Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego

Organizacja i szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim
Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Podstawa prawna
1. Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego, zwany dalej Sądem
Koleżeńskim, jest dwuinstancyjnym organem Samorządu Studenckiego
powoływanym do orzekania o winie i karze wobec studentów, którzy naruszają
przepisy obowiązujące na Uniwersytecie Opolskim lub dopuszczają się czynów
uchybiających godności studenta.
2. Sąd Koleżeński działa na podstawie i w granicach prawa, w szczególności:
a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
„ustawą”,
b. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006
r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i
dyscyplinarnego wobec studentów,
c. Statutu Uniwersytetu Opolskiego,
d. niniejszego Regulaminu.
§2
Słowniczek
Ilekroć niniejszy Regulamin mówi o:
a. obwinionym - rozumie się przez to studenta, przeciwko któremu zostało wszczęte
postępowanie przed Sądem Koleżeńskim;
b. komisjach dyscyplinarnych - rozumie się przez to Komisję Dyscyplinarną
Uniwersytetu Opolskiego dla studentów oraz Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną
Uniwersytetu Opolskiego dla studentów;
c. stronach - rozumie się przez to obwinionego (osobę obwinioną lub grupę
obwinionych) i rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów.
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§3
Podstawowe kompetencje Sądu Koleżeńskiego
Kompetencja Sądu Koleżeńskiego obejmuje studenta Uniwersytetu Opolskiego,
którego sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez rektora Uniwersytetu
Opolskiego.
Organem uprawnionym do złożenia wniosku do rektora Uniwersytetu Opolskiego o
przekazanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego jest Zarząd Samorządu Studenckiego.
Sąd Koleżeński wydaje postanowienia w celu realizacji swoich uprawnień
przewidzianych przepisami prawa. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w celu
stwierdzenia winy i wymierzenia kary.
Rektor Uniwersytetu Opolskiego i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego obu instancji
wydają postanowienia w celu realizacji przepisów prawa.
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§4
Stosunek do wymiaru sprawiedliwości
Jeżeli o ten sam czyn wszczęto postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o
wykroczenia, Sąd Koleżeński może zawiesić postępowanie, o czym zawiadamia
rektora Uniwersytetu Opolskiego i strony. Sąd Koleżeński może podjąć zawieszone
postępowanie, o czym zawiadamia rektora Uniwersytetu Opolskiego i strony. Rektor
Uniwersytetu Opolskiego może nakazać podjęcie zawieszonego postępowania.
Wymierzenie studentowi za ten sam czyn kary w postępowaniu karnym lub w
postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do rozpoznania
sprawy przez Sąd Koleżeński.
Sąd Koleżeński nie jest związany orzeczeniami organów stosujących prawo z
wyjątkiem prawomocnego wyroku sądu uznającego winę.
Przedawnienie następuje na zasadach określonych w ustawie.

§5
Odwołanie od kary upomnienia rektorskiego
1. Jeżeli rektor Uniwersytetu Opolskiego za przewinienie mniejszej wagi wymierzy
studentowi karę upomnienia z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub Sądu
Koleżeńskiego, ukarany student lub Zarząd Samorządu Studenckiego mogą wnieść
odwołanie do komisji dyscyplinarnej lub do Sądu Koleżeńskiego.
2. W przypadku wniesienia odwołania do Sądu Koleżeńskiego na decyzję rektora
Uniwersytetu Opolskiego, o której mowa w pkt.1, Parlament Studencki wybiera
członków Sądu Koleżeńskiego I Instancji zgodnie z §7 niniejszego Regulaminu.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I Instancji w sprawie odwołania od decyzji rektora
Uniwersytetu Opolskiego, o której mowa w pkt.1, nie przysługuje odwołanie do Sądu
Koleżeńskiego II Instancji.
Rozdział II
Członkowie Sądu Koleżeńskiego

1.
2.

3.
4.

§6
Ogólne zasady członkostwa
Sąd Koleżeński składa się z 2 instancji: Sądu Koleżeńskiego I Instancji i Sądu
Koleżeńskiego II Instancji.
W skład każdej z instancji wchodzi po 3 członków wybranych przez Parlament
Studencki do rozpatrzenia konkretnej sprawy. Ta sama osoba nie może zasiadać w obu
instancjach.
Członkostwo w Sądzie Koleżeńskim wygasa po zakończeniu postępowania w danej
instancji (z zastrzeżeniem §14 ust.3 niniejszego Regulaminu).
Zmiana składu Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania postępowania nie wpływa na
przebieg postępowania.

§7
Wybory członków Sądu Koleżeńskiego
1. Zarząd Samorządu Studenckiego zwołuje posiedzenie Parlamentu Studenckiego na
dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania postanowienia rektora
Uniwersytetu Opolskiego o przekazaniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego.
2. Parlament Studencki dokonuje wyboru członków Sądu Koleżeńskiego I Instancji i

Sądu Koleżeńskiego II Instancji spośród studentów Uniwersytetu Opolskiego (z
zastrzeżeniem §7a pkt.3).
3. Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego następuje w trybie właściwym dla wyboru w
ciągu 14 dni od dnia powstania wakatu.
4. Zarząd Samorządu Studenckiego powołuje przewodniczącego każdej z instancji
spośród członków danej instancji. Przewodniczący instancji organizuje jej pracę,
odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie oraz przewodniczy rozprawie.
5. Skład obu instancji oraz dokonywane w nich zmiany podlegają zatwierdzeniu przez
rektora Uniwersytetu Opolskiego.
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§7a
Odwołanie i wyłączenie z mocy prawa
Parlament Studencki może odwołać członka Sądu Koleżeńskiego bezwzględną
większością głosów na wniosek co najmniej 10 członków Parlamentu Studenckiego.
Członkostwo w Sądzie Koleżeńskim wygasa w przypadku utraty statusu studenta
Uniwersytetu Opolskiego.
Członek Sądu Koleżeńskiego nie może być:
a. małżonkiem, krewnym lub powinowatym obwinionego lub jego obrońcy,
b. małżonkiem, krewnym lub powinowatym rzecznika dyscyplinarnego ds.
studentów,
c. obwinionym, obrońcą obwinionego, świadkiem lub biegłym w sprawie.
Osoba, która została wybrana na członka Sądu Koleżeńskiego pomimo zakazu, o
którym mowa w pkt.3, zostaje wyłączona z mocy prawa a skład Sądu Koleżeńskiego
podlega uzupełnieniu zgodnie z §7 niniejszego Regulaminu. Wyłączenie członka Sądu
Koleżeńskiego z mocy prawa stwierdza rektor Uniwersytetu Opolskiego.

§8
Sylwetka członka Sądu Koleżeńskiego
1. Członkiem Sądu Koleżeńskiego może zostać student Uniwersytetu Opolskiego o
nieposzlakowanej opinii, który swoją postawą gwarantuje bezstronność, uczciwość i
kompetencję.
2. Sąd Koleżeński jest niezależny, a członkowie jego instancji są niezawiśli w zakresie
orzekania. Rozstrzygają oni samodzielnie wszystkie zagadnienia faktyczne i prawne.
Rozdział III
Prawa i obowiązki stron
§9
Domniemanie niewinności
1. Obwinionego nie uważa się za winnego dopóty, dopóki jego wina nie zostanie
udowodniona w trybie określonym przepisami prawa.
2. Obwiniony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności a nie dających się usunąć
wątpliwości nie wolno rozstrzygać na jego niekorzyść.
§10
Prawo do wyznaczenia obrońcy
1. Obwiniony ma prawo wyznaczyć swojego obrońcę. Obrońca musi być osobą
pełnoletnią i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Prawa i obowiązki
przysługujące obwinionemu stosuje się w odpowiedni sposób do jego obrońcy.

2. Obwiniony może na każdym etapie postępowania zrezygnować z obrońcy lub zmienić
swojego obrońcę.
3. Rezygnacja z obrońcy lub jego zmiana nie mogą być przyczyną opóźnienia
postępowania.
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§11
Prawo do skutecznej obrony
Obwiniony ma prawo do złożenia w toku postępowania przed Sądem Koleżeńskim
wszelkich wyjaśnień i dowodów, które mogą mieć znaczenie dla sprawy.
Obwiniony ma prawo do zgłaszania wniosków o przesłuchanie wskazanych przez
niego osób w charakterze świadków oraz o przeprowadzenie innych dowodów. Sąd
Koleżeński decyduje o przyjęciu albo odrzuceniu wniosku obwinionego.
Obwiniony ma prawo odmówić złożenia wyjaśnień, o czym należy go poinformować.
Obwiniony ma prawo do zapoznania się z zebraną dokumentacją (z zastrzeżeniem
przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów o ochronie informacji
niejawnych).
§12
Przepisy porządkowe
Osoby obecne na sali obrad Sądu Koleżeńskiego mają obowiązek zachowywać się
godnie w trakcie rozprawy.
Osoba, która zakłóca przebieg rozprawy, może zostać przywołana do porządku przez
przewodniczącego.
Osoba, która nie zastosowała się do polecenia, o którym mowa w ust.2, może zostać
wyproszona z sali przez przewodniczącego.
Jeżeli osoba uporczywie nie stosuje się do poleceń, o których mowa w ust. 2 i 3,
przewodniczący może poprosić o pomoc ochronę obiektu a także zwrócić się do
rektora Uniwersytetu Opolskiego o zastosowanie odpowiednich sankcji.

§13
Korespondencja
1. Wezwania i inne pisma, wysłane obwinionemu pod ostatnim znanym adresem, uznaje
się za doręczone, jeżeli obwiniony, któremu doręczono zawiadomienie o wszczęciu
postępowania dyscyplinarnego, zmieni miejsce zamieszkania, nie powiadamiając o
tym Sądu Koleżeńskiego.
2. O obowiązku zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania i skutkach jego
niedopełnienia należy poinformować obwinionego przy pierwszym doręczeniu.
§14
Zatarcie kary
1. Wniosek o zatarcie orzeczonej kary rozpatruje Sąd Koleżeński w składzie, który
wydał orzeczenie, uzupełnionym w razie potrzeby zgodnie z §7 niniejszego
Regulaminu.
2. Postępowanie przeprowadza się w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu. Podczas
postępowania uwzględnia się postawę ukaranego po wymierzeniu kary.
Rozdział IV
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim I Instancji
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§15
Rozprawa
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim odbywa się na rozprawie. W uzasadnionych
sytuacjach Sąd Koleżeński może zarządzić przerwę w rozprawie, nie dłuższą jednak
niż 14 dni.
Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim jest jawna.
Obrady Sądu Koleżeńskiego są protokołowane. Pod protokołem podpisują się
przewodniczący Sądu Koleżeńskiego danej instancji i protokolant.
Zarząd Samorządu Studenckiego wyznacza protokolanta spośród studentów
Uniwersytetu Opolskiego.
§16
Organizacja rozprawy
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego I Instancji wyznacza termin rozprawy w ciągu
14 dni od dnia wyboru członków.
Przewodniczący instancji zawiadamia pisemnie o terminie rozprawy rzecznika
dyscyplinarnego ds. studentów, obwinionego, obrońcę obwinionego (jeżeli
obwiniony poinformował Sąd Koleżeński o jego ustanowieniu) oraz wezwanych
świadków.
Nie usprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawę obwinionego, któremu
wezwanie doręczono prawidłowo, nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy.
W razie uznania niestawiennictwa obwinionego na rozprawę za usprawiedliwione,
Sąd Koleżeński odracza rozprawę i wyznacza jej nowy termin. Rozprawa może ulec
odroczeniu na okres do 14 dni. Jeżeli jednak w tym terminie stawienie się
obwinionego z przyczyn od niego niezależnych nie jest możliwe, rozprawa może
zostać odroczona do czasu ustania przeszkód.
Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby między doręczeniem
obwinionemu wezwania a dniem rozprawy upłynęły co najmniej 3 dni.
§17
Przebieg rozprawy
Rozprawą kieruje przewodniczący Sądu Koleżeńskiego danej instancji.
Rozprawa rozpoczyna się od sprawdzenia obecności stron, po czym przewodniczący
Sądu Koleżeńskiego odczytuje wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i
ukaranie, wraz z uzasadnieniem. Następnie zapytuje obwinionego, czy przyznaje się
do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz czy i jakie zamierza złożyć wyjaśnienia.
Po złożeniu wyjaśnień przez obwinionego przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
zarządza postępowanie dowodowe, w czasie którego przesłuchuje świadków i
biegłych oraz przeprowadza inne dowody zebrane w postępowaniu wyjaśniającym.
Jeżeli żadna ze stron postępowania nie wyrazi sprzeciwu, a bezpośrednie
przeprowadzenie dowodu nie jest niezbędne, przewodniczący może odczytać zeznania
świadków i opinie biegłych oraz przedstawić inne dowody zebrane w postępowaniu
wyjaśniającym.
W trakcie rozprawy Sąd Koleżeński, na wniosek stron lub z urzędu, dopuszcza
dowody z zeznań świadków i opinii biegłych oraz inne dowody, jeżeli uzna, że ich
przeprowadzenie jest istotne dla sprawy.
Obwiniony, jego obrońca i rzecznik dyscyplinarny ds. studentów mają prawo
wypowiadać się co do każdego dowodu.

6. Jeżeli wyjaśnienia obwinionego, który na rozprawie przyznaje się do winy, nie budzą
wątpliwości, Sąd Koleżeński za zgodą stron może nie przeprowadzać postępowania
dowodowego lub ograniczyć je.
7. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
udziela głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu ds. studentów, obrońcy i obwinionemu.
Obwinionemu przysługuje zawsze głos ostatni.
§18
Narada nad orzeczeniem
1. Po wysłuchaniu głosów stron przewodniczący Sądu Koleżeńskiego zamyka rozprawę i
członkowie Sądu Koleżeńskiego przystępują niezwłocznie do narady nad
orzeczeniem.
2. Przebieg narady i głosowania nad orzeczeniem są tajne.
3. Narada i głosowanie odbywają się osobno co do winy i osobno co do kary.
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§19
Głosowania w Sądzie Koleżeńskim
Postanowienia i orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów.
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego zawsze głosuje ostatni.
Głosy członków Sądu Koleżeńskiego wstrzymujących się od głosowania liczą się na
korzyść obwinionego.
Jeżeli przy głosowaniu co do kary zdania członków Sądu Koleżeńskiego tak się
podzielą, że na żadną z proponowanych kar nie przypadnie większość głosów, głos
oddany na zdanie najmniej przychylne dla obwinionego przyłącza się do głosu
oddanego na zdanie najbardziej do niego zbliżone.
Przegłosowany członek Sądu Koleżeńskiego ma prawo złożyć na piśmie zdanie
odrębne z uzasadnieniem.
§20
Wydanie orzeczenia
Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie:
a. o ukaraniu, mocą którego uznaje obwinionego za winnego popełnienia
zarzucanego mu czynu i wymierza karę zgodnie z ust.4 niniejszego paragrafu, bądź
b. stwierdzające winę, ale odstępujące od wymierzenia kary ze względu na znikomą
szkodliwość społeczną czynu, bądź
c. uniewinniające od postawionych zarzutów, bądź
d. umarzające postępowanie, jeżeli uzna, że zachodzą warunki do wymierzenia kary
upomnienia, o której mowa w §5 niniejszego Regulaminu albo, jeżeli rzecznik
dyscyplinarny ds. studentów przed odczytaniem na rozprawie wniosku o ukaranie
obwinionego złoży oświadczenie, że nie popiera oskarżenia.
Przy wymiarze kary bierze się pod uwagę stopień winy, rodzaj, znaczenie i skutki
czynu oraz wielkość powstałej szkody i dotychczasową postawę obwinionego.
Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku przewinień rozpoznawanych w jednym
postępowaniu, wymierza się jedną karę za wszystkie przewinienia.
Sąd Koleżeński może wymierzyć wobec studenta jedną z następujących kar:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. nagana z ostrzeżeniem.
§21

Forma orzeczenia
Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego powinno być sporządzone na piśmie i zawierać:
a. nazwę Sądu Koleżeńskiego, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania
orzeczenia,
b. imiona i nazwiska członków Sądu Koleżeńskiego, rzecznika dyscyplinarnego ds.
studentów i protokolanta,
c. imię i nazwisko oraz inne dane określające tożsamość obwinionego, w tym
kierunek i rok studiów,
d. opis zarzucanego czynu, z podaniem miejsca i daty jego popełnienia,
e. rozstrzygnięcie Sądu Koleżeńskiego,
f. uzasadnienie zawierające wyjaśnienie podstawy faktycznej i wskazanie podstawy
prawnej orzeczenia.
2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy członkowie Sądu
Koleżeńskiego.
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§22
Ogłoszenie orzeczenia
1. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego powinno być ogłoszone bezpośrednio po naradzie.
2. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący Sądu Koleżeńskiego podaje ustnie motywy
orzeczenia i poucza obwinionego o trybie i terminie wniesienia odwołania.
3. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem powinno być doręczone stronom w terminie 14 dni
od jego ogłoszenia.
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§23
Odwołanie
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia do Sądu
Koleżeńskiego II Instancji. Odwołanie rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów na
korzyść obwinionego wymaga zgody zainteresowanego.
Odwołanie, wraz z uzasadnieniem i odpisami dla stron, wnosi się pisemnie za
pośrednictwem rektora Uniwersytetu Opolskiego w terminie 14 dni od daty
doręczenia orzeczenia. Złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia.
Nie wniesienie lub cofnięcie odwołania przed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej
powoduje uprawomocnienie się orzeczenia.
Wykonanie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego zarządza rektor Uniwersytetu
Opolskiego.
Rozdział V
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim II Instancji

§24
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim II Instancji przeprowadza się w oparciu o przepisy
rozdziału IV niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału.
§25
Dopuszczalność odwołania
1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego II Instancji odrzuca odwołanie w razie
wniesienia go po upływie terminu przewidzianego w §23 ust.2 albo przez osobę
nieuprawnioną.
2. Rektor Uniwersytetu Opolskiego, na wniosek strony, przywraca uchybiony termin,

jeśli uprawdopodobni ona, że uchybienie nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych.
3. Wniosek o przywrócenie terminu składa się wraz z odwołaniem w terminie 7 dni od
dnia ustania przeszkody.
§26
Organizacja rozprawy odwoławczej
1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego II Instancji, po stwierdzeniu, że odwołanie
zostało wniesione w terminie, wyznacza termin rozprawy odwoławczej i zarządza
doręczenie odpisu odwołania stronie przeciwnej.
2. Rozprawa odwoławcza powinna odbyć się w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia
odwołania.
§27
Przebieg rozprawy odwoławczej
1. Rozprawę odwoławczą rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym przewodniczący
Sądu Koleżeńskiego II Instancji przedstawia przebieg dotychczasowego
postępowania, treść zaskarżonego orzeczenia, przytoczone w odwołaniu zarzuty oraz
okoliczności faktyczne sprawy, jak również zawiadamia strony o postanowieniu Sądu
Koleżeńskiego w sprawie dopuszczenia nowych dowodów.
2. Strony mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski ustnie lub na piśmie.
3. Przed zakończeniem rozprawy odwoławczej przewodniczący Sądu Koleżeńskiego II
Instancji udziela głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu ds. studentów, obrońcy i
obwinionemu, przy czym pierwszy głos przysługuje stronie, która wniosła odwołanie.
§28
Zakres orzekania Sądu Koleżeńskiego II Instancji
1. Sąd Koleżeński II Instancji bądź utrzymuje w mocy orzeczenie Sądu Koleżeńskiego I
Instancji, bądź je uchyla i sam orzeka o winie i karze.
2. Sąd Koleżeński II Instancji może zaostrzyć orzeczoną karę jedynie wówczas, gdy
orzeczenie zostało zaskarżone przez rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów na
niekorzyść obwinionego.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§29
Wznowienie postępowania przed Sądem Koleżeńskim
1. Rektor Uniwersytetu Opolskiego może postanowić o wznowieniu postępowania
zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, jeżeli wystąpią
okoliczności określone w ustawie.
2. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego mogą wnieść osoba ukarana
lub rzecznik dyscyplinarny ds. studentów w terminie trzydziestu dni od dnia
powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej wznowienie.
3. Wznowione postępowanie prowadzi Sąd Koleżeński w nowym składzie wybranym
zgodnie z §7 niniejszego Regulaminu. Postępowanie przeprowadza się w oparciu o
przepisy niniejszego Regulaminu.
§30
Działalność Sądu Koleżeńskiego

1. Obsługę kancelaryjną Sądu Koleżeńskiego zapewnia Zarząd Samorządu Studenckiego
działając w ścisłej współpracy z Działem Spraw Studenckich.
2. Wszelkie pisma do Sądu Koleżeńskiego należy dostarczać do Biura Samorządu
Studenckiego osobiście lub za pośrednictwem poczty.
3. Przewodniczący instancji Sądu Koleżeńskiego, w której zapadło prawomocne
orzeczenie, przedstawia na posiedzeniu Parlamentu Studenckiego sprawozdanie z prac
Sądu Koleżeńskiego.
§30
Terminy
1. Jeżeli koniec terminu na dokonanie czynności określonej w niniejszym Regulaminie
przypada na dzień wolny od zajęć dydaktycznych na mocy ustawy lub zarządzenia
rektora Uniwersytetu Opolskiego, termin upływa dnia następnego.
2. Jeżeli pismo zostało dostarczone za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu
decyduje data nadania listu.

Przyjęcie przez Parlament Studencki UO:
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