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Dział I –  Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Wszyscy studenci Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze tworzą 

Samorząd Studencki. 

§ 2 

Samorząd Studencki Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze działa 

na podstawie: 

1) ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

2) Statutu KANS w Jeleniej Górze; 

3) niniejszego Regulaminu 

4) innych aktów prawnych regulujących pozycję prawną Samorządu Studenckiego 

KANS w Jeleniej Górze. 

 

§ 3 

Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: 

1) Prezydium – Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Samorządu 

Studenckiego; 

2) Przewodniczący – Przewodniczący Samorządu Studenckiego; 

3) SKW – Samorządowa Komisja Wyborcza; 

4) Uczelnia – Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze; 

5) URSS – Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego 

6) Ustawa – ustawa: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm. ); 

7) Samorząd – Samorząd Studencki KANS w Jeleniej Górze; 

8) Statut – Statut KANS w Jeleniej Górze. 

 

§ 4 

1. Organy Samorządu Studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów 

Uczelni oraz działają mając na uwadze dobro studentów Uczelni. 

2. Organy Samorządu Studenckiego są wyłaniane w drodze wyborów. Zasady i tryb 

wyborów określa niniejszy Regulamin. 

 

§ 5 

Do zadań organów Samorządu Studenckiego należy, w szczególności: 

1) reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni oraz na zewnątrz; 

2) ochrona praw i interesów studentów Uczelni; 

3) współdecydowanie z władzami Uczelni o sprawach dotyczących Samorządu w ramach 

przepisów zawartych w Ustawie i Statucie; 

4) prowadzenie na terenie Uczelni działalności w zakresie spraw studenckich w sposób 

ujęty w Ustawie, Statucie oraz niniejszym Regulaminie. 

5) wybieranie przedstawicieli studentów do kolegialnych organów Uczelni. 

 

§ 6 

Każdy student ma prawo do: 

1) uzyskiwania informacji o działaniach podejmowanych przez organy Samorządu; 

2) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do organów Samorządu, na podstawie 

zapisów określonych w niniejszym Regulaminie; 
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3) kierowania propozycji i wniosków do organów Samorządu; 

4) uczestniczenia w jawnych zebraniach organów kolegialnych Samorządu; 

5) wyrażania opinii o działalności organów Samorządu; 

6) przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta na podstawie art. 84 ust. 1 

Ustawy. 

 

Dział II – Struktura i zadania organów Samorządu Studenckiego 
 

Rozdział 1 – Podstawowe informacje 
 

§ 7 

1. Jednoosobowym organem Samorządu, o którym mowa w art. 110 ust. 2 pkt 1 Ustawy, 

jest Przewodniczący. 

2. Kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu, o którym mowa w art. 110 ust. 2 

pkt 2, jest URSS. 

 

§ 8 

3. Przedstawiciele studentów w organach kolegialnych Uczelni są wybierani, bądź 

wskazywani, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu wyborczego 

KANS w Jeleniej Górze do: 

1) Kolegium elektorów na podstawie § 32 ust. 3 Statutu; 

2) Uczelnianej Komisji Wyborczej na podstawie § 38 ust. 5 Statutu; 

3) Senatu na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu; 

4) innych organów kolegialnych i komisji Uczelni, nieokreślonych w pkt 1-4, w skład 

których przewidziano obecność studentów. 

 

§ 9 

1. URSS podejmuje decyzje w drodze uchwał. 

2. Przewodniczący podejmuje decyzje w drodze zarządzeń. 

 

§ 10 

Wygaśnięcie mandatu członka URSS następuje w następujących przypadkach: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji; 

2) ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej ds. studentów; 

3) odwołania na podstawie stosownej uchwały, w myśl zapisów Regulaminu; 

4) skreślenia z listy studentów, zmiany Uczelni lub ukończenia studiów w trybie 

określonym w Regulaminie studiów KANS w Jeleniej Górze; 

5) śmierci. 

 

Rozdział 3 – Starosta 
 

§ 11 

Starosta reprezentuje wszystkich studentów danego roku i kierunku studiów w danym trybie. 

 

§ 12 

1. Zebranie studentów, o których mowa w § 11 dokonuje wyboru Starosty.  

2. Kadencja Starosty trwa od momentu jego wyboru przez zebranie studentów danej grupy, 

do zakończenia przez danego Starostę studiów. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio. 
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Rozdział 4 – Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego 
 

§ 13 

W skład URSS wchodzą wszyscy Starostowie oraz członkowie Prezydium w składzie: 

Przewodniczący Samorządu, Wiceprzewodniczący Samorządu oraz Sekretarz Samorządu. 

 

§ 14 

Kadencja Prezydium trwa 3 lata i rozpoczyna się w dniu wyboru Przewodniczącego, a kończy 

z dniem wyboru Przewodniczącego nowej kadencji. 

 

§ 15 

Do kompetencji URSS należy w szczególności: 

1) uchwalanie Regulaminu Samorządu i jego zmiany na podstawie art. 110 ust. 6 

Ustawy; 

2) wybór Przewodniczącego; 

3) wybór przedstawicieli studentów do: 

a) Senatu z uwzględnieniem § 22 pkt 1 niniejszego Regulaminu, 

b) Kolegium elektorów, 

c) Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej dla Studentów; 

4) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu akcji protestacyjnej lub strajku studenckiego na 

podstawie art. 106 ust. 3 Ustawy. 

 

§ 16 

1. URSS obraduje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia odbywają się co najmniej co trzy miesiące, z wyłączeniem lipca, sierpnia i 

września. 

3. Posiedzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

4. Posiedzenia zwyczajne zwołuje i prowadzi Przewodniczący z własnej inicjatywy. 

5. W przypadku, w którym Prezydium nie będzie mogło funkcjonować z powodu braku 

członków, posiedzenie zwołuje trzech członków URSS w celu przeprowadzenia wyborów 

Przewodniczącego. 

6. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje i prowadzi Przewodniczący z własnej inicjatywy lub 

w następujących przypadkach: 

1) na wniosek Przewodniczącego SKW; 

2) na wniosek co najmniej trzech członków URSS. 

7. Posiedzenia URSS są jawne. 

8. Z posiedzeń URSS sporządza się protokół, który tworzy Sekretarz Samorządu 

Studenckiego, a w wypadku nieobecności Sekretarza Samorządu Studenckiego, protokół 

sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego członek URSS. 

9. Wszelkie decyzje wymagające rozpatrzenia przez URSS w terminie sierpień, lipiec 

i wrzesień, podejmowane są w trybie określonym w §19. 

 

§ 17 

1. URSS może powoływać i likwidować, na podstawie stosownej uchwały, Zespoły robocze 

URSS. 

2. URSS podczas powoływania Zespołu roboczego URSS, uchwala Regulamin Zespołu 

roboczego URSS, w którym określa zadania, tryb pracy, kompetencje oraz organizacje 

Zespołu roboczego URSS. 

3. Członków Zespołu roboczego URSS powołuje URSS spośród studentów. 
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§ 18 

4. Uchwały URSS zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 

członków URSS w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy niniejszego Regulaminu 

stanowią inaczej. 

5. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

6. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: 

1)  każdy członek URSS; 

2)  grupa pięćdziesięciu studentów. 

 

§ 19 

1. Posiedzenia URSS mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrole ich przebiegu, rejestrację oraz umożliwienie 

tajności głosowań i synchroniczną transmisję dźwięku i obrazu dla wszystkich jego 

członków. 

2. Posiedzenie URSS, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się jako zwyczajne 

lub nadzwyczajne. 

3. Do informacji o zwołaniu posiedzenia prowadzonego z wykorzystaniem technologii 

informatycznych i/lub  podejmowaniu chwał za pomocom środków komunikacji 

elektronicznej załącza się odpowiednio informacje techniczne dotyczące sposobu udziału 

w posiedzeniu oraz sposobie oddawania głosów. 

4. Podejmowanie uchwał, dla których Regulamin określa wymóg głosowania tajnego może 

nastąpić pod warunkiem, że zapewniona jest możliwość oddania głosu wyłącznie przez 

osoby do tego uprawnione w sposób uniemożliwiający przypisanie określonego głosu 

konkretnej osobie głosującej. 

5. W przypadku takiej konieczności, do głosowania za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej może być wyznaczony termin przesyłania głosów. Przewodniczący 

dokonuje ich przeliczenia w poszczególnych sprawach poddanych pod głosowanie. 

6. Posiedzenie prowadzone z wykorzystaniem technologii informatycznych jest nagrywane. 

Nagranie z posiedzenia stanowi załącznik do protokołu. 

7. Pozostałe regulacje dotyczące zasad funkcjonowania URSS stosuje się odpowiednio. 

 

Rozdział 5 – Przewodniczący Samorządu Studenckiego 
 

§ 20 

Kadencja Przewodniczącego trwa 3 lata i rozpoczyna się w dniu uprawomocnienia się 

wyboru, a kończy wraz z rozpoczęciem kadencji przez nowego Przewodniczącego. 

 

§ 21 

Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Samorządu Studenckiego wobec władz Uczelni i poza nią; 

2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń URSS; 

3) koordynowanie i kontrolowanie prac Zespołów roboczych URSS; 

4) podpisywanie uchwał oraz wszelkich dokumentów URSS; 

5) uzgodnienie treści, z władzami Uczelni:  

a) Regulaminu studiów, w myśl art. 75 ust. 3 Ustawy; 

b) Regulaminu Świadczeń dla Studentów, w myśl art. 95 ust. 2 Ustawy;  

6) uzgodnienie z władzami Uczelni: 
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a) stanowiska, względem przedstawionych osób powołanych do pełnienia funkcji 

kierowniczych, w których zakresie obowiązków należą sprawy studenckie, 

w myśl art. 23 ust. 5 Ustawy; 

b) wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą 

do ubiegania się o stypendium socjalne, w myśl art. 87 ust. 2 Ustawy; 

c) progowego poziomu miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie 

upewniającego studenta od ubiegania się o stypendium socjalne, o którym 

mowa w § 17 ust. 7 pkt 1 Regulaminu świadczeń dla studentów - 

d) podziału dotacji na pomoc materialna dla studentów, o którym mowa w § 2 

Regulaminu świadczeń dla studentów  

e) podziału środków finansowych, w myśl art. 414 ust. 1 Ustawy;  

7) decydowanie o składzie delegacji Samorządu na zjazdy organizacji zrzeszających 

samorządy studenckie, do których przynależy Samorząd; 

8) wnioskowanie do Rektora Uczelni o przyznawanie stypendiów i innych świadczeń 

przez  komisję stypendialna i odwoławczą komisję stypendialną, w myśl art. 86 ust. 3 

Ustawy; 

9) powoływanie przedstawicieli studentów do: 

a) komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej; 

b) Uczelnianej Komisji Wyborczej; 

10) wskazywanie kandydatów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli 

Akademickich; 

11) powoływanie członków SKW; 

12) powoływanie członków Prezydium; 

13) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla innych 

organów Samorządu. 

 

§ 22 

Przewodniczący, na czas swojej kadencji, jest z urzędu:  

1) członkiem Senatu Uczelni; 

2) członkiem Rady Uczelni, w myśl art. 19 ust. 1 pkt 2. Ustawy. 

 

Rozdział 6 – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Samorządu Studenckiego 
 

§ 23 

1. Kadencja Wiceprzewodniczącego Samorządu 3 lata i rozpoczyna się w dniu wyboru 

Przewodniczącego, a kończy wraz z rozpoczęciem kadencji przez nowego 

Wiceprzewodniczącego Samorządu. 

2. Kadencja Sekretarza trzy lata i rozpoczyna się w dniu wyboru Przewodniczącego, a 

kończy wraz z rozpoczęciem kadencji przez nowego Sekretarza Samorządu. 

 

§24 

1. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego Samorządu należy w szczególności, pełnienie 

obowiązków Przewodniczącego, w trakcie jego nieobecności.   

2. Wiceprzewodniczący Samorządu informuje Przewodniczącego o podjętych przez siebie 

działaniach podczas nieobecności Przewodniczącego. 

 

§ 25 

Do kompetencji Sekretarza Samorządu należy w szczególności: 

1. sporządzanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania organów Samorządu; 

2. sporządzanie protokołów z posiedzeń URSS; 
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3. dbanie o archiwum dokumentów Samorządu; 

4. prowadzenie i dbanie o porządek Biura Samorządu. 

 

 

Rozdział 7 – Studencka Komisja Wyborcza 

 

§ 26 

Do kompetencji SKW należy w szczególności przeprowadzanie wszelkich czynności 

wyborczych w Samorządzie. 

 

§ 27 

1. SKW składa się z trzech członków. 

2. Członkostwa w SKW nie można łączyć z członkostwem w URSS. 

3. Kadencja SKW trwa jeden rok i rozpoczyna się z dniem 1 lipca, a kończy się z dniem 

powołania nowego składu SKW. 

§ 28 

1. URSS na posiedzeniu w maju przyjmuje zgłoszenia na kandydatów do SKW nowej 

kadencji. 

2. Studenci zgłaszający swoją kandydaturę do SKW nie mogą być studentami ostatniego 

roku studiów, chyba że studiują drugi kierunek studiów na Uczelni, który nie jest 

ostatnim rokiem danego toku studiów. 

3. URSS na posiedzeniu w czerwcu powołuje nowy skład Studenckiej Komisji Wyborczej. 

 

§ 29 

1. Przewodniczący Samorządu zwołuje i kieruje pierwszym posiedzeniem SKW. 

2. Na pierwszym posiedzeniu SKW, członkowie SKW dokonują wyboru spośród siebie, 

Przewodniczącego SKW. 

3. Do kompetencji Przewodniczącego SKW należy w szczególności: 

1) organizowanie i kierowanie pracami SKW; 

2) zwoływanie i kierowanie posiedzeniami SKW. 

 

§ 30 

Uchwały SKW zapadają zwykłą większością głosów, w obecności całego składu SKW 

w głosowaniu jawnym. 

 

Dział III – Procesy wyborcze 

 

§ 31 

Głosowania tajne przeprowadzane są w następujący sposób: 

1) Na podstawie zgłoszonych kandydatur, SKW opracowuje karty do głosowania oraz 

przygotowuje urnę; 

2) Karty do głosowania muszą zawierać: 

a) nazwę wybieranego organu; 

b) liczbę miejsc do obsadzenia; 

c) nazwiska i imiona kandydatów ułożone w kolejności alfabetycznej; 

d) podpis Przewodniczącego SKW; 

e) krótką instrukcję określającą, jak oddać ważny głos. 

3) Przed głosowaniem SKW dokonuje sprawdzenia urny, w celu sprawdzenia, czy urna jest 

pusta.  

4) SKW wydaje karty uprawnionym do głosowania. 
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5) Po oddaniu głosu, kartę do głosowania wkłada się do urny. 

6) Po zakończeniu głosowania SKW dokonuje przeliczenia kart znajdujących się w urnie 

oraz głosów,  

7) Po przeliczeniu głosów sporządza się protokół. 

8) Sporządzony protokół przekazuje się do niezwłocznego ogłoszenia, w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 32 

Wszystkie głosowania w sprawach personalnych są tajne. 

 

§ 33 

1. Studencka Komisja Wyborcza podaje w pierwszych tygodniach października, 

do powszechnej wiadomości kalendarz wyborczy. 

2. Kalendarz wyborczy powinien zawierać następujące terminy, w następującej 

kolejności: 

1) termin na wyłonienie Starostów, który maksymalnie może trwać dwa tygodnie; 

2) termin na zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego w przypadkach gdy 

upłynęła kadencja Przewodniczącego; 

3) termin posiedzenia URSS, na którym odbędą się wybory Przewodniczącego; 

4) termin stwierdzenia ważności wyborów (uprawomocnienia). 

 

§ 34 

SKW w terminie określonym w § 33 ust. 2 pkt 1, przeprowadza spotkania wyborcze na 

każdym kierunku studiów w celu wyłonienia Starosty.  

1) starostą roku może zostać każdy student danego roku obecny na zebraniu; 

2) na zebraniu studentów roku jest wymagane kworum na poziomie 1/3 podczas 

wyboru Starosty; 

3) studenci roku wskazują spośród siebie kandydatów; 

4) jeśli został zgłoszony tylko jeden kandydat, przeprowadzony zostaje plebiscyt; 

5) jeśli liczba zgłoszonych kandydatur wynosi więcej niż jeden, przeprowadzane 

zostaje głosowanie.  

6) każdy z obecnych studentów ma jeden głos. Starostą roku zostaje kandydat 

z największą liczą głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów, 

przeprowadza się powtórne głosowanie między tymi kandydatami; 

7) zebranie studentów nie może zakończyć się przed wyłonieniem Starosty. 

8) w przypadku poinformowania Przewodniczącego SKW, iż Starosta został już 

wyłoniony przed spotkaniem wyborczym, Przewodniczący SKW pyta czy ktoś 

z zebranych studentów roku wnosi uwagi co do przebiegu wyboru Starosty. 

W przypadku braku wniesienia uwag, SKW odnotowuje dane wybranego 

Starosty. W przypadku wniesienia uwag i po ich ewentualnym pozytywnym 

rozpatrzeniu przez SKW przeprowadza się proces określony w pkt 1-6. 

 

§ 35 

1. Przewodniczący SKW zwołuje posiedzenie URSS w terminie określonym w § 33 ust. 

2 pkt 2 w celu wyboru Przewodniczącego Samorządu. 

2. Wybór Przewodniczącego odbywa się w obecności co najmniej połowy uprawnianych 

do głosowania zwykła większością głosów. Każdy członek URSS ma jeden głos. 

3. Zgłoszenie na stanowisko Przewodniczącego, wymaga wskazanie osób na stanowiska 

Wiceprzewodniczącego Samorządu oraz Sekretarza Samorządu, których w wyniku 

wygrania wyborów Przewodniczący powołuje na te stanowiska. 
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4. Jeśli został zgłoszony tylko jeden kandydat na stanowisko: Przewodniczącego, 

przeprowadzony zostaje plebiscyt. Przewodniczącym, zostaje kandydat, który uzyskał 

więcej głosów na „TAK” niż na „NIE”, lub ''WSTRZYMUJE SIĘ''; 

5. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatur na stanowiska: Przewodniczącego, wynosi więcej 

niż jeden, przeprowadzane zostaje głosowanie. Przewodniczącym, zostaje kandydat, 

który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów, 

przeprowadza się powtórne głosowanie między tymi kandydatami; 

6. Posiedzenie URSS nie może zakończyć się przed wyborem Przewodniczącego. 

7. Przewodniczący zwołuje posiedzenie URSS na którym przedstawia skład Prezidium. 

 

§ 36 

1. W przypadku potrzeby wybrania na nową kadencję przedstawicieli studentów do 

organów kolegialnych Uczelni oraz Kolegium elektorów Uczelni i SKW lub 

uzupełnienia ich składu, Przewodniczący informuje o tym Przewodniczącego SKW. 

2. Przewodniczący SKW na siedem dni przed planowanym posiedzeniem URSS ogłasza 

przyjmowanie kandydatur do określonego organu. Przyjmowanie kandydatur powinno 

trwać przez co najmniej trzy dni. 

3. Przyjmowanie kandydatur następuje poprzez złożenia kandydatur na ręce członka 

SKW, drogą mailową lub osobiście do Biura Samorządu. 

4. URSS dokonuje wyboru lub uzupełniania składu większością zwykłą, w obecności 

co najmniej połowy składu URSS w głosowaniu tajnym. 

 

§ 37 

1. Starostę można odwołać na wniosek 1/3 studentów danego roku, na danym kierunku, 

w obecności co najmniej 2/3 studentów danego roku, na danym kierunku, 

bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

2. Przewodniczącego Samorządu, przedstawiciela studentów w organach kolegialnych 

Uczelni lub członka SKW, można odwołać na wniosek pięciu członków URSS, 

większością 2/3 głosów przy obecności połowy składu URSS. 

§ 38 

1. Wybory, o których mowa niniejszym Dziale można przeprowadzić z wykorzystaniem 

technologii teleinformatycznych (system elektronicznego głosowania) 

lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

2. System elektronicznego głosowania może być dostarczony przez firmę zewnętrzną 

lub można wykorzystać aplikacje internetowe. 

3. System powinien zapewnić tajność głosowania i możliwość oddania głosu przez 

każdego uprawnionego do głosowania oraz bezpieczeństwo danych osobowych. 

4. Głosowanie oraz inne czynności poprzedzające głosowanie przeprowadza SKW. 

5. Szczegółowe zasady i porządek głosowania ustala SKW w drodze uchwały. 

 

§ 39 

1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego Samorządu, 

Wiceprzewodniczący Samorządu, staje się Pełniącym Obowiązki Przewodniczącego 

Samorządu, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Samorządu przez URSS. 

2. W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego Samorządu oraz 

Wiceprzewodniczącego Samorządu, Sekretarz Samorządu staje się Pełniącym 

Obowiązki Przewodniczącego Samorządu, do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Samorządu przez URSS. 

 

  



Strona 10 z 10 

Dział IV – Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 40 

Kadencja Przewodniczącego, Prezydium oraz SKW, wybranych na podstawie 

dotychczasowych zapisów trwa do końca kadencji. 

Członkowie URS powołani na podstawie dotychczasowych przepisów wchodzą w skład 

URSS do końca kadencji 

 

§ 41 

1. Interpretacji niniejszego Regulaminu dokonuje Przewodniczący. 

2. Przewodniczący przy interpretacji Regulaminu może korzystać z pomocy Działu 

Prawnego KANS 

 

§ 42 

Zmiana lub uchwalenie nowego Regulaminu następuje w drodze uchwały URSS podjętej 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków URSS. 

 

§ 43 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu stwierdzenia przez Rektora Uczelni jego 

zgodności z Ustawą i Statutem. 

2. Traci moc Regulamin Samorządu Studenckiego KPSW w Jeleniej Górze zatwierdzony 

zarządzeniem nr 11/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze. 

 

 

 


