Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady w dniach 10 i 11 kwietnia 2017 r.

Uchwała Rady Samorządu Studentów SGH nr 22
z dnia 10.04.2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Rady Kół
Na podstawie § 52 ust. 2 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje:
§1
Uchyla się obecnie obowiązujący statut Rady Kół.
§2
Uchwala się statut Rady Kół. Treść statutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.04.2017 r.

Sekretarz Rady

Przewodniczący

(–) Michał Gałagus

(–) Bogdan Marek

al. Niepodległości 162; Budynek Główny, pok. 2; 02-554 Warszawa
tel./faks: 22 564 86 73; tel.: 22 564 97 56
biuro@samorzadsgh.pl; www.samorzadsgh.pl

Załącznik nr 1 do uchwały

Statut Rady Kół i Organizacji

Rozdział I
Postanowienia ogólne
[Rada Kół i Organizacji]
§1
Statut określa organizację i tryb działania Rady Kół i Organizacji (zwanej dalej “RKiO”).
§2
[Siedziba RKiO]
RKiO działa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy Samorządzie Studentów SGH
§3
[Członkostwo w RKiO]
1.

Członkami RKiO

są Uczelniane Organizacje Studenckie (zwane dalej “UOS”) oraz

Stowarzyszenia, o których mowa w Zarządzeniu Rektora 29 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad
funkcjonowania i finansowania działalności studenckiej
2.

Listę członków RKiO ustala się na podstawie danych z rejestru UOS i Stowarzyszeń prowadzonego

przez Rektora SGH.
§4
[Organy RKiO]
1.

Organami kolegialnymi RKiO są:
1) Zgromadzenie Delegatów Rady Kół i Organizacji, zwane dalej “Zgromadzeniem Delegatów”;
2) Zarząd Rady Kół i Organizacji, zwany dalej „Zarządem”;
3) Przewodniczący Rady Kół i Organizacji, zwany dalej „Przewodniczącym”.
4) Komisja Odwoławcza Rady Kół i Organizacji, zwana dalej „Komisją Odwoławczą”.
§5

[Niepołączalność]
Ta sama osoba nie może pełnić jednocześnie więcej niż jednej spośród następujących funkcji: Delegata,
członka Zarządu, członka Komisji Odwoławczej.
§6
[Kadencja członków organu]
1.

Kadencja członków Zarządu oraz Komisji Odwoławczej trwa rok kalendarzowy i rozpoczyna się 1

października.
2.

W przypadku wyborów przyspieszonych lub uzupełniających, kadencja nowo powołanych

członków organów Rady Kół i Organizacji upływa z dniem, w którym upłynęłaby kadencja, gdyby nie
zaistniała przyczyna przeprowadzenia wyborów przyspieszonych lub uzupełniających.
§7
[Wygaśnięcie mandatu i ustanie członkostwa lub pełnienia funkcji]
1.

Mandat członka organu RKiO lub pełnienie funkcji przedstawiciela RKiO w komisjach Samorządu

Studentów wygasa w przypadku:
1)

złożenia rezygnacji w formie elektronicznej Zarządowi RKiO;

2)

odwołania;

3)

utraty praw studenta;

4)

zawieszenia w prawach studenta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji
dyscyplinarnej;

2.

5)

skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych;

6)

upływu kadencji.

Przewodniczący stwierdza wygaśnięcie mandatu w przypadku zaistnienia okoliczności, o których

mowa w ust. 1, o czym informuje niezwłocznie właściwy Organ RKiO.
3.

Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego stwierdza Przewodniczący Komisji Odwoławczej.

Rozdział II
Zgromadzenie Delegatów
§8
[Zgromadzenie Delegatów]

Zgromadzenie Delegatów jest organem uchwałodawczym Rady Kół i Organizacji.
§9
[Członkostwo w Zgromadzeniu Delegatów]
1.

W skład Zgromadzenia Delegatów wchodzi maksymalnie dwóch reprezentantów UOS lub

Stowarzyszenia, w tym przynajmniej jedna będąca członkiem Zarządu UOS lub Stowarzyszenia,
wyznaczone przez przewodniczącego UOS lub Stowarzyszenia, zwani dalej “Delegatami”.
2.

Spis Delegatów prowadzi Zarząd.

3.

W ciągu tygodnia od zmiany Delegatów, przewodniczący UOS lub Stowarzyszenia zobowiązany

jest poinformować o tym Zarząd.
§10
[Kompetencje Zgromadzenia Delegatów]
1.

Zgromadzenie Delegatów w drodze uchwały:
1)

powołuje i odwołuje Przewodniczącego;

2)

wyraża zgodę na powołanie przez Przewodniczącego i odwołanie członków

Zarządu;
3)

powołuje i odwołuje członków Komisji Odwoławczej;

4)

wyraża zgodę na wybór przez Zarząd przedstawicieli RKiO w komisjach Samorządu

Studentów;
5)

wyraża opinie w ważnych sprawach dotyczących ogółu Kół i Organizacji studenckich;

6)

uchwala propozycję podziału funduszy w ramach II Filaru Funduszu Ruchu Studenckiego,

zwanego dalej “II Filarem FRS”;
7)
2.

uchwala przepisy regulujące działalność Rady Kół i Organizacji.

Uchwały Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że przepisy

statutu stanowią inaczej.
§11
[Posiedzenia Zgromadzenia Delegatów]
1.

Posiedzenia Zgromadzenia Delegatów (zwane dalej “posiedzeniem RKiO”) zwołuje i prowadzi

Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
2.

Terminarz posiedzeń Zgromadzenia Delegatów w danym semestrze ustala Przewodniczący.

Terminarz posiedzeń musi być podany najpóźniej w pierwszym dniu semestru i tydzień przed pierwszym

zaplanowanym posiedzeniem
3.

W każdym semestrze muszą się odbyć co najmniej 2 posiedzenia, w tym posiedzenie związane z

podziałem środków w ramach II Filaru FRS na następny rok kalendarzowy w semestrze zimowym oraz
posiedzenie wyborcze w semestrze letnim.
4.

Posiedzenie związane z podziałem środków w ramach II Filaru FRS odbywa się w grudniu.

5.

Posiedzenie wyborcze odbywa nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż dwa tygodnie przed dniem

rozpoczęcia letniej sesji egzaminacyjnej.
6.

W wyjątkowych sytuacjach Przewodniczący może zmienić termin posiedzenia. Informacja o

zmianie terminu posiedzenia musi zostać podana na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
7.

Przewodniczący informuje o porządku obrad posiedzenia Zgromadzenia Delegatów na co najmniej

7 dni przed jej posiedzeniem.
8.

W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie,

informując niezwłocznie członków o dacie i przedmiocie posiedzenia.
9.

W sytuacji, gdy osoba uczestnicząca w posiedzeniu swym zachowaniem usilnie zakłóca przebieg

obrad, może zostać poproszona przez prowadzącego posiedzenie o opuszczenie sali po wcześniejszym
dwukrotnym słownym upomnieniu.
10.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9. Przewodniczący ma prawo zabronić

uczestnikowi posiedzenia uczestnictwa w kolejnych maksymalnie dwóch następnych posiedzeniach RKiO.
11.

Jedna osoba nie może reprezentować podczas posiedzenia więcej niż jednego członka RKiO.

12.

Delegatów podczas posiedzeń mogą zastępować osoby wyznaczone przez Przewodniczącego UOS

lub Stowarzyszenia, którego prawa wykonywać będzie zastępca.
13.

Informacja o wyznaczeniu zastępcy na posiedzenie RKiO dociera do Przewodniczącego RKiO

drogą elektroniczną najpóźniej na trzy godziny przed rozpoczęciem posiedzenia.
§12
[Głosowanie]
14.

Głosowania nad wyborem członków organów RKiO oraz przedstawicieli w komisjach Samorządu

Studentów mają charakter tajny, z wyjątkiem wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§13
[Siły głosu]
15.

Siła głosu członków RKiO określana jest na podstawie punktów przyznawanych w ramach oceny

projektów i działalności studenckiej, przydzielanych przez Samorząd Studentów, chyba że przepisy Statutu

wskazują inaczej.
16.

Przy ustalaniu siły głosu bierze się pod uwagę dwa ostatnie przydziały punktów opisane w ust. 1.

17.

Ranking UOS i Stowarzyszeń wraz z przypadającą im siłą głosów publikuje członek Zarządu co

najmniej 4 dni przed posiedzeniem, na którym odbędzie się głosowanie.
18.

Do ustalania siły głosu używa się wzoru: siła głosu = 1 + 0,1(k-n) gdzie:
n – miejsce danego członka RKiO wśród reszty członków RKiO pod względem liczby
punktów za działalność, n={1,2,3...};
k – liczba miejsc w rankingu punktowym.

19.

W przypadku, gdy więcej niż jeden członek RKiO uzyskał taką samą liczbę punktów, członkowie

ci zajmują równe miejsce w rankingu punktowym.
§14
[Kworum]
1.

Zgromadzenie Delegatów podejmuje decyzje w drodze głosowania w obecności Delegatów

posiadających łącznie co najmniej połowę łącznej sumy sił głosów.
2.

W przypadku braku kworum posiedzenie RKiO może być kontynuowane bez podejmowania

uchwał.
§15
[Komisja Skrutacyjna]
1.

W głosowaniach nad wyborem członków organów RKiO oraz przedstawicieli w komisjach

Samorządu Studentów powoływana jest Komisja Skrutacyjna.
2.

Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków.

3.

Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może zostać członek Zarządu, Komisji Odwoławczej,

przedstawiciel RKiO w komisji Samorządu Studentów ani kandydat do nich.
§16
[Wybór do Komisji Skrutacyjnej]
1.

Kandydatów do Komisji Skrutacyjnych zgłaszają Delegaci. Jeden członek RKiO nie może zgłosić

więcej niż jednego kandydata.
2.

W momencie zebrania trzech kandydatur prowadzący posiedzenie zarządza głosowanie nad

kandydaturami.
3.

Głosowanie jest łączne i jawne. Do zatwierdzenia kandydatur wystarcza większość zwykła głosów

członków RKiO
§17
[Kompetencje Komisji Skrutacyjnej]
4.

Komisja Skrutacyjna:
1)

Czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów;

2)

Rozdaje karty wyborcze;

3)

Zbiera i podlicza oddane głosy;

4)

Ogłasza wyniki wyborów;
§18
[Wybór Przewodniczącego]

Wybór Przewodniczącego odbywa się na posiedzeniu wyborczym.
§19
[Zgłaszanie Kandydatów na Przewodniczącego]
1.

Kandydata na Przewodniczącego może zgłosić członek RKiO. Kandydaturę musi dodatkowo

poprzeć co najmniej czterech członków RKiO pod rygorem nieważności.
2.

Jeden członek RKiO może zgłosić lub poprzeć wyłącznie jedną kandydaturę.

3.

Szczegółowy sposób zgłaszania kandydatów określa Przewodniczący nie później niż dwa tygodnie

przed terminem posiedzenia wyborczego.
§20
[przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego]
Przed głosowaniem kandydaci mają prawo do autoprezentacji, a każdy Delegat ma prawo do zadawania
pytań kandydatom w ramach czasu przewidzianego w porządku obrad.

§21
[Zasady wyboru Przewodniczącego]
1.

Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał co najmniej połowę łącznej sum sił oddanych

głosów członków RKiO.
2.

W przypadku nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego z kandydatów przeprowadza się

ponowne głosowanie, spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą sumę sił głosów w
głosowaniu.
3.

Jeżeli niemożliwe jest wyłonienie dwóch kandydatów, którzy zdobyli najwięcej głosów, to między

kandydatami, którzy uzyskali największą równą sumę sił głosów przeprowadza się głosowanie dodatkowe
poprzedzone kolejną turą pytań od Delegatów.
4.

Jeśli w głosowaniu dodatkowym kandydaci zdobędą równą sumę sił głosów, przeprowadza się

głosowanie zatwierdzające, w której bierze udział kandydat, który zdobył największą sumę sił głosów w
pierwszym głosowaniu.
5.

W trakcie głosowania zatwierdzającego radni głosują za lub przeciw kandydatowi.

6.

Jeżeli w głosowaniu zatwierdzającym kandydat nie uzyska co najmniej połowy sum sił ważnych

głosów, Przewodniczący niezwłocznie ogłasza powtórzone wybory w terminie od 7 do 14 dni. Ust. 1-5
stosuje się odpowiednio.
7.

Szczegółowe zasady wyboru Przewodniczącego określa Przewodniczący w terminie od 7 do 14 dni

do dnia posiedzenia wyborczego.

§22
[zatwierdzenie wyboru członków nowo powołanego Zarządu]
1.

Podczas posiedzenia wyborczego Przewodniczący-elekt przedstawia Delegatom kandydatów na

członków Zarządu wraz z przydzielonymi im obszarami odpowiedzialności
2.

Delegaci mają prawo zadawać pytania kandydatom na członków Zarządu.

3.

Zgromadzenie Delegatów zatwierdza każdego z kandydatów zwykłą większością sił głosów w

głosowaniu łącznym.
4.

Jeśli Zgromadzenie Delegatów nie zatwierdzi kandydatów na członków Zarządu na posiedzeniu

wyborczym RKiO, Przewodniczący może przedstawić ponownie kandydatów na członków Zarządu na
następnym posiedzeniu RKiO.
5.

Brak zatwierdzenia Zarządu w powtórnym głosowaniu jest równoważny z odwołaniem

Przewodniczącego zgodnie z §7 ust. 2.
§23
[zasady wyboru członków Komisji Odwoławczej]
1.

Wybór członków Komisji Odwoławczej następuje na posiedzeniu wyborczym.

2.

Kandydatów do Komisji Odwoławczej zgłaszają członkowie RKiO. Jeden członek RKiO może

zgłosić maksymalnie jednego Kandydata.
3.

Każdy członek RKiO może oddać głos maksymalnie na trzech kandydatów.

4.

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia, odbywa się

osobne głosowanie zatwierdzające nad każdą z kandydatur. Do przyjęcia kandydatury niezbędna jest
większość zwykła sił głosu.
5.

Jeśli Zgromadzenie Delegatów nie zatwierdzi kandydatów na członków Komisji Odwoławczej na

posiedzeniu wyborczym RKiO, Przewodniczący zarządza powtórzone wybory na następnym posiedzeniu
RKiO.
6.

Członkami Komisji Odwoławczej zostaje troje kandydatów, którzy uzyskali największą sumę sił

głosów. Przewodniczącym Komisji Odwoławczej zostaje kandydat, który zdobył największą sumę sił
głosów.
§24
[zasady wyboru przedstawicieli RKiO w komisjach Samorządu Studentów]
1.

Przewodniczący zarządza nabór przedstawicieli RkiO do poszczególnych komisji Samorządu

Studentów w przypadkach określonych w Regulaminie Oceny Projektów oraz Regulaminie przyznawania
dofinansowań w ramach III Filaru FRS
2.

Spośród zgłoszonych kandydatur Zarząd wybiera przedstawicieli RKiO w komisjach Samorządu

Studentów.
3.

Na wniosek co najmniej 5 członków RKiO odbywa się głosowanie zatwierdzające. Do

zatwierdzenia decyzji Zarządu wymagana jest większość zwykła sum sił ważnych głosów.
4.

Decyzja Zarządu staje się prawomocna w momencie zatwierdzenia przedstawicieli przez

Zgromadzenie Delegatów lub w ciągu tygodnia od ogłoszenia decyzji, jeśli nie pojawił się ważny wniosek
o zatwierdzenie decyzji.

Rozdział III
Zarząd Rady Kół i Organizacji
§25
[Zarząd]
1.

Zarząd jest uczelnianym organem wykonawczym RKiO i który prowadzi bieżącą politykę RKiO.

Sprawy niezastrzeżone innym organom RKiO należą do Zarządu.
§26
[Kompetencje Zarządu]
1)

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1)

organizacja trybu podziału środków w ramach II Filaru FRS;

2)

zarządzanie rezerwą II Filaru FRS;

3)

wybór przedstawicieli do komisji Samorządu Studentów.
§27
[Podejmowanie decyzji]

1.

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos

decydujący ma Przewodniczący.
§28
[Członkowie Zarządu]
1.

W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczący

2.

Przewodniczący może powołać wiceprzewodniczących.

3.

Wiceprzewodniczący wykonuje w imieniu Przewodniczącego zadania i kompetencje w zakresie

powierzonym przez Przewodniczącego.
4.

Wiceprzewodniczący, w razie nieobecności Przewodniczącego lub w innym przypadku czasowej

niemożności wykonywania przez niego obowiązków, jest upoważniony do wykonania zadań i kompetencji
określonych w §30.
§29
[Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu]
1.

Członków Zarządu innych niż Przewodniczący powołuje i odwołuje Przewodniczący, po uzyskaniu

zgody Zgromadzenia Delegatów.
2.

Przewodniczący występuje na posiedzeniu z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie członka

Zarządu wskazując imiennie kandydata na członka Zarządu wraz z podanym zakresem kompetencji.
3.

Zgromadzenie Delegatów wyraża zgodę na powołanie członka Zarządu zwykłą większością sum sił

ważnych głosów. Głosowanie może być poprzedzone prezentacją kandydata i sesją pytań do kandydata.
4.

Ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania członka Zarządu.
§30

[Przewodniczący]
1.

Przewodniczący:
1)

Reprezentuje Radę Kół i Organizacji wobec innych organów Samorządu Studentów oraz

Administracji i Władz Uczelni;
2)

Za zgodą Zgromadzenia Delegatów powołuje i odwołuje członków Zarządu;

3)

Kieruje pracami Zarządu;

4)

prowadzi posiedzenia RKiO;

5)

dokonuje pozostałych określonych Statutem czynności.
§31
[powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego]

1.

Wystąpić z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego może grupa co najmniej 1/3 członków

RKiO. Wniosek o odwołanie

Przewodniczącego wskazuje imiennie kandydata

na nowego

Przewodniczącego.
2.

Po stwierdzeniu zgodności z kryteriami formalnymi Przewodniczący Komisji Odwoławczej

zwołuje nadzwyczajne posiedzenie RKiO na dzień pomiędzy 7. a 14. dniem od otrzymania wniosku.
Przedmiotem obrad nadzwyczajnego posiedzenia RKiO jest wyłącznie odwołanie Przewodniczącego i
powołanie nowego Przewodniczącego oraz Zarządu. W przypadku gdy wniosek został złożony po wybraniu
Przewodniczącego-elekta obejmuje on wyłącznie odwołanie obecnego Przewodniczącego.
3.

Posiedzenie nadzwyczajne prowadzi Przewodniczący Komisji Odwoławczej.

4.

Do odwołania Przewodniczącego potrzeba poparcia 2/3 sumy sił głosów w obecności kworum.

5.

Odwołanie Przewodniczącego jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu oraz powołaniem

nowego Przewodniczącego.
6.

Głosowanie nad wyborem Zarządu odbywa się na podstawie §22.

7.

Powtórny wniosek o odwołanie, o którym mowa w ust. 1, może zostać zgłoszony nie wcześniej niż

po upływie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.
8.

Powtórny wniosek o odwołanie może zostać zgłoszony przed upływem terminu, o którym mowa w

ust. 7, jeżeli wystąpi z nim co najmniej dwie piąte członków RKiO.
§32
[zaprzestanie pełnienia funkcji Przewodniczącego]
1.

Przewodniczący może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w dowolnym momencie w związku z

§ 7 ust. 1 pkt 1.
2.

W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w § 22 ust. 5, § 7 ust. 1 pkt. 1 i 3-6 przewodniczący

Komisji Odwoławczej niezwłocznie zarządza wybory nowego Przewodniczącego i zwołuje nadzwyczajne
posiedzenie wyborcze RKiO nie wcześniej niż 7 i nie później niż 14 dni od dnia zaprzestania pełnienia
funkcji Przewodniczącego. §19-§21 stosuje się odpowiednio.
3.

Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki z

wyłączeniem

byłego

Przewodniczącego.

Pełniącym

obowiązki

Przewodniczącego

staje

się

Wiceprzewodniczący, a jeśli nie powołano takowego, to najstarszy wiekiem członek Zarządu.
4.

Ust. 2-3 nie mają mocy, jeżeli rezygnacja została złożona po wybraniu Przewodniczącego na

następny rok akademicki. Kadencja Przewodniczącego-elekta rozpoczyna się w momencie rezygnacji, a
kończy 31 września następnego roku kalendarzowego.

Rozdział IV
Komisja Odwoławcza
§33
[Komisja Odwoławcza]
1.

Komisja Odwoławcza jest organem wspierającym Zarząd w dokonywaniu podziału środków w

ramach II Filaru FRS.
§34
[Kompetencje]
1.

Komisja Odwoławcza:
1)

rozpatruje odwołania od decyzji wydanych przez Zarząd w sprawach związanych z II

Filarem FRS, zgodnie z przepisami szczegółowymi dotyczącymi Funduszu Ruchu Studenckiego.
2)

dokonuje pozostałych określonych Statutem czynności.
§35
[Podejmowanie decyzji]

1.

Komisja Odwoławcza podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów,

głos decydujący ma Przewodniczący Komisji Odwoławczej.
§36
[Członkowie]
1.

W skład Komisji Odwoławczej wchodzi trzech członków, w tym Przewodniczący Komisji

Odwoławczej.
§37
[Powoływanie i odwoływanie]
1.

Wystąpić z wnioskiem o odwołanie członka Komisji Odwoławczej może grupa co najmniej 1/3

Delegatów.
2.

Po stwierdzeniu zgodności z kryteriami formalnymi Przewodniczący zwołuje nadzwyczajne

posiedzenie RKiO na dzień pomiędzy 7. a 14. dniem od otrzymania wniosku. Przedmiotem obrad
nadzwyczajnego posiedzenia Rady jest wyłącznie odwołanie członka Komisji Odwoławczej i powołanie
nowego.
3.

Do odwołania członka Komisji Odwoławczej potrzeba poparcia 2/3 sumy sił głosów w obecności

kworum.
4.

Powtórny wniosek o odwołanie, o którym mowa w ust. 1, może zostać zgłoszony nie wcześniej niż

po upływie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.
5.

Powtórny wniosek o odwołanie może zostać zgłoszony przed upływem terminu, o którym mowa w

ust. 7, jeżeli wystąpi z nim co najmniej dwie piąte członków RKiO.
§38
[zaprzestanie pełnienia funkcji członka Komisji Odwoławczej]
1.

Członek Komisji Odwoławczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w dowolnym momencie

w związku z § 7 ust. 1 pkt 1.
2.

W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w § 7 ust. 1 pkt. 1 i 3-6 Przewodniczący zarządza

wybory nowego członka Komisji Odwoławczej na najbliższym zaplanowanym posiedzeniu. W
uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołujać nadzwyczajne posiedzenie wyborcze RKiO
nie wcześniej niż 7 i nie później niż 14 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji członka Komisji
Odwoławczej.
3.

Do czasu wyboru nowego członka Komisji Odwoławczej dotychczasowa Komisja Odwoławcza

pełni swoje obowiązki z wyłączeniem, którego kadencja wygasła. W przypadku zaprzestania pełnienia
funkcji przewodniczącego Komisji Odwoławczej, pełniącym obowiązki Przewodniczącego Komisji
Odwoławczej zostaje najstarszy wiekiem członek Komisji Odwoławczej.
§39
[wybory uzupełniające]
1.

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Odwoławczej, na najbliższym posiedzeniu

Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające.
2.

członkiem Komisji Odwoławczej zostaje kandydat, który zdobył największą sumę sił głosów.

3.

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia, odbywa się

głosowanie zatwierdzające. Do zatwierdzenia kandydatury wystarczy większość zwykła sum sił głosów.
4.

w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Komisji Odwoławczej odbywa się

dodatkowe głosowanie na Przewodniczącego spośród wszystkich członków Komisji Odwoławczej którzy
wyrazili chęć kandydowania na przewodniczącego Komisji Odwoławczej. Przewodniczącym Komisji
Odwoławczej zostaje kandydat, który zdobył największą sumę sił głosów.
5.

W przypadku niezatwierdzenia kandydatury, powtórne głosowanie odbywa się na następnym

posiedzeniu RKiO.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§40
[zmiana statutu]
1.

RKiO uchwala wniosek o zmianę statutu większością 2/3 sumy sił głosów w obecności kworum.

2.

Statut RKiO wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Samorządu Studentów.

