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Załącznik do Uchwały Rady Delegatów Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego z dnia 25 kwietnia 
2014 roku nr 1/2014 

 

 

 
Statut Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego 

uchwalony przez Radę Delegatów na Zjazd KUWF 25 kwietnia 2014 r. 

 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§1 

 
1. Komisja Uczelni Wychowania Fizycznego, zwana dalej „Komisją”, jest dobrowolnym  

i formalnym zrzeszeniem Samorządów Studenckich Uczelni Wychowania Fizycznego, 
mającą na celu reprezentowanie interesów Studentów Uczelni Wychowania 
Fizycznego, wchodzących w skład Komisji, niezastrzeżonych do kompetencji 
Samorządów Studentów poszczególnych Uczelni. 

2. Statut Komisji, zwany dalej „Statutem”, określa w szczególności cele Komisji, status 
członka i delegata Komisji oraz statuuje organy Komisji, sposób ich wyboru oraz 
sposób ich działania. 

 
§2 

 
Komisja działa na podstawie niniejszego Statutu oraz na podstawie odpowiednich 
przepisów Statutu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej 
„PSRP”. 
 

§3 
 

1. Komisja oprócz pełnej nazwy, może używać nazwy skróconej "KUWF". 
2. Komisja może posługiwać się także nazwą w języku obcym. Tłumaczenie nazwy 

Komisji na język obcy akceptuje Prezydium Komisji. 
3. Komisja korzysta z własnych znaków graficznych, które stanową załącznik nr 1 do 

Statutu. Zmianę znaku graficznego zatwierdza każdorazowo Rada Delegatów. 
4. Zgodę na wykorzystanie znaku, o którym mowa w ust. 3, wyraża Prezydium Komisji. 
 

§4 
 

Komisja powołana jest na czas nieokreślony. 
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Rozdział II 
Cele Komisji 

 
§5 

 
Do celów Komisji należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Studentów Uczelni Wychowania Fizycznego przed 
przedstawicielami władz państwowych oraz PSRP; 
2) wspieranie i koordynowanie współpracy pomiędzy Samorządami 
Studenckimi Uczelni Wychowania Fizycznego; 
3) rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między studentami Uczelni 
Wychowania Fizycznego; 
4) promowanie stanowiska Komisji na forum ogólnopolskim; 
5) promowanie Uczelni wchodzących w skład Komisji oraz ich wkładu  
w rozwój szkolnictwa wyższego; 
6) integracja środowiska akademickiego. 

 
§6 

 
Komisja realizuje wymienione cele w szczególności poprzez: 

1) powoływanie zespołów doradczych, ekspertów i konsultantów na 
potrzeby wykonania opracowań, ekspertyz i opinii; 
2) organizowanie i propagowanie różnych form współpracy między 
studentami uczelni zrzeszonych w Komisji; 
3) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami mającą na celu 
realizację celów statutowych Komisji; 
4) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących Uczelni 
Wychowania Fizycznego; 
5) przygotowanie projektów uchwał dla Zjazdu PSRP lub Rady Studentów 
PSRP, dotyczących Uczelni Wychowania Fizycznego. 

 
§7 

 
1. Komisja na potrzeby realizacji działań statutowych może dysponować środkami 

finansowymi pochodzącymi w szczególności z: 
1) dotacji rektorów Uczelni Wychowania Fizycznego wchodzących w skład 
Komisji; 
2) dotacji instytucji publicznych; 
3) innych źródeł zewnętrznych. 

2. Komisja gromadzi środki finansowe na rachunku bankowym instytucji 
publicznej, posiadającej osobowość prawną. 

3. Decyzję o wyborze instytucji publicznej, o której mowa w ust. 2 podejmuje 
Prezydium Komisji, po zasięgnięciu opinii Rady Delegatów. 

4. Przewodniczący Komisji przedstawia sprawozdanie finansowe Komisji  
nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
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Rozdział III 
Członkowie Komisji i ich delegaci 

 
§8 

 
1. Członkami Komisji są Samorządy Studentów Uczelni Wychowania Fizycznego.  
2. Przepisy Statutu stosuje się też odpowiednio do: 

1) filii, 
2) wydziałów zamiejscowych, 
3) zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Uczelni Wychowania 
Fizycznego. 

 
§9 

 
1. Nowi członkowie przyjmowani są za zgodą dotychczasowych członków Komisji. 
2. Zgodę wyraża Rada Delegatów w drodze uchwały podjętej zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
3. Przystąpienie do Komisji następuje z chwilą podpisania aneksu do aktu 

założycielskiego przez uprawnionego przedstawiciela Samorządu Studentów. 
 

§10 
 

1. Członkostwo w Komisji ustaje w przypadku: 
1) likwidacji podmiotu, o którym mowa w §8, zrzeszonego w Komisji; 
2) uchwały o wystąpieniu z Komisji, podjętej przez uczelniany organ 
uchwałodawczy samorządu studenckiego zrzeszonego w Komisji. 

2. W przypadku rażącego naruszenia Statutu, członek Komisji może zostać usunięty 
na podstawie uchwały Rady Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów przy 
obecności co najmniej połowy statutowej liczby delegatów. 

3. Głosowanie, o którym mowa w ust. 2, zarządza Przewodniczący Komisji  
na pisemny wniosek co najmniej trzech delegatów.  

4. Wniosek o usunięcie członka Komisji musi zawierać uzasadnienie ze wskazaniem 
przepisów Statutu, których naruszenia dopuścił się członek Komisji. 

 
§11 

 
1. Delegatem Członka Komisji jest Przewodniczący właściwego Samorządu 

Studentów. 
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Samorządu Studentów uprawnienia 

delegata wykonuje osoba legitymująca się pisemnym pełnomocnictwem 
Przewodniczącego właściwego Samorządu Studentów. 
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§12 
 

1. Delegat ma czynne i bierne prawo wyborcze do organów Komisji. 
2. Delegat jest także w szczególności uprawniony do: 

1) udziału w pracach Komisji i jego statutowych organów; 
2) zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działania Komisji; 
3) dostępu do dokumentacji i aktów prawnych Komisji oraz informacji  
o działalności Komisji. 

 
§13 

 
Do obowiązków delegata należy: 

1) aktywne uczestnictwo w działalności Komisji; 
2) przestrzeganie postanowień Statutu i stosowanie się do uchwał organów 
Komisji; 
3) czynne wspieranie Komisji w zakresie realizacji jego działań statutowych. 

 
 

Rozdział IV 
Organy Komisji 

 
§14 

 
1. Organami Komisji są: 

1) Rada Delegatów; 
2) Przewodniczący Komisji; 
3) Prezydium Komisji; 
4) Komisja Rewizyjna; 
5) Komisja Wyborcza. 

2. Decyzje i uchwały organów Komisji zapadają zwykłą większością  
głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania członków danego organu, chyba że Statut stanowi inaczej. 

3. W sprawach personalnych uchwały podejmuje się w głosowaniu tajnym.  
Na wniosek co najmniej trzech delegatów, Przewodniczący Komisji zarządza 
głosowanie tajne w każdej innej sprawie. 

4. W przypadku równej liczby głosów organu kolegialnego, decyduje głos 
Przewodniczącego tego organu. 

5. Przewodniczący Komisji oraz każdy Delegat posiadają po jednym głosie. 
6. W przypadku kiedy Przewodniczący Komisji pełni równocześnie funkcję 

Delegata, przysługuje mu tylko jeden głos. 
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§15 
Rada Delegatów 

 
1. Rada Delegatów jest najwyższym organem uchwałodawczym Komisji. 
2. Do kompetencji Rady Delegatów należy: 

1) uchwalanie i zmiana Statutu Komisji; 
2) wybór Prezydium Komisji; 
3) wybór Komisji Rewizyjnej; 
4) wybór Komisji Wyborczej; 
5) zatwierdzanie sprawozdań członków Prezydium Komisji; 
6) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Komisji; 
7) powoływanie podkomisji stałych i doraźnych oraz ich przewodniczących; 
8) udzielanie absolutorium członkom Prezydium Komisji; 
9) uchwalanie założeń programowych i wytyczanie kierunków działalności 
Komisji. 

 
§16 

 
1. Rada Delegatów obraduje podczas posiedzeń. Posiedzenia odbywają się w czasie 

zjazdów Komisji. 
2. Zjazdy Komisji odbywają się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. 
3. Zjazd zwyczajny zwołuje Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego 

Wiceprzewodniczący Komisji, nie rzadziej niż dwa razy w roku.  
4. Zjazd nadzwyczajny zwołuje Przewodniczący Komisji na pisemny wniosek 

Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 delegatów. Zjazd nadzwyczajny musi 
rozpocząć się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia pisemnego wniosku do 
Przewodniczącego Komisji. 

5. Ostateczny program zjazdu z uwzględnieniem posiedzenia Rady Delegatów 
zatwierdza Przewodniczący Komisji. Program powinien zostać przedstawiony 
Delegatom nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem zjazdu. 

6. Posiedzenie Rady Delegatów prowadzi Przewodniczący Komisji lub upoważniony 
przez niego członek Prezydium Komisji.  

7. Prowadzący posiedzenie, o którym mowa w ust. 6, w szczególności udziela głosu 
delegatom, decyduje o czasie trwania wypowiedzi i odmowie udzielenia głosu. 
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§17 

Przewodniczący Komisji 
 

1. Przewodniczący Komisji jest jednoosobowym organem wykonawczym Komisji. 
2. Do kompetencji Przewodniczącego należy: 

1) przewodniczenie i kierowanie pracami Komisji; 
2) reprezentowanie Komisji na zewnątrz; 
3) zwoływanie i przewodniczenie Zjazdom Rady Delegatów; 
4) reprezentowanie stanowiska Komisji podczas spotkań z władzami 
zrzeszonych uczelni, PSRP lub innymi instytucjami publicznymi; 
5) przedstawianie Radzie Delegatów sprawozdania ze swojej działalności, nie 
rzadziej niż raz na trzy miesiące; 
6) wykonywanie uchwał Komisji. 

 
 

§18 
 

1. Mandat Przewodniczącego Komisji wygasa w przypadku: 
1) rezygnacji; 
2) odwołania w przypadku rażącego naruszenia Statutu; 
3) utraty praw studenta; 
4) stałej niezdolności do wykonywania funkcji; 
5) śmierci. 

2. Odwołanie Przewodniczącego Komisji następuje na skutek uchwały Rady 
Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
statutowej liczby delegatów.  

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, Rada Delegatów podejmuje na wniosek 
uzasadniony Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy delegatów 
uprawnionych do głosowania podczas posiedzenia. 

4. Stałą niezdolność do wykonywania funkcji, o której mowa w ust. 1 pkt  
4, stwierdza Rada Delegatów uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy 
obecności co najmniej połowy statutowej liczby delegatów; 

5. W przypadku spełnienia jednej z przesłanek, o których mowa w ust.  
1, Przewodniczący Komisji Wyborczej w terminie 14 dni zwołuje nadzwyczajny 
zjazd Komisji w celu wyboru nowego Przewodniczącego. Do czasu wyboru 
nowego Przewodniczącego, jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący Komisji. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przepisy ordynacji wyborczej stosuje się 
odpowiednio, a posiedzeniu Rady Delegatów przewodniczy Przewodniczący 
Komisji Wyborczej lub upoważniony przez niego członek Komisji Wyborczej. 

7. Kadencja nowo wybranego Przewodniczącego kończy się z upływem terminu 
kadencji, na którą wybrany był poprzedni Przewodniczący. 

8. Ustępujący Przewodniczący Komisji w terminie 7 dni od daty wyboru nowego 
Przewodniczącego przekazuje mu pełną dokumentację Komisji oraz wszelkie 
informacje niezbędne do prawidłowego sprawowania funkcji Przewodniczącego 
Komisji. 
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§19 

Prezydium Komisji 
 

1. Prezydium jest kolegialnym organem wykonawczym Komisji. 
2. W skład Prezydium wchodzą: 

1) Przewodniczący Komisji, jako przewodniczący Prezydium; 
2) Wiceprzewodniczący Komisji; 
3) Sekretarz Komisji. 

3. Do kompetencji Prezydium należy w szczególności: 
1) wykonywanie uchwał Rady Delegatów; 
2) akceptacja tłumaczenia nazwy Komisji na język obcy; 
3) wyrażanie zgody na wykorzystanie znaku graficznego Komisji; 
4) wybór instytucji publicznej, o której mowa w  §7 ust. 2; 
5) wykonywanie zadań niezastrzeżonych do kompetencji innych organów 
Komisji. 

 
 

§20 
Komisja Rewizyjna 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Komisji. 
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby. W Komisji Rewizyjnej nie może 

być więcej niż jeden przedstawiciel danej uczelni. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów Komisji. 
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 
 

§21 
 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrolowanie zgodności uchwał i działań podejmowanych przez organy 
Komisji ze Statutem; 
2) zgłaszanie wniosków o odwołanie członków Prezydium Komisji 
w przypadkach określonych w niniejszym Statucie,; 
3) rozpatrywanie protestów wyborczych. 

2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy przedstawienie rocznego 
sprawozdania ze swej działalności na posiedzeniu Rady Delegatów. 

3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadkach określonych w §18 
pkt 1. 
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§22 

Komisja Wyborcza 
 

1. Wybory zarządza i przeprowadza Komisja Wyborcza.  
2. W skład Komisji Wyborczej wchodzi trzech członków powoływanych przez Radę 

Delegatów. Komisja Wyborcza powoływana jest nie później niż do dnia 30 maja 
każdego roku. 

3. Komisja Wyborcza powoływana jest na okres roku i działa do momentu wyboru 
nowej Komisji Wyborczej. 

4. Komisja Wyborcza powołuje ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 
5. Do kompetencji Komisji Wyborczej należy: 

1) zarządzanie i przeprowadzanie wyborów; 
2) ustalanie i ogłaszanie kalendarza wyborczego; 
3) stwierdzanie ważności wyborów i przeprowadzanie nowych wyborów,  
w razie stwierdzenia nieważności poprzednich; 
4) ogłaszanie wyników wyborów; 
5) czuwanie nad przebiegiem wyborów; 
6) czuwanie nad prawidłowym stosowaniem przepisów Statutu podczas 
wyborów. 

6. Członkostwa w Komisji Wyborczej nie można łączyć z kandydowaniem do 
jakichkolwiek wyborów prócz reelekcji w Komisji Wyborczej. 

7. Z każdego zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisują 
Sekretarz i Przewodniczący Komisji Wyborczej. 

 
 
 

Rozdział V 
Ordynacja wyborcza 

 
§23 

 
1. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy delegaci Komisji. 
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom wskazanym w niniejszym Statucie. 
3. Przewodniczącemu Komisji oraz każdemu delegatowi przysługuje jeden głos, 

który może być oddany tylko osobiście przez Przewodniczącego lub delegata. §14 
ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

 
§24 

 
1. Kadencja wszystkich organów Komisji trwa rok i rozpoczyna się z dniem  

1 grudnia, a kończy się 31 listopada roku następnego. 
2. Wybory do poszczególnych organów powinny być przeprowadzone najpóźniej  

7 dni przed końcem kadencji ustępującego organu. 
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§25 

 
1. Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia takiej liczby kandydatów, jaka 

może być maksymalnie wybrana w danym głosowaniu. 
2. Umieszczenie na liście kandydatów wymaga zgody kandydata wyrażonej ustnie 

na posiedzeniu wyborczym lub wcześniej na piśmie, jeżeli Statut tak stanowi. 
3. Wybór uważa się za dokonany, gdy kandydat otrzyma więcej niż połowę ważnie 

oddanych głosów, chyba że Statut wymaga innej większości głosów. 
4. W przypadku, gdy najniższą wymaganą do dokonania wyboru liczbę głosów 

uzyskało kilku kandydatów, przeprowadza się drugą turę głosowania, do której 
przechodzą wyłącznie powyżsi kandydaci. Osobę, która otrzymała największą 
liczbę głosów uznaje się za wybraną. 
 

§26 
 

1. Kandydatem na Przewodniczącego Komisji może być Przewodniczący Samorządu 
Studentów spośród delegatów lub członek Samorządu Studentów, który otrzymał 
poparcie organu uchwałodawczego Samorządu Studentów zrzeszonego  
w Komisji. Zgłoszenie kandydatury do Komisji Wyborczej musi nastąpić w formie 
pisemnej, nie później niż na 7 dni przed datą posiedzenia wyborczego. 

2. Podczas posiedzenia wyborczego, kandydat na Przewodniczącego Komisji 
przedstawia osoby proponowane na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji oraz 
Sekretarza Komisji. 

3. Oddanie głosu na kandydata na Przewodniczącego Komisji jest równoznaczne  
z zaakceptowaniem zaproponowanych przez niego członków Prezydium,  
o których mowa w ust. 2. 

4. Wybór przewodniczącego następuje bezwzględną większością głosów 
uprawnionych delegatów. 

 

§27 

Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Delegatów zwykłą większością głosów,  

w obecności co najmniej połowy statutowej liczby delegatów. 

 
§28 

 
1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest z powodu 

dopuszczenia się naruszenia przepisów Statutu lub rażących uchybień 
przeprowadzonego głosowania. Uprawnionym do wniesienia protestu jest każda 
osoba posiadająca bierne i czynne prawo wyborcze. Protest wnosi się na piśmie 
do Komisji Rewizyjnej w dniu ogłoszenia wyników wyborów. 

2. Protest rozpatrywany jest przez Komisję Rewizyjną w terminie 3 dni od dnia jego 
wniesienia. Opinia Komisji Rewizyjnej jest ostateczna i jest ogłaszana 
niezwłocznie po rozpatrzeniu. 

3. W razie stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną naruszenia przepisów ordynacji 
lub rażących uchybień przy przeprowadzaniu wyborów §18 ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. 
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Rozdział VI 
Przepisy końcowe 

 
§29 

 
Zmiana lub uchwalenie nowego Statutu Komisji może nastąpić w drodze uchwały Rady 
Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy 
statutowej liczby delegatów. 
 

§30 
 

Statut w nowym brzmieniu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podjęcia przez 
Radę Delegatów uchwały, o której mowa w §29. 
 

 

 

 


