
REGULAMIN RAD DOMÓW STUDENCKICH 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

Rady Domów Studenckich znajdujących się na terenie Akademii Marynarki Wojennej działają 
na podstawie: 

1. Regulaminów Domów Studenckich, 
2. Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów Akademii Marynarki Wojennej, 
3. Niniejszego Regulaminu. 

§2 

Wszyscy mieszkańcy Domów Studenckich znajdujących się na terenie Akademii Marynarki 
Wojennej, bez względu na przynależność organizacyjną tworzą samorząd mieszkańców. 

§3 

Organem samorządu mieszkańców Domów Studenckich są rady Domów Studenckich, zwane 
dalej „Radami”. 

§4 

Rady dla realizacji swoich celów mają prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń 
znajdujących się na terenie Domów Studenckich. 

§5 

W skład każdej Rady wchodzą: 

1. Przewodniczący 
2. Wiceprzewodniczący 
3. Sekretarz 

§6 

Rady Domów Studenckich: 

a. Bronią praw i interesów mieszkańców Domów Studenckich 
b. Reprezentują mieszkańców Domów Studenckich we władzach Uczelni i wobec tych 

władz, 
c. Współdziałają z władzami Uczelni a w szczególności z Pełnomocnikiem Rektora ds. 

Studentów 
d. Współdziałają z Prezydium Samorządu Studentów Akademii a w szczególności z 

Przewodniczącym Komisji ds. socjalno- bytowych Prezydium Samorządu Studentów 
Akademii, 

e. Pełnią rolę organu opiniodawczego we wszystkich przypadkach łamania Regulaminu 
Domu Studenckiego przez mieszkańców, 

f. Tworzą warunki sprzyjające nauce i wypoczynkowi mieszkańców Domów Studenckich 



g. Podejmują działania w celu utrzymania ładu, porządku, spokoju i czystości w Domach 
Studenckich, przestrzegania przez mieszkańców postanowień prawa i zasad 
Regulaminów Domów Studenckich, 

h. Występują do organów Akademii z wnioskami w sprawie usprawnienia administracji, 
gospodarki sprzętem, poprawy stanu sanitarnego, wyposażenia Domów Studenckich, 

i. Inicjują i organizują wszelką działalność na rzecz Domów Studenckich 

§7 

Przewodniczący Rady wybiera spośród jej członków przedstawiciela do Komisji ds. 
zakwaterowania, której zadaniem jest przyznawanie miejsc w Domach Studenckich 

§8 

1. Rada jest organem opiniodawczym dla Kierownika Domu Studenckiego w sprawach 
dotyczących studentów mieszkających w Domach Studenckich. 

2. Rada wraz z Kierownikiem sprawuje nadzór nad użytkowaniem Domu Studenckiego 
w zakresie przestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie Domu Studenckiego. 

Wybory do Rad Domów Studenckich 

§9 

1. Zasady wyboru Komisji Wyborczych Rad Domów Studenckich określa §14 Ordynacji 
Wyborczej Prezydium Samorządu Studentów Akademii. 

2. Komisje wyborcze zobowiązane są do: 
a. Organizowania i kontrolowania przebiegu wyborów w poszczególnych 

Domach Studenckich 
b. Wyznaczania i ogłaszania terminów zgłaszania kandydatur oraz dni 

wyborczych w poszczególnych domach studenckich i podania ich do 
wiadomości Prezydium Samorządu Studentów Akademii. 

3. Nad wyborami do Rad wszystkich domów studenckich nadzór sprawuje Prezydium 
Samorządu Studentów Akademii. 

§10 

1. Członkowie Komisji Wyborczych Rad Domów Studenckich nie mogą prowadzić 
kampanii na rzecz kandydatów. 

2. Komisje Wyborcze Rad Domów Studenckich sprawdzają opieczętowanie urn do 
głosowania oraz odpowiadają za zabezpieczenie urn podczas głosowania. 

§11 

1. Po zakończeniu głosowań Komisje Wyborcze Rad Domów Studenckich podliczają 
głosy i sporządzają protokoły, które składają w Biurze Prezydium. 

2. Wybory uważa się za prawomocne z chwilą podjęcia przez Prezydium uchwały o ich 
ważności oraz złożeniu podpisów na protokołach wyborczych przez członków 
poszczególnych Komisji Wyborczych Rad Domów Studenckich. 

3. Protokół z głosowania, karty do głosowania, listy obecności na głosowaniu oraz 
pozostałe dokumenty dotyczące wyborów, są przechowywane w Biurze Prezydium i 
SA one dostępne do wglądu władz Uczelni. 



§ 12 

1. Kandydować może każdy student będący mieszkańcem Domu studenckiego, do 
którego Rady odbywają się wybory chyba, że: 

a.  ogranicza go orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 
b. zostało udokumentowane naruszenie Regulaminu Domów Studenckich w 

ciągu ostatniego roku poprzedzającego wybory  
c. Nieuzyskania pozytywnej opinii co do kandydatury przez Kierownika Domu 

Studenckiego, Pełnomocnika Rektora ds. Studentów lub Prezydium 
Samorządu Studentów. 

2. Kandydaci zgłaszają się osobiście do Przewodniczącego komisji ds. socjalno- 
bytowych Prezydium Samorządu Studentów Akademii. 

3. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą jedynie do dnia wyborów i tylko na 
terenie Domu Studenckiego, którego są mieszkańcami. 

§ 13 

1. Wybory do Rad Domów Studenckich są powszechne, niejawne i bezpośrednie. 
2. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie wybranych przez siebie nazwisk na 

opieczętowanej karcie do głosowania. 
3. Uprawnienie do głosowania stwierdza się na podstawie listy mieszkańców danego 

Domu Studenckiego, przekazanej przez Kierownika Domu Studenckiego, komisji 
Wyborczej Rady Domu Studenckiego. 

§ 14 

1. Wnioski o unieważnienie wyborów może złożyć każdy student biorący udział w 
głosowaniu, nie później niż 5 dni po ogłoszeniu wyników wyborów przez Prezydium. 

2. Wnioski rozpatruje Prezydium w drodze głosowania. 

§ 15 

1. Kadencja Rad trwa 24 miesiące począwszy od listopada danego roku akademickiego. 
Członek Rady Domu Studenckiego może ponownie kandydować tylko raz chyba, że 
nie wyrazi na to zgody Prezydium Samorządu Studentów zwykłą większością głosów, 
Kierownik Domu Studenckiego, bądź Pełnomocnik Rektora ds. Studentów. 

2. Po stwierdzeniu ważności wyborów przez Prezydium poszczególne stanowiska w 
Radach obsadzane są w wewnętrznych wyborach członków Rady, z których uchwałę 
Rady przedstawiają Przewodniczącemu ds. socjalno- bytowych Prezydium Samorządu 
Studentów Akademii w ciągu 3 dni. 

3. Członek Rady Domu Studenckiego traci swój mandat w przypadku 
udokumentowanego naruszenia Regulaminu Domów Studenckich i w przypadku 
innych rażących działań na niekorzyść Domu Studenckiego i jego mieszkańców. 
Kierownik informuje Prezydium Samorządu Studentów o złamaniu Regulaminu a 
Prezydium Samorządu Studentów podpisuje uchwałę o usunięciu członka Rady Domu 
Studenckiego.  

 

 



§ 16 

Wszelkie kwestie nie zawarte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Prezydium Samorządu 
Studentów Akademii. 

 

§ 17 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Przewodniczącego Samorządu 
Studentów Akademii. 

 

 


