Członek Zarządu ds. finansowych:
1. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
2. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
3. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
4. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
5. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
Członek Zarządu ds. naukowych:

1. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
2. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
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3. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
4. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
5. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
Członek Zarządu ds. kultury i sportu:
1. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
2. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
3. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
4. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
5. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
Na poszczególne stanowiska wybrano:
1. Przewodniczący Zarządu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………... . . . .

2. Wice Przewodniczący Zarządu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . . . .

3. Członek Zarządu ds. finansowych

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. . . . .

4. Członek Zarządu ds. naukowych

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….…… . . . . . .

5. Członek Zarządu ds. kultury i sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . .
Liczba osób głosujących: ................ Głosów ważnych: ................ Głosów nieważnych: ................
Podpisano:
Komisja Skrutacyjna Przewodniczący zebrania Starosta Roku
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................

Załączniki:
Lista osób głosujących
* - niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 3

Protokół z wyborów Komisji Rewizyjnej
Na mocy Regulaminu Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej
w Szczecinie, dnia ......................r. w Szczecinie, odbyły się wybory Komisji Rewizyjnej, na rok
akademicki .................................. stwierdzono quorum / nie stwierdzono quorum)*
Do komisji skrutacyjnej zostały powołane następujące osoby:
1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
Zgłoszono następujących kandydatów:
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ..........................................................................................
5. ..........................................................................................
W głosowaniu tajnym / jawnym* na poszczególne osoby oddano następującą liczbę głosów:
Przewodniczący Zarządu::
1. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
2. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
3. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
4. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
5. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”
Liczba osób głosujących: ................ Głosów ważnych: ................ Głosów nieważnych: ................
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
1. .........................................................- przewodniczący
2. ..........................................................- vice przewodniczący
3. ...........................................................- członek komisji
Podpisano: Komisja Skrutacyjna Przewodniczący zebrania Starosta Roku
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ...................................................

Załączniki:
Lista osób głosujących
* - niewłaściwe skreślić
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