
REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

 
Dział I 

Przepisy ogólne 

 
§ 1 

1. Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 

1) PRz, rozumie się przez to Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza; 

2) Samorządzie, rozumie się przez to Samorząd Studencki PRz; 

3) SSPRz, rozumie się przez to Samorząd Studencki PRz; 

4) WSS, rozumie się przez to Wydziałowy Samorząd Studencki PRz; 

5) WRS, rozumie się przez to Wydziałowa Radę Starostów PRz; 

6) Uczelni, rozumie się przez to PRz; 

7) Wydziale, rozumie się przez to Wydział PRz; 

8) Senacie, rozumie się przez to Senat PRz; 

9) Ustawie, rozumie się przez to Ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie            

wyższym i nauce; 

10) Statucie, rozumie się przez to Statut PRz; 

11) Regulaminie, rozumie się przez to Regulamin Samorządu Studenckiego PRz; 

12) Regulaminie studiów, rozumie się przez to Regulamin studiów wyższych na  

Politechnice Rzeszowskiej; 

13) Parlamencie, rozumie się przez to Parlament Samorządu Studenckiego PRz; 

14) Prezydium, rozumie się przez to Prezydium Samorządu Studenckiego PRz; 

15) Przewodniczącym, rozumie się przez to Przewodniczącego Samorządu Studenckiego  

PRz; 

16) Komisji Wyborczej, rozumie się przez to Komisję Wyborczą Samorządu Studenckiego  

PRz; 

17) Starosta, rozumie się przez to Starostę danego roku, kierunku, poziomu i profilu studiów, 

18) Ordynacji, rozumie się przez to Ordynację Wyborczą Samorządu Studenckiego PRz. 

2. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu, kompetencje, sposób 

wyłaniania i wzajemne relacje organów Samorządu oraz prawa i obowiązki studentów  wobec 

tych organów. 



§ 2 

1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Uczelni tworzą Samorząd. 

2. Samorząd działa na podstawie Ustawy i Regulaminu oraz zgodnie ze Statutem. 

3. Samorząd działa poprzez swoje organy kolegialne i jednoosobowe oraz poprzez swoich 

przedstawicieli w organach, zespołach i innego rodzaju gremiach Uczelni. 

4. Organy Samorządu są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami za zakres, formy i sposoby 

realizacji zadań objętych Regulaminem. 

 
§ 3 

1. Samorząd działa na poziomie Uczelni, Wydziału, Domu Studenckiego i Osiedla 

Studenckiego. 

2. Organy Samorządu na poziomie Uczelni: 

1) kolegialne: Parlament, Prezydium, 

2) jednoosobowe: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, 

3. Organy Samorządu na poziomie Wydziału: 

1) kolegialne: Zarząd WSS, Rada WRS, 

2) jednoosobowe: Przewodniczący WSS, Starosta. 

4. Wyborcze organy Samorządu: 

1) kolegialne: Komisja Wyborcza, 

2) jednoosobowe: Przewodniczący Komisji Wyborczej, 

5. Kontrolne organy Samorządu: 

1) kolegialne: Komisja Rewizyjna, 

2) jednoosobowe: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

6. Nie można łączyć pełnienia jednocześnie funkcji członka lub Przewodniczącego Komisji 

Wyborczej oraz członka lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pełnieniem 

jakiejkolwiek funkcji przewidzianej w niniejszym regulaminie, z wyjątkiem Starosty. 



7. Kadencja organów oraz członków organów Samorządu Studenckiego trwa rok od momentu  

ich pierwszego posiedzenia,   chyba   że   niniejszy   Regulamin stanowi inaczej.  

W przypadku niewyłonienia organów lub członków organów kolejnej kadencji w wyniku 

nadzwyczajnych okoliczności, kadencję dotychczasową przedłuża się do czasu ich 

wyłonienia. 

 
§ 4 

1. Organy Samorządu, wyłonione w drodze wyborów, są jedynym i wyłącznym 

reprezentantem ogółu studentów Uczelni. 

2. Organy Samorządu działają w interesie studentów. 

3. Organy Samorządu są samodzielne w granicach określonych przez Ustawę i Statut oraz 

niezależne od organizacji społecznych i politycznych. Organy Samorządu nie podlegają 

żadnym ponaduczelnianym strukturom studenckim. 

4. Organy Samorządu są w swoich działaniach autonomiczne i w podejmowaniu decyzji nie 

podlegają strukturom uczelnianym. 

5. Organy Samorządu bronią nieskrępowanej, zgodnej z prawem działalności społeczności 

studenckiej i stwarzają warunki dla realizacji jej inicjatyw. 

6. Organy Samorządu są uprawnione do wyrażania stanowiska w sprawach dotyczących 

studentów oraz Uczelni. 

7. Organy Samorządu współdziałają z władzami Uczelni w realizacji jego zadań, określonych  

w Statucie. 

 
§ 5 

Do zadań organów Samorządu należy w szczególności: 

1) obrona praw i interesów studentów, 

2) zapoznawanie studentów z ich prawami i obowiązkami, 

3) promowanie i przestrzeganie zasad zawartych w kodeksie etyki studenta, 

4) współdecydowanie o sprawach Uczelni w zakresie i na zasadach określonych Ustawą  

i Statutem oraz innymi przepisami, 

5) prowadzenie działalności w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych 

i kulturalnych studentów, 

6) decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez władze   

Uczelni na sprawy studenckie, 

7) sporządzanie sprawozdania z rozdziału środków finansowych przeznaczonych na sprawy 

studenckie i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i 

udostępnienie go w BIP Uczelni, 



8) współdecydowanie z organami Uczelni w sprawach socjalno-bytowych studentów, 

w szczególności w sprawach świadczeń dla studentów oraz nagród za wyniki w nauce, 

9) prowadzenie i popieranie działań na rzecz prawidłowego i zgodnego z potrzebami 

studentów procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

10) opiniowanie organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego oraz uzgodnienie treści 

Regulaminu Studiów w trybie przewidzianym przez Ustawę, 

11) kultywowanie tradycji samorządności studenckiej, 

12) wspieranie i realizacja inicjatyw studenckich, w szczególności naukowych, kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i charytatywnych, 

13) ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania się, 

14) inicjowanie i popieranie samopomocy studenckiej, 

15) występowanie w sprawach dotyczących studentów do organów władzy publicznej. 
 
 

§ 6 

Organy Samorządu, w celu realizacji swoich zadań korzystają w szczególności z: 

1) osobowości prawnej Uczelni w ramach udzielonych pełnomocnictw, 

2) wszechstronnej pomocy Władz Uczelni i jej administracji, dokumentów i informacji 

dotyczących spraw studenckich będących w posiadaniu Uczelni oraz z pomieszczeń 

i środków technicznych Uczelni w zakresie uzgodnionym z władzami, 

3) możliwości powoływania komisji, 

4) możliwości powoływania pełnomocników, 

5) możliwości prowadzenia działalności wydawniczej (biuletyny informacyjne, gazetki 

studenckie), 

6) prawa tworzenia i nadzorowania za zgodą Rektora jednostek kulturalnych, naukowych, 

medialnych, sportowych i turystycznych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz innych 

instytucji przeznaczonych dla studentów. 

 
§ 7 

1. Organy kolegialne Samorządu podejmują decyzje w formie uchwał i wyrażają stanowiska 

w formie opinii. 

2. Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem indywidualnych spraw 

osobowych, podejmowanych w głosowaniu tajnym. 

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby członków danego organu Samorządu, jeżeli w niniejszym Regulaminie nie 

zastrzeżono inaczej. 



4. Uchwały organów Samorządu są wiążące dla społeczności studenckiej, chyba że z treści 

uchwały wynika inaczej. 

5. Uchwały organów Samorządu na poziomie Uczelni są wiążące dla organów Samorządu na 

poziomie Wydziału. . 

6. Rektor uchyla uchwały organów Samorządu niezgodne z przepisami prawa, Ustawą, 

Statutem oraz Regulaminem Studiów. 

§ 8 

Organy jednoosobowe Samorządu podejmują decyzje w formie zarządzeń. 
 
 

§ 8a 

Dopuszcza się prowadzenie posiedzeń organów Samorządu i podejmowanie uchwał za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 

1. transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2. wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym w ramach której uczestnicy posiedzeń 

mogą wypowiadać się w jego toku 

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 
 
 

§ 9 

1. Członkowie organów Samorządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach tych 

organów. 

2. Członek Parlamentu ma prawo dwóch dozwolonych nieusprawiedliwionych nieobecności na 

posiedzeniach Parlamentu w ciągu trwania kadencji. 

3. Liczbę dozwolonych nieobecności podczas posiedzeń pozostałych organów określa 

przewodniczący organu. 

4. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby nieobecności następuje utrata mandatu 

członka danego organu. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Komisja Rewizyjna. 

5. Członek organu ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w terminie 

nieprzekraczającym trzech dni roboczych od dnia ustania przyczyny nieobecności. 

6. Usprawiedliwienie nieobecności następuje poprzez przedstawienie Komisji Rewizyjnej 

dokumentu potwierdzającego przyczynę nieobecności. 

 
§ 10 

Organy Samorządu oraz ich członkowie są wybierani w trybie przewidzianym w przepisach 

Ordynacji. 



§ 11 

1. Mandat organu oraz członka organu Samorządu wygasa w skutek: 

1) utraty praw studenta, 

2) odmowy złożenia ślubowania członka Parlamentu, 

3) złożenia pisemnej rezygnacji ze sprawowania mandatu, 

4) zmiany kierunku studiów, która spowoduje zmianę okręgu wyborczego w rozumieniu 

przepisów o wyborach, 

5) przekroczenia dozwolonej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności, 

6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

7) odwołania przez organ wybierający, na zasadach określonych w Ordynacji. 

2. Zawieszenie w prawach studenta nie powoduje utraty mandatu organu lub członka organu 

Samorządu. 

 
 

Dział II 

Samorząd Studencki na poziomie Uczelni 
 
 

Rozdział I 

Parlament 

 
§ 12 

1. Parlament jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu na poziomie Uczelni. 

2. W skład Parlamentu wchodzą członkowie - przedstawiciele studentów każdego Wydziału. 

3. Zasady wyborów członków Parlamentu oraz przydziału mandatów dla poszczególnych 

wydziałów określa Ordynacja. 

 
§ 13 

1. Parlament wybierany jest na roczną kadencję, na zasadach określonych w Ordynacji. 

2. Kadencja Parlamentu rozpoczyna się z dniem zebrania się Parlamentu na pierwsze 

posiedzenie, które ma odbyć się nie później niż do 31 stycznia i trwa do dnia poprzedzającego 

dzień zebrania się Parlamentu następnej kadencji. 

 
§ 14 



1. Do wyłącznych kompetencji Parlamentu należy: 

1) podejmowanie uchwał określających podstawowe kierunki działalności Samorządu, 

2) uchwalanie i zmiana Regulaminu, 

3) wyrażanie zgody na treść Regulaminu Studiów, uchwalonego przez Senat, 

4) opiniowanie programu studiów wyższych, 

5) opiniowanie kryteriów oceny okresowej o których mowa w art. 128 ust. 3 ustawy, 

6) uchwalanie i zmiana kodeksu etyki studenta, o którym mowa w Ustawie, 

7) uchwalanie budżetu działalności studentów w danym roku kalendarzowym, 

8) wybór i odwołanie Przewodniczącego, 

9) zaopiniowanie przedstawionych przez Przewodniczącego kandydatur na poszczególnych 

członków Prezydium, 

10) wybór i odwołanie przedstawicieli studentów w Senacie, 

11) wybór i odwołanie przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów, 

12) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań, 

13) opiniowanie kandydata na stanowisko związane z pełnieniem funkcji kierowniczej, do 

której zakresu obowiązków należą sprawy studenckie, 

14) opiniowanie wysokości opłat pobieranych od studentów, 

15) ustalanie regulaminu świadczeń w porozumieniu z Rektorem, 

16) podejmowanie decyzji o organizacji strajku studenckiego i akcji protestacyjnej, 

17) dokonywanie w porozumieniu z Rektorem podziału dotacji ze środków finansowych, 

o których mowa w art. 365 pkt 3 Ustawy, 

18) uzgadnianie z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni planów 

remontowych, technicznych i gospodarczych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych na 

terenie Osiedla Studenckiego. 

19) inne zadania niezastrzeżone dla pozostałych organów, w których Parlament może na 

wniosek Przewodniczącego wyrazić swoją opinię.  

2. W sprawach dotyczących kwestii o zasięgu wydziałowym Parlament zasięga opinii 

Przewodniczącego WSS  

 
§ 15 

Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu członek Parlamentu składa przed Parlamentem 

ślubowanie, które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 16 

1. Członek Parlamentu w szczególności ma prawo: 



1) wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na 

posiedzeniach Parlamentu i jego organów, 

2) zwracać się do Prezydium o rozpatrzenie określonej sprawy przez Parlament, 

3) uczestniczyć w rozpatrywaniu projektów uchwał Parlamentu, 

4) uczestniczyć w dyskusji nad sprawami rozpatrywanymi przez Parlament. 
 
 

§ 17 

1. Parlament obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

2. Posiedzenia zwyczajne Parlamentu zwoływane są nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

z wyłączeniem lutego, lipca, sierpnia i września. 

3. Posiedzenia zwyczajne Parlamentu zwołuje Przewodniczący nie później, niż 7 dni i nie 

wcześniej niż 30 dni przed terminem posiedzenia. 

4. Posiedzenia nadzwyczajne Parlamentu zwołuje Przewodniczący: 

1) z własnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych wypadkach, 

2) na pisemny wniosek grupy co najmniej 1/5 członków Parlamentu. 

5. Posiedzenia nadzwyczajne Parlamentu zwoływane są nie wcześniej, niż w terminie trzech 

dni roboczych od daty złożenia wniosku. 

 
§ 18 

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący, a następnie przelicza oddane 

głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", nakazując odnotowanie wyników głosowania 

w protokole posiedzenia. 

3. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" przeprowadza się ponowne głosowanie, 

a gdy ono nie przyniesie rezultatu, rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

4. Do obliczenia głosów w głosowaniu jawnym Przewodniczący może wyznaczyć członka 

Parlamentu. 

5. W przypadkach przeprowadzania głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

wymagania techniczne oraz sposób oddania głosu określa Przewodniczący, uwzględniając 

możliwość wykorzystywanej platformy. 

 
§ 19 

1. Głosowanie tajne zarządza się: 

1) w indywidualnych sprawach osobowych, 

2) gdy przepis szczególny tak stanowi, 

3) na wniosek 1/5 ogólnej liczby członków Parlamentu po wyrażeniu zgody przez 

Parlament bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. 



§ 20 

1. W uzasadnionym przypadku, na wniosek Przewodniczącego, można przeprowadzić 

głosowanie obiegowe w formie elektronicznej. 

2. Przewodniczący zobowiązany jest poinformować członków Parlamentu o dokładnym 

terminie rozpoczęcia i zakończenia głosowania obiegowego z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem, a czas na oddawanie głosów musi wynosić co najmniej 24 godziny. 

 
§ 21 

1. Parlament podejmuje wiążące decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy członków Parlamentu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi 

inaczej. 

2. Parlament wyraża swoje stanowisko w formie uchwał i opinii. 
 
 

§ 22 

Z przebiegu posiedzenia Parlamentu wyznaczony przez Przewodniczącego protokolant sporządza 

protokół. 

 
Rozdział II 

Prezydium 

 
§ 23 

1. Prezydium tworzą: 

1) Przewodniczący, 

2) Wiceprzewodniczący, 

3) maksymalnie pięciu członków powoływanych przez Przewodniczącego. 

2. Na czele Prezydium stoi Przewodniczący. 

3. Przewodniczący powołuje i odwołuje członków Prezydium. 

4. Przewodniczący powołuje i odwołuje członków Prezydium po zasięgnięciu opinii Parlamentu. 

5. Przy podejmowaniu decyzji przez Prezydium, w przypadku równej liczby głosów, głos 

decydujący ma Przewodniczący. 

 
§ 24 

1. Prezydium reprezentuje Samorząd na zewnątrz, w szczególności wobec władz 

i administracji Uczelni, w sprawach objętych działalnością Samorządu. 

2. Prezydium w zakresie swych kompetencji: 



1) zapewnia wykonanie uchwał Parlamentu, 

2) wydaje zarządzenia na podstawie uchwał Parlamentu, w granicach zawartego w nich 

upoważnienia oraz w celu ich wykonania, 

3) uchwala projekt budżetu na sprawy studenckie w danym roku kalendarzowym, 

4) przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu na działalność studentów, 

5) pozyskuje zewnętrzne fundusze na działalność Samorządu, 

6) dysponuje środkami materialnymi Samorządu, 

7) podejmuje decyzje dotyczące powierzchni, zwłaszcza lokalowych, przekazanych przez 

organy Uczelni do dyspozycji Samorządu, 

8) odpowiada za organizację szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta, 

9) odpowiada za organizację szkoleń, warsztatów, seminariów oraz konferencji, 

zmierzających do podnoszenia kwalifikacji wśród studentów. 

10) ustala planowany porządek posiedzenia Parlamentu, 

11) przyjmuje wnioski do rozpatrzenia przez Parlament, 

12) czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac Parlamentu, 

13) podejmuje decyzje w sprawach nagłych w imieniu Parlamentu. 

3. Do Prezydium należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów Samorządu. 
 
 

Rozdział III 

Przewodniczący 

 
§ 25 

1. Przewodniczący jest jednoosobowym organem wykonawczym Samorządu na poziomie 

Uczelni, wybranym na zasadach określonych w Ordynacji. 

2. Kadencja Przewodniczącego trwa wraz z jest równa kadencji Parlamentu. 

3. Ta sama osoba może pełnić funkcję Przewodniczącego maksymalnie przez dwie następujące 

po sobie kadencje. 

 
§ 26 

1. Do kompetencji Przewodniczącego należy: 

1) reprezentowanie studentów wobec władz i administracji Uczelni, 

2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Parlamentu, 

3) podpisywanie uchwał Parlamentu, 

4) powoływanie komisji zadaniowych i zespołów roboczych do realizacji poszczególnych 

zadań, 



5) delegowanie studentów do Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej, 

6) wskazywanie przedstawicieli studentów do Senackiej Komisji ds. kształcenia na okres do 

odwołania, 

7) przedstawianie studentów do pracy w Komisji dyscyplinarnej do spraw studentów 

i doktorantów   oraz   Odwoławczej   komisji   dyscyplinarnej   do   spraw   studentów 

i doktorantów na okres kadencji Parlamentu, 

8) wskazywanie przedstawicieli studentów do pracy w pozostałych komisjach 

powoływanych przez Senat lub Rektora na okres kadencji Parlamentu, 

9) wnioskowanie do Senatu lub Rektora o odwołanie albo zmianę przedstawicieli studentów 

do pracy w Komisjach Uczelnianych. 

10) wnioskowanie do Rektora o przyznanie nagród wyróżniającym się studentom Uczelni 

w szczególności aktywnym i zasłużonym członkom studenckich jednostek 

organizacyjnych, 

11) wnioskowanie do Rektora o ustanowienie dnia rektorskiego lub godzin rektorskich, 

12) zapewnienie transparentności finansowej Samorządu, 

13) prowadzenie oraz archiwizacja dokumentacji Samorządu, 

14) delegowanie przedstawicieli Samorządu na wyjazdy służbowe, 

15) wydawanie zarządzeń i komunikatów, 

16) reprezentowanie studentów Uczelni jako delegat w ramach Forum Uczelni Technicznych 

oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Dział III 

Wydziałowy Samorząd Studencki 

 
§ 27 

1. Wydziałowa Rada Starostów jest kolegialnym organem Samorządu na poziomie Wydziału. 

2. Członkami WRS są starości. 
 

§ 28 

1. Zarząd WSS jest kolegialnym organem Samorządu na poziomie Wydziału. 

2. W skład Zarządu wchodzą: 

1) Przewodniczący WSS, 

2) Maksymalnie czterech członków powoływanych i odwoływanych przez 

Przewodniczącego WSS. 

3. Pracami Zarządu WSS kieruje Przewodniczący WSS. 
4.  Kadencja Przewodniczącego WSS trwa równoważnie z Kadencją Parlamentu powołany, 

5. Kadencja Zarządu WSS trwa wraz z kadencją Przewodniczącego WSS. 
 
 



§ 29 

1. Zarząd WSS w zakresie swych kompetencji: 

 
1) prowadzi bieżącą politykę WSS, 

2) pozyskuje zewnętrzne fundusze na działalność WSS, 

3) odpowiada za organizację imprez naukowych, kulturalnych sportowych i innych 

mających na celu promocję Wydziału, 

4) dba o przepływ informacji między Władzami Wydziału a studentami. 
 
 

Przewodniczący WSS 
 
 

§ 30 

1. Przewodniczący WSS jest jednoosobowym organem wykonawczym Samorządu na poziomie 

Wydziału, wybieranym na zasadach określonych w Ordynacji. 

2. Do kompetencji Przewodniczącego WSS należy: 

1) opiniowanie leżących w jego kompetencjach spraw poruszanych na forum Parlamentu, 

2) reprezentowanie studentów wydziału wobec władz i pracowników Wydziału, 

3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń WRS, 

4) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu WSS, 

5) podpisywanie uchwał Zarządu WSS. 

6) Wnioskowanie do Dziekana o ustanowienie godzin dziekańskich, 

7) delegowanie przedstawicieli na egzaminy komisyjne na wniosek zainteresowanej osoby. 
 
 

Starosta 
 
 

§ 31 

1. Starosta jest jednoosobowym organem Samorządu w ramach Wydziału, wybranym na 

zasadach określonych w Ordynacji. 

2. Starosta to przedstawiciel i strażnik interesów wszystkich studentów danego roku, kierunku 

poziomu i profilu z danego Wydziału. 

 
§ 32 

1. Starosta w swej działalności kieruje się troską o dobro studentów danego roku na 

określonym roku, kierunku, poziomie i profilu studiów i jest przed nimi odpowiedzialny. 

2. Do zadań starosty należy: 



1) reprezentowanie studentów danego roku w bieżących sprawach dydaktycznych, 

organizacyjnych i administracyjnych wobec nauczycieli akademickich, opiekuna roku 

i pracowników dziekanatu oraz wobec władz Uczelni, władz Wydziału i organów 

Samorządu, 

2) rozwiązywanie indywidualnych i grupowych problemów zgłaszanych przez studentów 

danego roku, 

3) cykliczne informowanie studentów danego roku o inicjatywach podejmowanych przez 

Samorząd 

3. Starosta odpowiada w szczególności za: 

1) przekazywanie studentom danego roku wszelkich ogłoszeń dotyczących przebiegu 

studiów, programu studiów i kalendarium akademickiego, 

2) ustalanie z nauczycielami akademickimi terminów zaliczeń i egzaminów. 

4. Starosta ma obowiązek współpracować z innymi organami Samorządu. 

5. Starosta jest upoważniony do negocjacji i mediacji w imieniu studentów danego roku, a jego 

działania powinny skupić się na łagodzeniu sytuacji konfliktowych i dążeniu do harmonijnego 

współdziałania studentów danego roku. 

6. W realizacji swoich zadań starosta zawsze powinien kierować się wnioskami i opiniami 

studentów danego roku. 

7. W celu zapewnienia należytego przepływu informacji pomiędzy studentami danego roku 

a właściwym dla nich dziekanatem starosta, w uzgodnieniu z Dziekanem, ma możliwość 

załatwiania spraw w dziekanacie poza godzinami wyznaczonymi do przyjmowania 

studentów. 

§ 32a 
 

1. Wniosek o skrócenie kadencji Starosty składa co najmniej 1/5 studentów danego roku studiów 

wraz z propozycją nowego starosty, na ręce Przewodniczącego WSS, który w terminie 14 dni 

zarządza przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem wniosku. 

2. Starostę odwołują studenci danego roku większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy studentów danego roku, zatwierdzając jednocześnie nowego Starostę, wskazanego we 

wniosku. 

3. Jeżeli wniosek o skrócenie kadencji zostanie odrzucony w głosowaniu, ponowny wniosek nie 

może zostać złożony przed upływem 3 miesięcy od daty głosowania. 

 



 
Dział V 

Przedstawiciele studentów w Senacie i Kolegium Elektorów 
 
 

§33 

Członkami Senatu są wybierani przedstawiciele studentów i doktorantów w liczbie nie mniejszej 

niż 20% składu Senatu, wybrani na zasadach określonych w Ordynacji. 

 
§34 

Członkami       Kolegium       Elektorów       są       wybierani       przedstawiciele       studentów 

w liczbie nie mniejszej niż 20% składu Kolegium Elektorów, wybrani na zasadach określonych 

w Ordynacji. 

 
 
 

Dział VI 

Koordynator Juwenaliów 

 
§35 

1. Koordynator Juwenaliów jest odpowiedzialny za organizację Juwenaliów w zakresie 

opisanym w przepisach następnych. 

2. Koordynator Juwenaliów wybierany jest najpóźniej do 15 października roku poprzedzającego 

rok, w którym odbędą się Juwenalia, na zasadach określonych w Ordynacji. 

3. Koordynator Juwenaliów ustala w porozumieniu z Rektorem najpóźniej do dnia 15 listopada 

wysokość budżetu przeznaczanego w danym roku na Juwenalia. Koordynator jest 

zobowiązany niezwłocznie po dokonanych ustaleniach przedstawić tę informację 

Parlamentowi pod rygorem odwołania. 

 
 

Dział VII 

Komisja Rewizyjna 

 
§36 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu Studenckiego na poziomie 

Uczelni, wybranym na zasadach określonych w Ordynacji. 



2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, niepełniących innych funkcji przewidzianych 

w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem starosty. 

3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wybrany na 

zasadach określonych w Ordynacji. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności bieżąca kontrola wydatków 

Samorządu. W celu wykonywania swoich zadań Komisja Rewizyjna ma prawo przeglądać 

wszelkie dokumenty finansowe Samorządu. 

5. Komisja Rewizyjna jest organem właściwym: 

1) do rozpatrywania sporów kompetencyjnych pomiędzy organami lub członkami organów 

Samorządu, 

2) w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia mandatu organu lub członka organu, 

3) dokonywania wiążącej wykładni postanowień Ordynacji, 

4) do rozpatrywania protestów wyborczych, 

5) do rozstrzygania o ważności wyborów. 

6. Komisja Rewizyjna może  w ramach weryfikacji problemu powołać zespół roboczy w 

celu  dokładnego zbadania sprawy. 

7. Każdy członek Komisji   Rewizyjnej   ma prawo   uczestniczyć   z   głosem   doradczym w 

posiedzeniach wszystkich organów Samorządu. 

8. Komisja Rewizyjna ma obowiązek kontroli nad realizacją postanowień Regulaminu przez 

pozostałe organy Samorządu, w szczególności obowiązku obecności podczas posiedzeń. 

9. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa wraz z kadencją Parlamentu. 
 
 

Dział VIII 

Komisja Wyborcza 

 
§37 

1. Komisja Wyborcza jest kolegialnym organem wyborczym Samorządu, odpowiadającym za 

przeprowadzenie wyborów do wszystkich organów Samorządu, chyba że Regulamin stanowi 

inaczej. 

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów oraz zasady funkcjonowania Komisji 

Wyborczej określa Ordynacja, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. Komisja Wyborcza wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością 

głosów przedstawicieli studentów do Uczelnianej Komisji Wyborczej. Zgłosić kandydata 

może każdy członek Komisji Wyborczej. 



Dział IX 

Wykładnia postanowień regulaminu 
 
 

§38 

1. W razie wątpliwości dotyczących przepisów niniejszego Regulaminu, wiążącej wykładni jego 

postanowień dokonuje Parlament w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu. 

2. Wykładnia przyjęta przez Parlament obowiązuje od dnia jej dokonania. 
 
 
 
 

Dział X 

Zmiana regulaminu 

 
§39 

1. Uchwałę o zmianie Regulaminu uchwala Parlament większością 2/3 głosów w obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu. 

2. Uchwalenie przez Parlament uchwały zmieniającej Regulamin może odbyć się nie 

wcześniej niż siódmego dnia od dnia wniesienia projektu uchwały. 

3. Przewodniczący przedstawia Rektorowi uchwałę, o której mowa w ust. 1. 
 
 

Dział XI 

Postanowienia przejściowe i końcowe 

 
§40 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 
§41 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności 

z Ustawą i Statutem. 

2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin. 



§42 

Kadencja dotychczasowych organów Samorządu wygasa w dniu rozpoczęcia kadencji organów 

Samorządu wybranych w myśl przepisów niniejszego Regulaminu, na zasadach określonych 

w Ordynacji. 


