
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 66/2021 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 2 lipca 2021 r. 

 

w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej z Ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

oraz Statutem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
                   

 

Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) i § 105 ust. 5 Statutu UMCS z dnia 

29 maja 2019 r., zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stwierdza się, że Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 

stanowiący załącznik do uchwały nr 26/2021 Parlamentu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Samorządu Studentów UMCS 2021, przekazany w dniu 15 czerwca 2021 r., jest zgodny z 

ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą” oraz ze Statutem 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zwanym dalej „Statutem” z wyjątkiem: 

1) § 122 ust. 3 Regulaminu godzącego w zasadę czynnego prawa wyborczego. Tryb 

wyboru przedstawicieli studentów do Senatu określony został z naruszeniem art. 10 

ust. 2 Ustawy w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 3 zd. 1 Ustawy oraz § 164 ust. 

1 Statutu. Przepisy te jednoznacznie wskazują że studenci, jako grupa wyborcza 

wybierają swoich przedstawicieli do Senatu ze swego grona. 

2) § 122 ust. 4 Regulaminu sprzecznego z zasadą wyboru członków Senatu. Zgodnie 

z art. 30 ust. 1 Ustawy jedyną osobą wchodzącą z urzędu w skład Senatu jest Rektor, 

jako przewodniczący Senatu. Przedmiotowa regulacja jest sprzeczna z art. 29 ust. 3 

Ustawy oraz § 27 ust. 1 pkt 6) Statutu wskazującą na zasadę wyboru do Senatu 

przedstawicieli studentów. Jeżeli pojęcie „stałego przedstawiciela” zawarte w 

Regulaminie nie jest tożsame z pojęciem Senatora Studenckiego i dotyczy ono 



osoby zapraszanej przez Rektora na posiedzenie Senatu, to przepis ten narusza 

uprawnienie Rektora wynikające z § 29 ust. 2 Statutu. 

3) § 124 Regulaminu wprowadzającego instytucję odwołania senatora, wychodzącą 

poza zamknięty katalog wygaśnięcia mandatu senatora określony w § 168 Statutu. 

Delegacja zawarta w Ustawie i Statucie nie uprawnia do rozszerzenia katalogu 

przyczyn powodujących wygaśnięcie mandatu senatora, a jedynie do uznaniowego 

określenia czasu trwania członkostwa w Senacie w uchwale (akcie) powołania. 

4) § 119 ust. 1 Regulaminu naruszającego art. 25 ust. 1 Ustawy oraz § 144 ust. 2 

Statutu, a także art. 10 ust. 2 Ustawy w zakresie sposobu wyboru przedstawicieli 

studentów do Kolegium Elektorów. Regulamin samorządu studentów na podstawie 

delegacji z § 105 ust. 4 Statutu może określać sposób wyboru elektorów w zakresie, 

jaki nie jest on sprzeczny ze Statutem, który zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy określa 

także tryb wyboru członków Kolegium Elektorów. Oznacza to, że tryb wyborów 

elektorów studenckich unormowany w Regulaminie powinien przebiegać z 

poszanowaniem czynnego prawa wyborczego studentów i przepisów Statutu. 

Regulamin powinien także wskazywać przeprowadzające te wybory organy 

samorządu studenckiego lub powołane przez te organy komisje wyborcze (§ 140 

ust. 7 Statutu). 

5) § 19 ust. 1 pkt 8 i 9 Regulaminu – z przyczyn wskazanych w punktach 1) i 4). 

6) § 4 pkt 13 oraz § 19 ust. 1 pkt 11 Regulaminu w zakresie dotyczącym wyboru do 

„organów kolegialnych” Uniwersytetu. Organem kolegialnym Uniwersytetu - w 

rozumieniu § 15 ust. 2 Statutu - do którego wybierani są przedstawiciele studentów 

jest Senat. Tym samym przyczyny wskazane w punkcie 1) pozostają aktualne. 

7) § 121 ust. 1 i 2 Regulaminu z powodu brak przyczyny wygaśnięcia mandatu 

elektora na skutek upływu czasu na który został on powołany, co jest konsekwencją 

zaniechania uchwałodawczego w Regulaminie w wykonaniu delegacji z art. 25 ust. 

4 Ustawy. Przepis stanowi także naruszenie § 147 ust. 2 Statutu dotyczącego 

uprawnienia Uczelnianej Komisji Wyborczej w zakresie stwierdzenia w formie 

postanowienia wygaśnięcia mandatu elektora. Studenci wchodzący w skład 

Kolegium Elektorów są członkami tego gremium (nie jest to organ kolegialny 

Uniwersytetu), a więc podlegają regulacji Statutu. Regulamin samorządu studentów 

może odmiennie regulować kwestie wygaśnięcia mandatu w organach (lub organów 

jednoosobowych) samorządu studenckiego w ramach przysługującej mu autonomii. 

8) § 72 ust. 1 pkt 4)  (oraz § 73 pkt 6 in principio) – jako sprzeczny ze Statutem, 

który nie przewiduje organów kolegialnych na szczeblu wydziału i powołania 

przedstawicieli studentów do rad naukowych instytutów; 

9) brakujących przepisów Regulaminu dotyczących: 
a)  czasu trwania członkostwa studenta w Kolegium Elektorów zgodnie 

z dyspozycją art. 25 ust. 4 Ustawy (§ 11 Regulaminu określa czas trwania 

członkostwa tj. sprawowania mandatu przez studenta jedynie w organach 

i ciałach opiniodawczo-doradczych Uniwersytetu, a nie w Kolegium 

Elektorów); 

b) trybu powołania wybranych studentów do Kolegium Elektorów zgodnie 

z delegacją zawartą w art. 25 ust 4 Ustawy, z uwzględnieniem przesłanek 

wynikających z art. 25 ust. 2 i 3 Ustawy oraz wskazaniem czasu ich 

członkostwa w akcie (uchwale) powołania; 

. 

 

 

 



§ 2 

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej stanowiący 

załącznik do uchwały nr 26/2021 Parlamentu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Samorządu Studentów 2021 (stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia) wchodzi w 

życie z dniem określonym w § 3 z wyjątkiem przepisów wskazanych w § 1, jako niezgodnych 

z Ustawą i Statutem.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

REKTOR 

 

 

 

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 

 

 


