Wydawca:
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Bracka 18/16
00-028 Warszawa
www.psrp.org.pl
Autorzy:
Maciej Bień
Tomasz Zarębski

Korekta:
Marek Konieczny
Dominik Leżański
Julia Sobolewska
Skład:
Karolina Kozieł
Warszawa 2019

SPIS TREŚCI
2

Spis treści

3

Skróty

4

Wprowadzenie

5

Rozdział 1. Uwagi wprowadzające

7

Rozdział 2. Budowa regulaminu i przepisy ogólne

10

Rozdział 3. Organ uchwałodawczy na szczeblu Uczelni

10 3.1 Parlament
15 3.2 Komisje Parlamentu
17 3.3 Posiedzenia Parlamentu
24

Rozdział 4. Organy wykonawcze na szczeblu Uczelni

24 4.1 Zarząd
26 4.2 Przewodniczący
27 4.3 Sekretarz
28 4.4 Komisja Wyborcza
29 4.5 Rzecznik Praw Studenta
31

Rozdział 5. Samorząd Studencki na poziomie wydziału oraz domu studenckiego

38

Rozdział 6. Przepisy związane z przedstawicielstwem studentów w pracach organów
kolegialnych uczelni oraz strajkami studenckimi

42

Rozdział 7. Przepisy końcowe

44

Rozdział 8. Podsumowanie

Publikacja
stanowi
element
projektu
Studenckie
prawa
–
jasna
sprawa!,
organizowanego
przez
Parlament
Studentów
Rzeczypospolitej
Polskiej
ze
środków
finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania publicznego
Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2019 roku.
Projekt jest współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2

SKRÓTY
UPSWiN Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)
UPW Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.)
MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RZTP Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 283 z późn. zm.).
RS Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.).
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WPROWADZENIE
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
przed Wami lektura publikacji dotyczącej Regulaminu samorządu studenckiego.
Jest to jeden z kluczowych aktów prawnych regulujących naszą działalność na uczelni.
Niniejszy poradnik stanowi kompleksowe opracowanie tej problematyki. Studenci
przygotowujący regulaminy na potrzeby swoich samorządów znajdą informacje
dotyczące
najważniejszych
rodzajów
organów
samorządu
studenckiego,
proponowane zasady ich działania, zadania oraz kompetencje. W opracowaniu
przedstawiono przepisy dotyczące Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
które należy wziąć pod uwagę tworząc akt prawny regulujący działalność samorządu
studenckiego. Ponadto, poradnik przybliża zasady konstruowania przepisów prawnych,
co pozwoli każdemu, nawet bez szerokiej wiedzy prawniczej, przygotować poprawny
regulamin.
Należy mieć także na uwadze różnorodność sektora szkolnictwa wyższego. W niniejszym
opracowaniu znalazły się najbardziej uniwersalne propozycje, które mogą być zastosowane
w różnych typach uczelni. Poza omówieniem możliwych rozwiązań, w poradniku znajdują
się także przykładowe przepisy, co ułatwi pracę zespołom przygotowującym regulaminy.
Jednocześnie należy pamiętać, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
w niewielkim zakresie określa kształt samorządu studenckiego. Jako studenci mamy
w tym zakresie szeroką autonomię i powinniśmy sami zdecydować jak dostosować
przepisy regulaminu do struktury uczelni, aby zapewnić samorządowi sprawne
działanie. Ograniczenia tej autonomii mogą jednak wynikać z przepisów statutu i innych
aktów prawnych obowiązujących na uczelni, a regulamin samorządu studenckiego musi
być z nimi zgodny.
Ze studenckim pozdrowieniem
Przewodniczący
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Dominik Leżański
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UWAGI WPROWADZAJĄCE
W myśl Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, samorządy studenckie mają obowiązek do końca 2019 roku
znowelizować swoje dotychczasowe regulaminy. Wbrew pozorom nowa Ustawa regulująca
obszar nauki i szkolnictwa wyższego nie wprowadza drastycznych, systemowych zmian
w kontekście funkcjonowania samorządu studenckiego oraz wszystkich wątków związanych
z udziałem przedstawicieli studentów w pracach organów kolegialnych. Poszczególne zmiany
zostaną opisane w odpowiednich miejscach niniejszego poradnika. Już na etapie prac nad
tzw. „Ustawą 2.0” w znaczący sposób podkreślany był aspekt autonomii organizacyjnej
uczelni. W wyniku wprowadzenia tej zasady, uczelnie uzyskały prawo swobodnego
kształtowania swojej struktury organizacyjnej oraz kompetencji organów i ich wzajemnych
relacji. Mając na uwadze powyższe należy zaznaczyć, że potrzeba nowelizacji regulaminu
samorządu studenckiego będzie wynikać przede wszystkim z dostosowania przepisów
do statutu uczelni. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w której uczelnia skorzystała z możliwości
i dokonała istotnych zmian w swojej szeroko rozumianej strukturze, które rzutują
na funkcjonowanie samorządu studenckiego. W przypadku uczelni, która nie zmieniła swojej
struktury, regulamin samorządu studenckiego może funkcjonować w niemal niezmienionym
kształcie, uwzględniając niewielkie korekty wymuszone Ustawą. Niemniej jednak samorządy
studenckie znalazły się w idealnym momencie na dokonanie zmian w regulaminie samorządu
studenckiego, wynikających z potrzeb, które pojawiły się niezależnie od treści nowej Ustawy.
Warto zaznaczyć, że niniejszy poradnik zawiera przykładowe konstrukcje przepisów
opatrzone komentarzami i sugestiami modyfikacji. Ustawowa autonomia umożliwia
skonstruowanie ogromnej liczby przykładowych regulaminów, co oznacza, że niemal niemożliwe
jest napisanie wzorcowego, uniwersalnego dokumentu. Każda uczelnia ma bowiem swoją
specyfikę funkcjonowania, swoje tradycje, potrzeby, jest dostosowana do realizowanych
kierunków, misji i strategii. Oznacza to, że tak naprawdę każda uczelnia ma inny statut.
Konsekwencją tej zależności jest z kolei fakt, że każdy samorząd studencki będzie miał inny
regulamin określający jego funkcjonowanie. Niniejszy dokument zawiera przykładowy regulamin
samorządu studenckiego spisany w ramach jednego aktu. Nie ma oczywiście żadnych przeszkód
i ograniczeń, aby regulamin samorządu studenckiego był sformułowany w ramach kilku
dokumentów, które od strony formalnej stanowią załączniki do dokumentu głównego. Taka
formuła jest najczęściej stosowana w przypadku dużych uczelni z rozbudowaną strukturą
samorządu studenckiego. Poradnik stanowi próbę odpowiedzi na wyzwania, jakie wynikają
z konieczności dostosowania do nowej Ustawy. Należy podkreślić, że w procesie
konstruowania regulaminu samorządu studenckiego mogą być wykorzystywane poszczególne
fragmenty niniejszej publikacji, nie muszą być one wprowadzane w całości – w odniesieniu
do wskazanych wyżej aspektów związanych ze specyfiką uczelni oraz jej potrzebami
i tradycjami organizacyjnymi. Poszczególne fragmenty przykładowych przepisów regulaminu
będą poprzedzone w poradniku komentarzem zawierającym kluczowe informacje odnoszące się
do danego zakresu przepisów.
5
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Należy jednocześnie podkreślić, że niezależnie czy samorząd studencki zdecyduje się
na korektę obowiązującego dotychczas regulaminu czy też stworzy go od podstaw,
to jest zobowiązany do uchwalenia go w całości jako nowy dokument. Wynika to z faktu,
że dotychczas obowiązujące regulaminy tracą moc prawną i nie ma możliwości dostosowania
regulaminu w formie uchwały zmieniającej.
Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, regulamin samorządu
studenckiego uchwala organ uchwałodawczy samorządu studenckiego, a wchodzi on w życie
po stwierdzeniu zgodności z Ustawą i statutem przez rektora uczelni. Nowe regulacje określają,
że rektor powinien dokonać stwierdzenia zgodności regulaminu w terminie 30 dni.
Regulamin zgodnie z Ustawą powinien określać organizację i sposób działania samorządu
oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów uczelni, a w przypadku uczelni publicznej
także do kolegium elektorów.
Jako wstęp do kwestii ściśle merytorycznych związanych z organami
i ich kompetencjami, należy wskazać najważniejsze zasady dotyczące poprawnej legislacji.
Kolejne akapity będą stanowiły zatem zbiór uniwersalnych zasad powszechnie stosowanych
w pracy o charakterze legislacyjnym z uwzględnieniem tzw. „reguł racjonalnego prawodawcy”.
Każdy akt normatywny powinien mieć zachowaną odpowiednią systematykę,
tak, aby był przejrzysty pod względem redakcyjnym. Podstawowymi jednostkami
systematyzującymi są rozdziały. Można je grupować w większe jednostki zwane działami.
Można również wśród nich tworzyć mniejsze działy, czyli podrozdziały. Język prawny wyróżnia
także taką kategorię jak „przepis”, który definiowany jest jako podstawowa jednostka
redakcyjna aktu normatywnego. Przykładami takich jednostek są: artykuł, paragraf, ustęp, punkt,
litera itd. Podstawowymi jednostkami redakcyjnymi są paragraf i artykuł. W przypadku
bardziej rozbudowanych przepisów umieszcza się kolejno ustępy, punkty i litery. Punkty i litery
są jednostkami redakcyjnymi stosowanymi przy wyliczeniach, np. wyliczenie przesłanek
pozbawienia mandatu członka danego organu.
Regulamin powinien wyczerpująco określać daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając
poza zakresem swego unormowania istotnych fragmentów tej dziedziny. Powinien być
tak skonstruowany, aby od przyjętych w nim zasad regulacji nie trzeba było wprowadzać
licznych wyjątków. W regulaminie nie zamieszcza się przepisów, które regulowałyby sprawy
wykraczające poza wyznaczony przez niego zakres przedmiotowy oraz podmiotowy
(krąg podmiotów, do których się odnosi). Można odsyłać do przepisów tego samego lub innego
regulaminu. Przepisy regulaminu redaguje się zwięźle i syntetycznie, unikając nadmiernej
szczegółowości, a zarazem w sposób, w jaki opisuje się typowe sytuacje występujące
w dziedzinie spraw regulowanych. Zdania w regulaminie redaguje się zgodnie z powszechnie
przyjętymi regułami składni języka polskiego, unikając zdań wielokrotnie złożonych.
Do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć
nie oznacza się tymi samymi określeniami. W treści nie zamieszcza się wypowiedzi, które
nie służą wyrażaniu norm prawnych, a w szczególności apeli, postulatów, zaleceń, upomnień
oraz uzasadnień formułowanych norm (takie kwestie mogą być przedmiotem preambuły
zamieszczanej na samym początku, przed głównym tekstem regulaminu).
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BUDOWA REGULAMINU
I PRZEPISY OGÓLNE
Budowa aktu normatywnego opiera się na poszczególnych elementach, które w treści
powinny zostać zamieszczone w następującej kolejności: tytuł, przepisy merytoryczne ogólne
i szczegółowe, przepisy zmieniające oraz przepisy przejściowe i dostosowujące. Regulamin
samorządu studenckiego nie jest jednak przykładem aktu o wysoce sformalizowanym charakterze,
zatem jego budowa będzie oparta na schemacie złożonym głównie z przepisów merytorycznych
poprzedzonych tytułem, i podsumowanych ogólnie skonstruowanymi przepisami przejściowymi
i wprowadzającymi.
Wszystkie przepisy należy formułować w myśl zasady „od ogółu do szczegółu”. Zasada
ta odnosi się zarówno do kwestii opisywanych w ramach poszczególnych rozdziałów, jak również
w odniesieniu do poszczególnych jednostek redakcyjnych, tj. paragrafów.
Przed pierwszym paragrafem może pojawić się tzw. preambuła. Nazywany
tak jest uroczysty wstęp do aktu normatywnego. Nie jest to konieczny element aktu i występuje
sporadycznie. Preambuła nie jest przepisem, ale odnosi się do wartości, zamiarów i celów danej
regulacji, które powinny wskazywać kierunek interpretacji przepisów.
W pierwszych przepisach najczęściej umieszcza się słowniczek. W tej części definiuje
się pojęcia, jakie będą występowały na przestrzeni aktu, aby uniknąć nieścisłości pojęciowych.
Warto zaznaczyć, że można poszczególne organy zdefiniować w słowniczku za pomocą skrótu
i posługiwać się nim w dalszej części aktu.
Wśród bloku przepisów ogólnych wymienia się organy. Jeżeli dany samorząd posiada
strukturę
rozłożoną
na
poziomy
instytutów,
wydziałów,
domów
studenckich
i ogólnouczelniane, wówczas należy precyzyjnie opisać strukturę samorządu wraz z podziałem
na poszczególne poziomy. Wskazać należy, że Ustawa definiuje, że samorząd tworzą wszyscy studenci uczelni, a działa on poprzez swoje organy. Ustawodawca pozostawia szczegółowe
ustalenie struktury organizacyjnej samorządowi, jednak z samej Ustawy wynika
konieczność uwzględnienia dwóch organów: przewodniczącego samorządu studenckiego
oraz organu uchwałodawczego (np. parlament, uczelniana rada samorządu itd.).
Wprowadzenie Ustawą funkcji przewodniczącego wynika z faktu, że, w przypadku uczelni
publicznych, jest on z urzędu członkiem rady uczelni. Warto pamiętać o tym dostosowaniu,
aby dookreślić, że przewodniczący zarządu pełni funkcję przewodniczącego samorządu.
To szczególnie istotne w przypadku samorządów o rozbudowanej strukturze, gdzie organ
uchwałodawczy (np. parlament) oraz organ wykonawczy (np. zarząd) mają swoich oddzielnych
przewodniczących.
W treści §2 ust. 5 wskazana została zasada niepołączalności stanowisk. Celem
tej zasady jest wykluczenie sytuacji, w której ta sama osoba (lub grupa osób) jest członkiem
kilku organów, które łączą wykluczające się kompetencje, np. niedopuszczalne jest zasiadanie
przez tą samą osobę w organie odpowiedzialnym za przeprowadzanie wyborów (najczęściej
nazywaną komisją wyborczą) oraz w organie odpowiedzialnym za weryfikowanie i nadzór
nad przeprowadzaniem wyborów oraz za rozpatrywanie tzw. protestów wyborczych. Ta sama
7
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osoba nie powinna, w myśl tej zasady, być jednocześnie członkiem organu wykonawczego
(zarząd, prezydium itp.) oraz organu kontrolnego (komisja rewizyjna, sąd koleżeński).
Wśród przepisów ogólnych można również wskazać ogólne zadania samorządu
studenckiego rozumianego systemowo, całościowo, niezależnie od podziału na mniejsze
struktury. Istnieje pogląd, zgodnie z którym nie powinno się powielać treści
w poszczególnych częściach aktu normatywnego. Niemniej jednak takie rozwiązanie
nie jest błędne, a w przypadku regulaminu samorządu studenckiego może wywołać
pozytywny skutek w postaci większej przejrzystości tego aktu. W treści §3 wskazano
przykładowe zadania samorządu. Warto zwrócić uwagę na sformułowanie w szczególności.
Jest ono bardzo ważne ponieważ powoduje, że opisywany katalog ma charakter otwarty.
Innymi słowy, użycie tego określenia oznacza, że wskazano tylko przykładowe zadania
samorządu i poza wskazanymi funkcjonują lub mogą funkcjonować również inne.
Przy tworzeniu regulaminu warto korzystać z takiego rozwiązania, aby przepisy regulaminu
były bardziej elastyczne. W praktyce taki mechanizm jest przydatny w nieprzewidzianych
sytuacjach. Niemniej jednak są również obszary, które powinny być określone precyzyjnie
w katalogu o charakterze zamkniętym bez możliwości rozszerzania, np. katalog przesłanek
unieważnienia wyborów lub odwołania członka danego organu.
Wśród przepisów ogólnych, regulujących funkcjonowanie wszystkich organów, można
również wskazać zasady opisujące maksymalną dozwoloną liczbę nieobecności podczas posiedzeń
organów wraz z regułami usprawiedliwiania nieobecności. Można oczywiście utworzyć odrębne
zasady do organów funkcjonujących na poszczególnych poziomach.
Przepisy ogólne regulaminu mogą również zawierać generalne zasady dotyczące
przeprowadzania posiedzeń organów samorządu. W tym kontekście powinny zostać opisane
kwestie odnoszące się do zasad utrwalania przebiegu posiedzenia (np. protokołowanie, notatka
z posiedzenia), zasad zwoływania (konieczność określenia wyprzedzenia czasowego) oraz zasady
dotyczące ważności głosowań oraz większości.
Większość zwykła jest osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu
opowiada się za wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wówczas wliczane do wyniku.
Większość bezwzględna jest osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów
za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (aby wniosek został
przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów).
Większość kwalifikowana jest definiowana jako większość głosów przekraczająca
połowę, niezbędna jest do podjęcia uchwały przez dane zgromadzenie, wyrażona procentem
(np. 60%, 70%) lub ułamkiem (np. 2/3, 3/5). W zależności od regulacji prawnej może
być to np. procent lub ułamek sumy głosów wszystkich członków danego zgromadzenia,
członków obecnych na sali lub członków biorących udział w głosowaniu. Przepisy wymagają
stosowania
w
głosowaniu
większości
kwalifikowanej
stosunkowo
rzadko,
przy wprowadzaniu zmian o ważnym znaczeniu, np. odwołanie członka organu lub skrócenie
kadencji organu. Ważnym pojęciem jest również kworum. Jest to minimalna liczba członków
danego organu, niezbędna do prowadzenia obrad lub podjęcia wiążących decyzji,
np. w przedmiocie wyborów, podjęcia uchwały.
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REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UCZELNI
Dział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu jest mowa o:
1) Samorządzie, rozumie się przez to Samorząd Studencki Uczelni;
2) WSS, rozumie się przez to Wydziałowy Samorząd Studentów Uczelni;
3) Przewodniczącego, rozumie się przez to Przewodniczącego Samorządu Studenckiego
Uczelni;
4) Uczelni, rozumie się przez to……..;
5) Wydziale, rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Uczelni;
6) Senacie, rozumie się przez to Senat Uczelni;
7) Ustawie, rozumie się przez to Ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce;
8) Statucie, rozumie się przez to Statut Uczelni;
9) Regulaminie, rozumie się przez to niniejszy Regulamin Samorządu Studentów Uczelni;
10) CPS, rozumie się przez to Centrum Praw Studenta Uczelni.
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. Samorząd działa na poziomie Uczelni, Wydziału i Domu Studenckiego.
2. Organy Samorządu na poziomie Uczelni:
1) kolegialne: Parlament, Prezydium Parlamentu, Zarząd, Komisja Wyborcza;
2) jednoosobowe: Przewodniczący, Marszałek i Rzecznik Praw Studenta.
3. Organy Samorządu na poziomie Wydziału:
1) kolegialne: Rada WSS i Zarząd WSS;
2) jednoosobowe: Przewodniczący WSS i starosta.
4. Organy Samorządu na poziomie Domu Studenckiego:
1) kolegialne: Rada Mieszkańców DS;
2) jednoosobowe: Przewodniczący Rady Mieszkańców DS.
5. Nie można pełnić jednocześnie funkcji:
1) Przewodniczącego;
9
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2) Przewodniczącego WSS;
3) Przewodniczącego Rady Mieszkańców DS;
4) Przewodniczącego Komisji Wyborczej;
5) Rzecznika Praw Studenta.

§3
Do zadań Samorządu należy w szczególności:
1) obrona praw i interesów studentów;
2) zapoznawanie studentów z ich prawami i obowiązkami;
3) współdecydowanie o sprawach Uczelni w zakresie i na zasadach określonych Ustawą
i Statutem oraz innymi przepisami;
4) prowadzenie działalności w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych
i kulturalnych studentów;
5) decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez władze
Uczelni na cele studenckie;
6) współdecydowanie z organami Uczelni w sprawach socjalno-bytowych studentów;
w szczególności w sprawach świadczeń dla studentów oraz nagród za wyniki w nauce;
7) prowadzenie i popieranie działań na rzecz prawidłowego i zgodnego z potrzebami
studentów procesu dydaktyczno-wychowawczego;
8) opiniowanie organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego oraz uzgodnienie treści
Regulaminu Studiów w trybie przewidzianym przez Ustawę;
9) animacja kultury studenckiej i integracja środowiska studenckiego;
10) wspieranie i realizacja inicjatyw studenckich, w szczególności naukowych, kulturalnych,
sportowych, turystycznych i charytatywnych;
11) ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania się;
12) inicjowanie i popieranie samopomocy studenckiej;
13) występowanie w sprawach dotyczących studentów do organów władzy publicznej.

§4
1.

Zebrania zwoływane przez organy Samorządu są otwarte i winny być protokołowane.

2.

O ważności zebrania organu Samorządu decyduje udział więcej niż połowy ogólnej liczby
członków.

§5

1.

Organy Samorządu podejmują decyzje i wyrażają stanowiska w formie uchwał.

2.

Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw personalnych,
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.
10
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§6
1.

Członkowie organów Samorządu mają obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach organów.

2.

Członkowie Parlamentu ma prawo do dwóch dozwolonych nieusprawiedliwionych
nieobecności na posiedzeniach Parlamentu w ciągu jednego roku akademickiego.

3.

Liczbę dozwolonych nieobecności podczas posiedzeń pozostałych organów określa
przewodniczący organu.

4.

W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby nieobecności następuje utrata mandatu
członka danego organu.

5.

Członek organu ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności
nieprzekraczającym trzech dni od dnia ustania przyczyny nieobecności.

6.

Usprawiedliwienie nieobecności następuje poprzez przedstawienie przewodniczącemu organu
dokumentu potwierdzającego przyczynę nieobecności.

w

terminie
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3.1. Parlament
Struktura przedstawianego regulaminu zakłada podział na organy funkcjonujące
na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym oraz domu studenckiego. Na szczeblu
ogólnouczelnianym wyróżniono następujące organy kolegialne: Parlament Studentów Uczelni
z Prezydium Parlamentu na czele (organ uchwałodawczy), Zarząd oraz poszczególne komisje
(organy wykonawcze). Jak wcześniej wskazano, organ uchwałodawczy jest organem
obowiązkowym, którego nie można pominąć. Natomiast pozostałe organy jak Zarząd
czy Prezydium pozostają w gestii samorządu. Należy uwzględnić dotychczasowe doświadczenia
oraz wielkość uczelni (liczbę studentów). W sposób oczywisty samorządy studenckie większych
uczelni będą miały bardziej rozbudowaną strukturę.
Parlament składa się z Członków Parlamentu wybieranych w wyborach powszechnych.
Następnie spośród nich dokonywany jest wybór osób do obsadzenia poszczególnych funkcji.
W myśl niniejszego regulaminu na czele Parlamentu stoi Marszałek wraz z członkami
Prezydium (Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Prezydium Parlamentu). Regulamin zakłada
model personalnego rozdziału pomiędzy organem uchwałodawczym oraz wykonawczym.
W wielu samorządach studenckich funkcjonuje model, zgodnie z którym osoba stojąca na czele
organu uchwałodawczego (Parlament / Rada) stoi jednocześnie na czele organu
wykonawczego (Zarząd / Prezydium). W komentowanym regulaminie przewidziano model
wyboru tych osób spośród członków organu uchwałodawczego wybranego w wyborach
powszechnych. Zgodnie z uwagami z 1. rozdziału poradnika, nic nie stoi na przeszkodzie,
aby sposób wyboru osób na poszczególne funkcje konstruować w sposób odmienny,
np. wybór Przewodniczącego Zarządu w wyborach powszechnych. Model wyborów
pośrednich ma charakter funkcjonalny w szczególności na dużych uczelniach. Natomiast
model wyborów bezpośrednich np. Przewodniczącego Zarządu odpowiada w większym stopniu
mniejszym uczelniom.
W rozdziale dotyczącym organu uchwałodawczego, niezależnie od jego nazwy i składu,
powinny znaleźć się przepisy określające następujące zagadnienia:

1

długość kadencji, opisanie momentu jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazanie
na ewentualną możliwość jej skrócenia wraz z opisem trybu procedowania w tej sprawie;

2
3
4
5

kompetencje organu uchwałodawczego;
skład organu uchwałodawczego, zasady członkostwa, moment uzyskania i utraty mandatu;
prawa i obowiązki członków organu uchwałodawczego;
struktura organizacyjna organu uchwałodawczego wraz z zasadami ich wyboru (odwołania)
oraz kompetencjami.
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REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UCZELNI
Dział II
Organy Samorządu na szczeblu Uczelni
Rozdział I
Parlament Studentów Uczelni
§7
Parlament jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu na poziomie Uczelni.

§8
1. Parlament wybierany jest na dwuletnią kadencję.
2. Kadencja Parlamentu rozpoczyna się z dniem zebrania się Parlamentu na pierwsze posiedzenie
i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Parlamentu następnej kadencji.
3. Parlament może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu.

§9
1. Do 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) wyrażanie opinii na temat wysokości opłat za usługi edukacyjne prowadzone na Uczelni;
5) ustalenie w porozumieniu z Rektorem wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie
studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne;
6) ustalenie w porozumieniu z Rektorem regulaminu świadczeń dla studentów;
7) uzgodnienie z Rektorem powołania osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której
zakresu obowiązków należą sprawy studenckie;
8) uchwalanie budżetu na działalność studentów w danym roku kalendarzowym;
9) wybór i odwołanie Przewodniczącego i Zarządu;
10) wybór i odwołanie pozostałych członków Prezydium Parlamentu;
11) wybór i odwołanie członków Komisji Wyborczej;
12) wybór i odwołanie Rzecznika Praw Studenta;
13) wybór i odwołanie przedstawicieli studentów w Senacie, Kolegium Elektorów i komisji
dyscyplinarnej;
14) wybór i odwołanie przedstawicieli studentów w ciałach opiniodawczo-doradczych uczelni;
15) obligowanie Zarządu do występowania z wnioskami i postulatami do władz Uczelni;
16) wybór delegata na Zjazd PSRP.
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§ 10
1.

W skład Parlamentu wchodzą Członkowie.

2. Członkowie Parlamentu to przedstawiciele studentów poszczególnych wydziałów wybrani
w trybie określonym w Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
3.

Członek Parlamentu nie może być odwołany.

§ 11
Mandat Członka Parlamentu wygasa wskutek:
1) utraty statusu studenta;
2) zawieszenia w prawach studenta;
3) złożenia pisemnej rezygnacji ze sprawowania mandatu;
4) śmierci.

§ 12
1. Do podstawowych obowiązków Członka Parlamentu należy w szczególności:
1) udział w głosowaniach podczas posiedzeń Parlamentu i w Komisjach Parlamentu;
2) odbywanie dyżurów w siedzibie Parlamentu;
3) zrealizowanie zadań zleconych przez Parlament.

§ 13
Organami Parlamentu są:
1) Marszałek;
2) Prezydium Parlamentu;
3) Komisje Parlamentu.

§ 14
1. Parlament wybiera ze swojego grona Prezydium Parlamentu bezwzględną większością
w głosowaniu tajnym.
2.

Prezydium Parlamentu tworzą:
1) Marszałek;
2) trzech Wicemarszałków;
3) Sekretarz.

3. Przy podejmowaniu decyzji przez Prezydium Parlamentu, w przypadku równej liczby głosów,
głos decydujący ma Marszałek.
4. Do kompetencji Prezydium Parlamentu należy:
1) ustalanie planowanego porządku posiedzenia;
2) przyjmowanie wniosków do rozpatrzenia przez Parlament;
3) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac Parlamentu.
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3.2. Komisje Parlamentu
W strukturze omawianego, przykładowego regulaminu przewidziane zostało
funkcjonowanie stałych komisji, działających przy organie uchwałodawczym na szczeblu
uczelni. Funkcjonowanie przy organie uchwałodawczym oznacza, że członkowie zostają
wybierani przez członków Parlamentu w głosowaniu tajnym spośród członków Parlamentu.
Mając na uwadze zasadę autonomii organizacyjnej samorządu studenckiego, można
oczywiście określać inne zasady wyboru członków komisji, np. przez Parlament spośród osób
nawet nieposiadających mandatu członka organu uchwałodawczego.
Celem powołania komisji jest przekazanie odrębnemu organowi zakresu kompetencji
dotyczących ściśle określonego obszaru. Przykładami najczęściej tworzonych komisji stałych są:
komisja prawna oraz komisja dydaktyki i jakości kształcenia.
Komisja prawna powoływana jest do zadań związanych z szeroko rozumianą
legislacją: przygotowywaniem projektów uchwał oraz czuwaniem nad przebiegiem procesu
prawodawczego. Komisja ta wykonuje również zadania związane kwestiami formalno-prawnymi
jakie pojawiają się w toku funkcjonowania samorządu, np. konstruowanie i opiniowanie umów,
rejestracja studenckich jednostek organizacyjnych, wyrażanie opinii w sprawie powstałego sporu
kompetencyjnego itp.
Komisja dydaktyki i jakości kształcenia jest powoływana do zadań związanych
z kwestiami podnoszenia poziomu jakości kształcenia, które w praktyce przejawiają się
na monitorowaniu programów studiów poszczególnych kierunków, przeprowadzaniem konsultacji
studenckich, promocji ewaluacji itp.
Odnosząc się po raz kolejny do zasady autonomii i dotychczasowych praktyk każdego
samorządu, warto zaznaczyć, że funkcjonują różne modele komisji, zarówno w wymiarze
materialnym, jak i formalnym. Przykładowo, komisje mogą być powoływane arbitralnie przez
Przewodniczącego, mogą być przez niego powoływane po uprzednim pozytywnym
zaopiniowaniu przez organ uchwałodawczy, mogą być również powoływane drogą uchwały
Zarządu itd. W wymiarze materialnym mogą mieć różne zakresy kompetencji
(komisja prawno-socjalna; komisja dydaktyczna; komisja dydaktyczno-prawna; komisja dydaktyki
i jakości itp.).
Warto wskazać, że Parlament ma prawo powołać doraźne komisje do realizacji
poszczególnych zadań. Można określić z góry jakie komisje muszą być obligatoryjnie
powołane oraz przekazać do kompetencji organu (np. przewodniczącego lub zarządu) decyzję
o powołaniu komisji do organizacji innych, dodatkowych zadań. W kontekście komisji
funkcjonujących przy organie uchwałodawczym, można skonstruować model, zgodnie
z którym wszelkie komisje będą powoływane właśnie przez organ uchwałodawczy. Można
również z góry określić sztywno w regulaminie, jakie komisje mają funkcjonować lub przekazać
kompetencję do powoływania jakichkolwiek komisji przewodniczącemu. Po raz kolejny należy
odwołać się zatem do autonomii organizacyjnej samorządu. Komisje jako organy powołane
do realizacji poszczególnych zadań mogą być przykładowo podzielone na obszary związane
z szeroko rozumianą dziedziną organizacji przedsięwzięć (komisji animacji kultury), dziedziną
finansów (komisja finansów) oraz dziedziną działań promocyjnych (komisja informacji i promocji).
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W rozdziale dotyczącym komisji powinny znaleźć się przepisy określające: kto stoi
na czele komisji i w jaki sposób jest wybierany lub odwoływany oraz kompetencje komisji i sposób
ich wykonywania.

§ 15
1. W celu realizacji swoich zadań Parlament powołuje Komisje stałe na czas swojej kadencji.
2. Parlament może powołać Komisje doraźne do realizacji poszczególnych zadań.
3. Parlament, powołując Komisję Parlamentu, określa cel, zasady i tryb jej działania.

§ 16
1. Na czele Komisji Parlamentu stoi Przewodniczący Komisji Parlamentu.
2. Liczbę członków Komisji Parlamentu ustala Prezydium Parlamentu.
3. Przewodniczącego Komisji Parlamentu i członków Komisji Parlamentu wybiera Parlament
spośród Członków Parlamentu w głosowaniu tajnym.
4. Członkowie Komisji Parlamentu wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego Komisji
Parlamentu i Sekretarza Komisji Parlamentu.

§ 17
Stałymi Komisjami Parlamentu są:
1) Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia;
2) Komisja Prawna.

§ 18
1. Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia ma za zadanie dbać o jakość kształcenia na Uczelni.
2. Do kompetencji Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia należy w szczególności:
1) budowanie świadomości studentów Uczelni
ich o przysługujących im prawach i obowiązkach;

poprzez

cykliczne

informowanie

2) podnoszenie poziomu wiedzy studentów Uczelni w zakresie obowiązujących przepisów
prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego;
3) reagowanie na studenckie zapytania dotyczące procesu kształcenia;
4) zachęcanie studentów Uczelni do wypełniania kwestionariuszy ewaluacyjnych dotyczących
zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uczelni;
5) przygotowanie i przeprowadzenie ankiet badających opinie studentów Uczelni
w różnych obszarach działalności Uczelni.
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§ 19
1. Komisja Prawna ma za zadanie dbać o jakość aktów prawnych, podejmowanych
przez Parlament.
2. Do kompetencji Komisji Prawnej należy w szczególności:
1) kompleksowe przygotowanie do przyjęcia przez
normatywnych dotyczących funkcjonowania Samorządu;

Parlament

wszelkich

aktów

2) przygotowanie dla Parlamentu sprawozdania o danym projekcie uchwały;
3) wydawanie opinii w sprawie wykładni Regulaminu;
4) wydawanie opinii w sprawie uchwał podjętych przez Parlament;
5) wydawanie opinii w przedmiocie zasadności utworzenia
przedłożonego projektu regulaminu organizacji studenckiej.

organizacji

i

oceny

3.3. Posiedzenia Parlamentu
Organ uchwałodawczy obraduje na posiedzeniach i w myśl każdego regulaminu
samorządu studenckiego na tym skupia się jego zasadnicza praca oraz moment
podejmowania decyzji. Ogólnie rzecz biorąc wyróżniamy trzy rodzaje posiedzeń: wyborcze,
zwyczajne i nadzwyczajne. Posiedzenie wyborcze jest pierwszym posiedzeniem w danej
kadencji. Jego najważniejszym celem jest dokonanie wyboru osób do pełnienia
najważniejszych funkcji w strukturze samorządu, oczywiście w sytuacji, gdy przynajmniej
część stanowisk zostaje wybierana w wyborach pośrednich. W przepisach powinny wówczas
znaleźć się konkretne informacje na temat stanowisk, jakie mają być obsadzone, oraz trybu,
w jakim ten wybór będzie dokonany. Natomiast różnica pomiędzy posiedzeniem zwyczajnym
a nadzwyczajnym polega głównie na odmiennym trybie zwołania (najczęściej posiedzenie
nadzwyczajne jest zwoływane z mniejszym wyprzedzeniem czasowym niż posiedzenie zwyczajne) oraz sprawach, jakie stanowią porządek obrad (posiedzenie nadzwyczajne nie wyczerpuje
klasycznego porządku zwyczajnego posiedzenia i może być zwoływane w celu rozpatrzenia pilnej
sprawy o wysokim statusie ważności).
W niniejszym regulaminie określono, że pierwsze posiedzenie zwane posiedzeniem
wyborczym, zostaje zwołane przez osobę stojącą na czele organu przeprowadzającego
wybory (tym przypadku jest to przewodniczący komisji wyborczej). Niemniej jednak
powszechną praktyką jest również zwoływanie i procedowanie części posiedzenia
wyborczego przez władze dotychczasowej kadencji. Możliwe jest również zwołanie
i procedowanie pierwszego posiedzenia przez nowego Przewodniczącego lub inny organ,
jeżeli został wybrany w wyborach bezpośrednich. Procedura wyboru może być także realizowana
w formie zjazdu delegatów danego zgromadzenia.
Regulamin samorządu studenckiego w części odnoszącej się do posiedzeń powinien
regulować następujące obszary (w ramach autonomii organizacyjnej samorządu można te obszary
kształtować swobodnie, oczywiście w granicach Ustawy i statutu):
17

ROZDZIAŁ 3

ORGAN UCHWAŁODAWCZY NA SZCZEBLU UCZELNI

1
2

termin i sposób zwołania I posiedzenia;

3

procedura
zaprzysiężenia
nowych
członków
organu
uchwałodawczego
(procedura polega głównie na złożeniu ślubowania, które warunkuje uprawomocnienie
się mandatu nowego członka);

4

procedura wyboru (odwołania) osób do pełnienia najważniejszych funkcji
(zgłaszanie kandydatów, wymogi dla kandydatów, debaty kandydatów, określenie
większości, zaprzysiężenie);

5
6
7
8
9
10
11

zasady stwierdzania
rodzajów posiedzeń);

prawomocności

obrad

(w

odniesieniu

do

wszystkich

procedura zwołania posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych;
opis obligatoryjnych i fakultatywnych punktów porządku obrad;
procedura i przesłanki ewentualnego utajnienia obrad;
protokołowanie i utrwalanie przebiegu
i publikowania protokołu z posiedzenia;

posiedzenia,

zasady

zatwierdzania

procedura głosowania obiegowego;
inicjatywa uchwałodawcza (komu i jakich sprawach przysługuje);
przebieg procesu uchwałodawczego.

§ 20
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Parlamentu, zwane posiedzeniem wyborczym, zwołuje
urzędujący Przewodniczący Komisji Wyborczej niezwłocznie po stwierdzeniu ważności
wyborów na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 14 dni od dnia
stwierdzenia ważności wyborów.
2. Przewodniczący Komisji Wyborczej informuje członków Parlamentu o terminie i miejscu
pierwszego posiedzeniu Parlamentu za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą
elektroniczną, co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem.

§ 21
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Parlamentu otwiera Przewodniczący Komisji
Wyborczej.
2. Przewodniczący Komisji Wyborczej stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność
obrad i prowadzi posiedzenie do wyboru Marszałka.

§ 22
1. Po złożeniu ślubowania i przyjęciu porządku obrad Przewodniczący Komisji Wyborczej
zarządza 10-minutową przerwę i informuje, że w czasie jej trwania oczekuje na zgłoszenia
kandydatów na Marszałka.
2. Kandydata na Marszałka zgłasza na piśmie grupa co najmniej 1/5 Członków Parlamentu.
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3. Członek Parlamentu może poprzeć tylko jedną kandydaturę.

§ 23
1. Po przerwie Przewodniczący Komisji Wyborczej wznawia obrady, a następnie zarządza
i przeprowadza wybór Marszałka.
2. Członkowie Parlamentu mogą zadawać pytania kandydatowi na Marszałka.

§ 24
Marszałek wybierany jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby Członków Parlamentu.

§ 25
Marszałek niezwłocznie po swoim wyborze zarządza i przeprowadza oddzielnie wybór Prezydium,
Przewodniczącego, trzech Wiceprzewodniczących Zarządu oraz Sekretarza Zarządu.

§ 26
1. Kandydat na Przewodniczącego przedstawia koncepcję funkcjonowania Samorządu.
2. Członkowie Parlamentu mogą zadawać pytania kandydatowi na Przewodniczącego.

§ 27
Przewodniczący wybierany jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby Członków Parlamentu w głosowaniu tajnym.

§ 28
Wiceprzewodniczących Zarządu oraz Sekretarza Zarządu wybiera się bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Parlamentu.

§ 29
1. Marszałek na pierwszym posiedzeniu Parlamentu przeprowadza oddzielnie wybór trzech
Wicemarszałków, Sekretarza Parlamentu, Przewodniczącego Komisji Dydaktyki i Jakości
Kształcenia oraz Przewodniczącego Komisji Prawnej.
2. Kandydatów może zgłosić każdy Członek Parlamentu.
3. Parlament dokonuje wyboru bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby Członków Parlamentu.

§ 30
1. Podczas pierwszego posiedzenia Parlament ma obowiązek wybrać także:
1) Przewodniczącego Komisji Wyborczej;
2) Wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej;
3) Rzecznika Praw Studenta.
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2. Parlament dokonuje wyboru bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby Członków Parlamentu.

§ 31
1. Parlament obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Posiedzenia zwyczajne Parlamentu zwoływane są nie rzadziej niż raz w miesiącu,
z wyłączeniem lipca, sierpnia i września.
3. Posiedzenia zwyczajne Parlamentu zwołuje Marszałek nie później niż 7 dni i nie wcześniej
niż 30 dni przed terminem posiedzenia.
4. Posiedzenie nadzwyczajne Parlamentu zwołuje Marszałek w terminie trzech dni roboczych
od daty złożenia wniosku.

§ 32
1. Porządek obrad posiedzeń Parlamentu ustala Prezydium Parlamentu.
2. Wśród punktów planowanego porządku obrad mogą znaleźć się sprawy personalne
(jeśli zachodzi taka konieczność) i krótkie komunikaty Przewodniczącego.

§ 33
1. Posiedzenia Parlamentu są jawne.
2. Jawność posiedzeń Parlamentu zapewnia się w szczególności poprzez:
1) wcześniejsze informowanie studentów Uczelni o posiedzeniach Parlamentu,
2) umożliwienie publiczności obserwowania obrad Parlamentu.

§ 34
Parlament może podjąć uchwałę o utajnieniu posiedzenia Parlamentu bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Parlamentu
na wniosek Prezydium Parlamentu lub 1/3 obecnych na posiedzeniu Członków Parlamentu.

§ 35
1. Podczas ostatniego posiedzenia Parlamentu w semestrze następuje złożenie sprawozdań.
2. Obowiązek złożenia sprawozdania mają:
1) Przewodniczący;
2) Wiceprzewodniczący;
3) Sekretarz Zarządu;
4) Marszałek;
5) Wicemarszałek;
6) Sekretarz Parlamentu;
7) Przewodniczący Komisji Parlamentu;
8) Przewodniczący Komisji Wyborczej;
9) Rzecznik Praw Studenta.
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3. Niezłożenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za rezygnację z pełnienia funkcji.
4. Parlament zatwierdza sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Parlamentu.
5. Nieprzyjęcie przez Parlament sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne
z odwołaniem z funkcji.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 5, przeprowadza się ponowne wybory.

§ 36
1. Przewodniczącego można odwołać na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby
Członków Parlamentu.
2. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego składa się do Marszałka.
3. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego powinien zawierać dokładne określenie przyczyn
odwołania i wskazywać nazwisko kandydata na nowego Przewodniczącego, spośród Członków
Parlamentu.

§ 37
1. Rozpatrzenie wniosku i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu
Parlamentu, przypadającym nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 38
1. Parlament odwołuje Przewodniczącego większością co najmniej 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Parlamentu.
2. W przypadku odwołania Przewodniczącego Parlament na tym samym posiedzeniu dokonuje
wyboru następcy.

§ 39
1. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Zarządu, przewodniczącego lub członka Komisji
Parlamentu, Przewodniczącego Komisji Wyborczej, Wiceprzewodniczącego Komisji
Wyborczej, Rzecznika Praw Studenta można odwołać na pisemny wniosek Przewodniczącego
lub co najmniej 1/5 ogólnej liczby Członków Parlamentu.
2. Parlament odwołuje osoby wskazane w ust. 1 bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Parlamentu .
3. W przypadku odwołania przeprowadza się ponowne wybory.

§ 40
Marszałek czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad przepisów Regulaminu i porządku obrad
oraz zachowaniem powagi posiedzenia. Marszałek czuwa także nad sprawnym przebiegiem
posiedzenia, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień Członków Parlamentu oraz innych osób
uczestniczących w posiedzeniu. Sprawny przebieg posiedzenia zapewnia ograniczenie się
do niezbędnych czynności.
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§ 41
Marszałek prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad
każdym z punktów.

§ 42
Marszałek zabiera głos i udziela głosu osobie referującej dany punkt porządku obrad, ilekroć uzna
to za stosowne, bez względu na kolejność wynikającą z listy mówców.

§ 43
1. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Marszałek, a następnie przelicza oddane głosy
„za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole
posiedzenia.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” przeprowadza się ponowne głosowanie,
a gdy ono nie przyniesie rezultatu, rozstrzyga głos Marszałka.

§ 44
1. Głosowanie tajne zarządza się:
1) w sprawach personalnych;
2) na wniosek grupy co najmniej 10 Członków Parlamentu;
3) gdy przepis szczególny tak stanowi.
2. Karty z głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu posiedzenia.

§ 45
1. Przed rozpoczęciem procedury głosowania Marszałek zarządza wybór trzyosobowej komisji
skrutacyjnej spośród obecnych Członków Parlamentu.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego komisji skrutacyjnej.

§ 46
1. W uzasadnionym przypadku Marszałek zarządza głosowanie obiegowe w formie elektronicznej.
2. Marszałek zobowiązany jest poinformować Członków Parlamentu o dokładnym terminie
rozpoczęcia i zakończenia głosowania obiegowego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,
a czas na oddawanie głosów musi wynosić co najmniej 48 godzin.

§ 47
1. Parlament jest związany uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

§ 48
1. Z przebiegu posiedzenia Parlamentu Sekretarz Parlamentu lub wyznaczony przez Marszałka
protokolant sporządza protokół.
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2. Sekretarz Parlamentu rozsyła Członkom Parlamentu protokół w terminie 14 dni
od dnia posiedzenia Parlamentu.
3. Członek Parlamentu oraz każdy uczestnik biorący udział w dyskusji może zgłosić zastrzeżenia
lub poprawkę do sporządzonego protokołu nie później niż do chwili rozpoczęcia następnego
posiedzenia Parlamentu.
4. Marszałek poddaje pod głosowanie sporządzony protokół na kolejnym posiedzeniu Parlamentu.

§ 49
Z przebiegu utajnionego posiedzenia Parlamentu Marszałek lub Sekretarz Parlamentu sporządza
notatkę, która zostaje dołączona do dokumentacji Parlamentu.

§ 50
Z przeprowadzonego głosowania obiegowego Sekretarz sporządza protokół, zawierający listę
głosujących, wyniki głosowania oraz teksty podjętych uchwał.

§ 51
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Przewodniczącemu;
2) Marszałkowi;
3) Prezydium Parlamentu;
4) przedstawicielowi studentów w Senacie;
5) grupie co najmniej sześciu Członków Parlamentu;
6) Komisjom Parlamentu;
7) Zarządowi;
8) Komisji Wyborczej;
9) Radzie WSS;
10) Radzie Mieszkańców DS;
11) grupie co najmniej 100 studentów posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 52
Komisja Prawna rozpatruje projekt uchwały, w szczególności bada jego zgodność z Ustawą,
Statutem, Regulaminem Studiów, Regulaminem i podstawowymi zasadami techniki
prawodawczej, niezwłocznie od momentu przekazania go przez Prezydium Parlamentu.

§ 53
Komisja Prawna ustala w drodze głosowania wspólne stanowisko w sprawie danego projektu
uchwały i przedstawia go w formie sprawozdania Prezydium Parlamentu.
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4.1. Zarząd
Najważniejszym wykonawczym organem kolegialnym samorządu studenckiego
na szczeblu uczelni jest zarząd (czasami organ ten nazywany jest również określeniem
prezydium). Bardzo ważną kwestią w kontekście zarządu jest zasada domniemania kompetencji
zarządu. Określanie jej w przepisach regulaminu nie jest obowiązkiem ani koniecznością,
ale posiada bardzo dużą zaletę w postaci eliminacji mogących powstać sporów kompetencyjnych.
W kontekście zarządu najważniejszymi kwestiami, które powinny być wyczerpująco
określone są:

1

skład zarządu (nazewnictwo członków jest dowolne, najczęściej określa się ich jako
wiceprzewodniczących lub po prostu członków zarządu lub członków prezydium;
można zastosować również model zgodnie z którym członek zarządu będzie z urzędu
pełnił funkcję przewodniczącego danej komisji; dowolna jest również kwestia związana
z liczbą członków zarządu);

2

sposób powołania (odwołania) członków zarządu (powołanie w drodze głosowania
organu uchwałodawczego / powołanie przez przewodniczącego po niewiążącym
zaopiniowaniu przez organ uchwałodawczy / powołanie przez przewodniczącego
po wiążącym zaopiniowaniu przez organ uchwałodawczy / dowolne powołanie
przez przewodniczącego bez uzyskiwania zgody organu uchwałodawczego / wybór
w wyborach bezpośrednich itp.);

3

katalog kompetencji organu oraz poszczególnych członków wraz z opisem trybu
ich realizacji;

4

posiedzenia organu (tryb zwoływania, przebieg, protokołowanie itp.);

5

zasady podejmowania uchwał przez organ (wraz z trybem obiegowym oraz trybem
ich publikowania).

Rozdział II
Zarząd
§ 54
Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym Samorządu na poziomie Uczelni.
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§ 55
1. Zarząd prowadzi bieżącą politykę Samorządu.
2. Zarząd reprezentuje Samorząd na zewnątrz, w szczególności wobec władz i administracji
Uczelni, w sprawach objętych działalnością Samorządu.
3.

Zarząd 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 działalność studentów w danym roku kalendarzowym;
4) sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych nie rzadziej niż raz w danym roku
akademickim i publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Uczelni;
5) pozyskuje zewnętrzne fundusze na działalność Samorządu;
6) dysponuje środkami materialnymi Samorządu.

4. Do Zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów Samorządu.

§ 56
1. W skład Zarządu wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) trzech Wiceprzewodniczących;
3) Sekretarz.
2. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący.

§ 57
Członkowie Zarządu reprezentują w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Zarząd.

§ 58
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu.

§ 59
1. Posiedzenia Zarządu są niejawne.
2. W posiedzeniach Zarządu ma prawo brać udział, oprócz członków Zarządu Przewodniczący
Komisji Zarządu, a w razie ich nieobecności, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego,
delegowany członek Komisji Zarządu.
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§ 60
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy liczby
członków Zarządu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 61

Przebieg posiedzeń Zarządu utrwalany jest w formie protokołu.

§ 62
W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć uchwałę również w drodze ustalenia
stanowiska drogą korespondencji elektronicznej.

4.2. Przewodniczący
Przewodniczący jest najważniejszym organem samorządu studenckiego. Jest
gwarantem ciągłości i stabilności struktur samorządu. Warto zaznaczyć, że jest
obligatoryjnym organem samorządu. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi,
że w skład Rady Uczelni wchodzi przedstawiciel studentów, którym jest z urzędu
przewodniczący samorządu studenckiego. Oznacza to, że przewodniczący samorządu musi
pojawić się w przepisach regulaminu. Jest to jedna z nielicznych zmian jakie nowa Ustawa
kieruje w kontekście samorządu studenckiego. Niemniej jednak, warto zauważyć, że w poprzednim
stanie prawnym powszechną praktyką było wskazywanie takiego organu w regulaminie samorządu
studenckiego.
Niniejszy regulamin zakłada wybór przewodniczącego spośród członków organu
uchwałodawczego
na
pierwszym
posiedzeniu
w
danej
kadencji.
Nawiązując
do podejmowanych wyżej rozważań, warto powtórzyć, że samorządy mogą w dowolny
sposób określać sposób wyboru przewodniczącego (w wyborach powszechnych bezpośrednich
lub wyborach pośrednich), długość jego kadencji, zasady odwoływania, udzielania absolutorium
z wykonywanych obowiązków oraz zakresu kompetencji.

Rozdział III
Przewodniczący
§ 63
Przewodniczący jest jednoosobowym organem wykonawczym Samorządu na poziomie Uczelni.

§64
1. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
1) reprezentowanie studentów wobec władz i administracji Uczelni;
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu;
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3) wnioskowanie do Zarządu o stworzenie lub rozwiązanie Komisji Zarządu oraz o powołanie
lub odwołanie pełnomocników Zarządu;
4) wnioskowanie do Rektora o przyznanie nagród wyróżniającym się studentom Uczelni,
w szczególności aktywnym i zasłużonym członkom studenckich jednostek organizacyjnych;
5) wnioskowanie do Rektora o ustanowienie dnia rektorskiego lub godzin rektorskich;
6) wnioskowanie do Rektora o delegowanie przedstawicieli Samorządu na wyjazdy służbowe;
7) wydawanie zarządzeń i komunikatów;
8) wydawanie zaświadczeń o działalności w organach Samorządu.
2. Przewodniczący wykonuje zadania, wynikające z Ustawy:
1) bierze udział w uzgodnieniu zasad przyznaniu stypendiów z Własnego Funduszu
Stypendialnego;
2) ma prawo wnieść odwołanie do komisji dyscyplinarnej od kary upomnienia orzeczonej
przez Rektora.
3. Przewodniczący reprezentuje studentów Uczelni
i regionalnych porozumieniach samorządów studenckich.

we

wszelkich

ogólnopolskich

4.3. Sekretarz
W przepisach niniejszego regulaminu zostało przewidziane stanowisko sekretarza zarządu.
Nie jest to organ obligatoryjny, również w zakresie jego nazewnictwa. Jego kompetencje mogą
być przekazane w regulaminie np. jednemu z członków zarządu. Funkcja Sekretarza została
powołana do szeroko rozumianej obsługi administracyjnej samorządu i wiąże się przede
wszystkim z technicznymi czynnościami zwołania posiedzenia, sporządzenia protokołu
z posiedzenia i jego publikacji, publikacji wszelkich decyzji i zarządzeń władz samorządu itp.

Rozdział IV
Sekretarz
§ 65
1. Sekretarz odpowiada za obsługę administracyjną i politykę informacyjną Zarządu na poziomie
Uczelni.
2. Sekretarz przeprowadza szkolenia dla nowych współpracowników Zarządu.
3. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji Zarządu;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu;
3) podawanie do wiadomości publicznej uchwał Zarządu;
4) informowanie o terminach posiedzeń Zarządu w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Sekretarz wykonuje inne zadania określone przez Przewodniczącego.
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4.4. Komisja Wyborcza
Komisja Wyborcza jest jednym z najważniejszych organów w strukturze samorządu
ze względu na wagę kompetencji jakie posiada. Mając na uwadze tę okoliczność, członkowie
tej komisji powinni być objęci zasadą niepołączalności stanowisk lub zakazem kandydowania
do organów samorządu. W przepisach należy precyzyjnie określić zakres kompetencji
tej komisji. Natomiast procedura przebiegu wyborów oraz wszelkie kwestie z tym związane
powinny być przedmiotem ordynacji wyborczej.
Ordynacja wyborcza jest aktem normatywnym, który określa szeroko rozumiane
zasady przeprowadzania wyborów. Najczęściej stanowi odrębny od regulaminu samorządu
studenckiego akt normatywny i jest formułowana jako załącznik do niego. Ordynacja może
określać zasady wyborów tylko do organu uchwałodawczego (najczęściej organ
uchwałodawczy jest jedynym organem samorządu studenckiego wybieranym w wyborach
powszechnych) na szczeblu uczelni, a zasady wyborów na stanowiska pochodzące z wyboru
droga pośrednią mogą być wówczas określone w przepisach regulaminu samorządu
studenckiego. Ordynacja powinna określać, m.in.: zasady i tryb zgłaszania kandydatów
(określenie liczby mandatów, zasady sporządzania spisu wyborców, przesłanki posiadania
czynnego i biernego prawa wyborczego, zasady zarządzania wyborów i publikacji kalendarza
wyborczego), zasady przeprowadzania wyborów (miejsca, godziny i sposób głosowania, wzór karty
do głosowania, zasady zgłaszania mężów zaufania itp.), zasady prowadzenia kampanii wyborczej,
warunki ważności wyborów, tryb stwierdzania ważności wyborów, tryb postępowania w sprawie
protestu wyborczego, zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających.

Rozdział VII
Komisji Wyborcza
§ 66
1. Komisja Wyborcza jest kolegialnym organem wyborczym Samorządu, odpowiadającym
za przeprowadzenie wyborów do Parlamentu.
2. Do kompetencji Komisji Wyborczej należy w szczególności:
1) podanie do wiadomości publicznej terminu i zasad wyborów;
2) przygotowanie list studentów uprawnionych do głosowania;
3) sporządzenie wzoru i przygotowanie karty do głosowania;
4) oznaczenie kart do głosowania pieczęcią Komisji Wyborczej;
5) odpowiednie zabezpieczenie urn wyborczych, w szczególności zaklejenie urn, opatrzenie
ich pieczęcią oraz zamknięcie ich w miejscu dostępnym tylko Przewodniczącemu Komisji
Wyborczej;
6) określenie zasad kampanii wyborczej i podanie ich do wiadomości publicznej;
7) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów Ordynacji Wyborczej;
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8) sporządzenie wykazu wszystkich kandydatów na Członków Parlamentu i podanie
go do wiadomości publicznej;
9) przeprowadzenie głosowania w okręgach wyborczych;
10) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej;
11) dbanie o właściwą kampanię informacyjną dotyczącą wyborów;
12) dokonywanie wykładni postanowień Ordynacji Wyborczej.

§ 67
W
skład
Komisji
Wyborczej
wchodzą
Przewodniczący
Komisji
Wyborczej,
Wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej oraz po trzy osoby, wybrane przez każdą Radę WSS
i zatwierdzone przez Parlament.

§ 68
1. Pracami Komisji Wyborczej kieruje Przewodniczący Komisji Wyborczej.
2. Przewodniczący Komisji Wyborczej zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji Wyborczej.
3. Przewodniczący Komisji Wyborczej reprezentuje Komisję Wyborczą wobec innych organów
Samorządu oraz wobec organów Uczelni.
4. Przewodniczący Komisji Wyborczej jest wybierany na czas trwania kadencji Parlamentu.
5. W przypadku gdy Przewodniczący Komisji Wyborczej nie może pełnić swoich obowiązków,
jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej.

4.5. Rzecznik Praw Studenta
Rzecznik Praw Studenta występuje jako podmiot, którego zasadniczym zadaniem
jest szeroko rozumiana ochrona praw studenta, co powinno przejawiać się w podejmowaniu
interwencji w sytuacjach, w których prawa studenta są naruszane. Rzecznik powinien ponadto
podejmować działania mające na celu popularyzację tematyki praw i obowiązków studenta.
Od strony legislacyjnej warto zaznaczyć, że rzecznik nie jest obligatoryjnym organem
samorządu studenckiego. Bardzo często bywa, że kompetencje polegające na ochronie praw
studenta wykonuje inny organ samorządu, np. komisja prawna lub dany członek zarządu,
w zakresie którego zadań znajdują się te kwestie.
Przy tworzeniu przepisów dotyczących rzecznika powinien zostać opisany zakres spraw
w podobny sposób do powoływania innych organów, tj. zasady powołania (i odwołania)
rzecznika, długość kadencji wraz z opisem momentu jej rozpoczęcia i zakończenia
oraz zakres kompetencji. Przykładowo rzecznik może zostać wybrany w drodze głosowania
organu uchwałodawczego spośród jego członków lub spośród studentów uczelni; może
zostać powołany przez przewodniczącego (z uwzględnieniem wiążącego lub niewiążącego
zaopiniowania przez organ uchwałodawczy) lub nawet wybrany w wyborach bezpośrednich.
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W niniejszym regulaminie został przyjęty model polegający na wyborze rzecznika praw
studenta przez organ uchwałodawczy spośród jego członków w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością.

Rozdział VIII
Rzecznik Praw Studenta
§ 69
1. Rzecznik Praw Studenta jest jednoosobowym organem Samorządu, który występuje
w charakterze obrońcy interesów studentów Uczelni.
2. Kadencja Rzecznika Praw Studenta trwa do końca kadencji Parlamentu.
3. Rzecznik Praw Studenta jest powoływany w celu wyjaśniania i rozwiązywania spraw
związanych z rażącym naruszeniem praw studenta na Uczelni.
4. Rzecznik Praw Studenta ma za zadanie:
1) dbać o poszanowanie praw studenta Uczelni;
2) propagować ideę samorządności studenckiej wśród studentów Uczelni.

§ 70
1. Rzecznik Praw Studenta w celu wsparcia swoich działań powołuje CPS.
2. Rzecznik Praw Studenta ogłasza nabór członków do CPS i przeprowadza rozmowy
kwalifikacyjne.
3. Rzecznik Praw Studenta odpowiada za przeszkolenie członków CPS.
4. Rzecznik Praw Studenta określa zakres obowiązków członków CPS.
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Niniejszy regulamin przewiduje strukturalny podział na poziom ogólnouczelniany,
wydziałowy oraz domu studenckiego. Podział tego typu jest odpowiedni dla dużych uczelni,
których struktura wymaga rozbudowanego regulaminu samorządu studenckiego. Nawiązując
do rozważań wskazanych na początku poradnika, należy zaznaczyć, że podział na poziomy
w regulaminie samorządu zależy od struktury uczelni opisanej w statucie. Możliwy
jest bowiem podział na instytuty dla uczelni, które nie zachowały struktury wydziałowej. Niemniej
jednak, w praktyce regulaminowej dojdzie tylko i wyłącznie do zmiany nazewnictwa - samorząd
wydziałowy zmieni się w instytutowy.
W prezentowanym przykładowym regulaminie struktura samorządu wydziałowego
jest nieco odmienna od samorządu na poziomie ogólnouczelnianym. Członkami organu
uchwałodawczego, nazwanego Radą Wydziałowego Samorządu Wydziału, są osoby wybrane
wyborach powszechnych do organu uchwałodawczego na szczeblu uczelni. Innymi
słowy – członkowie Parlamentu z urzędu są członkami organu uchwałodawczego na szczeblu
wydziału z głosem stanowiącym. W skład rady wchodzą ponadto starości, którzy są wybierani
w wyborach powszechnych przez studentów poszczególnych roczników danego kierunku.
Regulamin może przewidywać odmienny model wyboru, np. wybór w wyborach powszechnych,
niezależnie do wyborów do Parlamentu.
Na czele rady stoi przewodniczący, który jest jednocześnie przewodniczącym organu
wykonawczego na szczeblu wydziału, tj. zarządu. Jest on wybierany przez organ
uchwałodawczy, czyli w wyborach pośrednich. Może on być oczywiście wybrany w wyborach
bezpośrednich, podobnie jak cały skład zarządu.
Natomiast regulamin w części odnoszącej się do domu studenckiego zakłada prostą
strukturę tworzącą radę mieszkańców, na czele której stoi przewodniczący, wiceprzewodniczący
oraz sekretarz.
Przy tworzeniu przepisów w tym zakresie obowiązują reguły wskazywane w odniesieniu
do powyższych partii regulaminu. Zatem najważniejszymi kwestiami, jakie powinny zostać ujęte
w przepisy powinny być: określenie zasad powoływania (odwoływania) organów, skład kadencji,
długość kadencji, zakres kompetencji organów oraz wzajemne relacje pomiędzy organami.
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Dział III
Organy Samorządu na poziomie Wydziału
Rozdział I
Rada WSS
§ 71
1. Rada WSS jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu na poziomie Wydziału.
2. W skład Rady WSS wchodzą Członkowie Rady.
3. Członkami Rady są:
1) Członkowie Parlamentu z danego Wydziału;
2) starości z danego Wydziału;
3) Członkowie Rady wybrani w wyborach zgodnie z procedurą wskazaną w Ordynacji
Wyborczej.

§ 72
1. Kadencja Rady WSS trwa dwa lata.
2. Kadencja Rady WSS rozpoczyna się z dniem zebrania się Rady WSS na pierwsze posiedzenie
i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Rady WSS następnej kadencji.
3. Rada WSS może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Rady.

§ 73
Mandat Członka Rady wygasa w przypadku:
1) wygaśnięcia mandatu Członka Parlamentu;
2) wygaśnięcia mandatu starosty.

§ 74
1. Do kompetencji Rady WSS należy w szczególności:
1) podejmowanie uchwał dotyczących studentów Wydziału;
2) obrona praw i interesów studentów danego Wydziału;
3) decydowanie w sprawach powierzonych przez władze Wydziału;
4) wybór i odwołanie Przewodniczącego WSS;
5) wybór i odwołanie pozostałych członków Prezydium Rady WSS;
6) wybór i odwołanie dwóch członków Komisji Wyborczej;
7) wybór i odwołanie przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału;
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8) wybór i odwołanie przedstawicieli studentów w Radzie Instytutu;
9) podjęcie decyzji o przeprowadzeniu wydziałowego referendum studenckiego;
10) podjęcie decyzji o przeprowadzeniu wydziałowej akcji protestacyjnej.

§ 75
1. Rada WSS wybiera ze swojego grona Zarząd WSS.
2. Zarząd WSS tworzą:
1) Przewodniczący WSS;
2) Wiceprzewodniczący WSS;
3) Skarbnik WSS;
4) Sekretarz WSS.
3. Przy podejmowaniu decyzji przez Zarząd WSS, w przypadku równej liczby głosów, głos
decydujący ma Przewodniczący WSS.
4. Do kompetencji Zarządu WSS należy:
1) ustalanie planowanego porządku posiedzenia Rady WSS;
2) przyjmowanie wniosków do rozpatrzenia przez Radę WSS;
3) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac Rady WSS;
4) podejmowanie decyzji o usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady WSS;
5) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka Rady WSS.

§ 76
Wybór i odwołanie Przewodniczącego WSS oraz pozostałych członków Prezydium Rady WSS
odbywa się poprzez odpowiednie stosowanie §25-29.

§ 77
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady WSS, zwane posiedzeniem wyborczym, zwołuje
urzędujący Przewodniczący Komisji Wyborczej niezwłocznie po pierwszym posiedzeniu
Parlamentu na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 14 dni od dnia
pierwszego posiedzenia Parlamentu.
2. Przewodniczący Komisji Wyborczej informuje Członków Rady o pierwszym posiedzeniu
Rady WSS za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną, nie później niż 5 dni
przed posiedzeniem.

§ 78
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady WSS otwiera Przewodniczący Komisji Wyborczej.
2. Przewodniczący Komisji Wyborczej stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność
obrad i prowadzi posiedzenie Rady WSS do wyboru Przewodniczącego WSS.
33

ROZDZIAŁ 5

SAMORZĄD STUDENCKI NA POZIOMIE WYDZIAŁU
ORAZ DOMU STUDENCKIEGO
§ 79
Tryb działania Rady WSS jest analogiczny do trybu działania Parlamentu.

Rozdział II
Zarząd WSS
§ 80
1. Zarząd WSS jest kolegialnym organem wykonawczym Samorządu na poziomie Wydziału.
2. W skład Zarządu wchodzą:
1) Przewodniczący WSS;
2) Wiceprzewodniczący WSS;
3) Skarbnik WSS;
4) Sekretarz WSS.
3. Pracami Zarządu WSS kieruje Przewodniczący WSS.

§ 81
1. Zarząd WSS w zakresie swych kompetencji:
1) prowadzi bieżącą politykę WSS;
2) zapewnia wykonanie uchwał Rady WSS;
3) wydaje zarządzenia na podstawie uchwał Rady WSS, w granicach zawartego
w nich upoważnienia oraz w celu ich wykonania;
4) pozyskuje zewnętrzne fundusze na działalność WSS;
5) odpowiada za organizację wszelkich imprez mających na celu promocję Wydziału.

§ 82
Zarząd WSS, na wniosek Przewodniczącego WSS, tworzy Komisje Zarządu WSS oraz ustanawia
pełnomocników do określonych spraw.

Rozdział III
Przewodniczący WSS
§ 83
1. Przewodniczący WSS
na poziomie Wydziału.

jest

jednoosobowym

organem

wykonawczym

Samorządu

2. Do kompetencji Przewodniczącego WSS należy w szczególności:
1) reprezentowanie studentów wobec władz i pracowników Wydziału;
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady WSS;
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3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu WSS;
4) podpisywanie uchwał Rady WSS;
5) podpisywanie uchwał Zarządu WSS;
6) wnioskowanie do Dziekana o przyznanie nagród wyróżniającym się studentom;
7) wnioskowanie do Dziekana o ustanowienie godzin dziekańskich;
8) wydawanie zarządzeń i komunikatów.

Rozdział IV
Wiceprzewodniczący WSS, Skarbnik WSS, Sekretarz WSS
§ 84
1. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego WSS należy:
1) zastępowanie Przewodniczącego WSS w pełni praw i obowiązków w czasie, gdy ten nie może
sprawować swojej funkcji lub gdy Przewodniczący WSS z własnej inicjatywy przekaże swoje
obowiązki na czas oznaczony;
2) wykonywanie innych zadań określonych przez Przewodniczącego WSS.

§ 85
Do kompetencji Skarbnika WSS należy:
1) prowadzenie dokumentacji finansowej WSS;
2) dbanie o finanse WSS;
3) wykonywanie innych zadań określonych przez Przewodniczącego WSS.

§ 86
Do kompetencji Sekretarza WSS należy:
1) prowadzenie dokumentacji Rady WSS i Zarządu WSS;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady WSS i Zarządu WSS;
3) podawanie do wiadomości studentów Wydziału uchwał Rady WSS i Zarządu WSS;
4) prowadzenie korespondencji Rady WSS i Zarządu WSS.

Rozdział V
Starosta
§ 87
1. Starosta to wyłączny przedstawiciel i strażnik interesów wszystkich studentów danego roku
i kierunku z danego Wydziału.
2. Starosta jest jednoosobowym organem Samorządu na poziomie Wydziału.
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§ 88
1. Starosta w swej działalności kieruje się troską o dobro studentów danego roku 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.

§ 89
1. Starosta wybierany jest przez studentów danego roku spośród swojego grona podczas
spotkania zorganizowanego przez opiekuna roku na początku pierwszego roku studiów.
2. W wyborach starosty powinien uczestniczyć przedstawiciel WSS.
3. Starosta wybierany jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby studentów danego roku w wyborach równych i bezpośrednich oraz w głosowaniu
tajnym.
4. Starosta z chwilą wyboru staje się członkiem Rady WSS.

§ 90
1. Kadencja starosty trwa do końca studiów.
2. Mandat starosty wygasa wskutek:
1) utraty statusu studenta;
2) zawieszenia w prawach studenta;
3) zmiany kierunku studiów;
4) odwołania przez studentów danego roku;
5) złożenia rezygnacji;
6) śmierci.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu starosty przeprowadza się ponowne wybory.

§ 91
1. Starosta może być odwołany w przypadku, gdy rażąco nie wywiązuje się ze swoich
regulaminowych zadań, w sposób zagrażający interesom studentów danego roku.
2. Starosta może być odwołany na wniosek:
1) co najmniej 1/5 ogólnej liczby studentów danego roku;
2) Przewodniczącego WSS.
3. Starostę odwołują studenci danego roku bezwzględną większością głosów w obecności
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co najmniej połowy ogólnej liczby studentów danego roku.
4. Procedurę odwołania i wyboru nowego starosty przeprowadza Przewodniczący WSS
lub delegowany przez niego członek WSS.

Dział IV
Samorząd Mieszkańców Domu Studenckiego
§ 92
1. Mieszkańcy Domu Studenckiego tworzą Samorząd Mieszkańców Domu Studenckiego.
2. Mieszkańcy Domu Studenckiego mają prawo wybierać i być wybieranym do Rady
Mieszkańców DS.

§ 93
1. Rada Mieszkańców DS jest kolegialnym organem uchwałodawczym i wykonawczym
Samorządu na poziomie Domu Studenckiego i wyłącznym reprezentantem ogółu mieszkańców
Domu Studenckiego.
2. Rada Mieszkańców DS:
1) współpracuje z kierownikiem Domu Studenckiego we wszystkich sprawach dotyczących
mieszkańców Domu Studenckiego;
2) występuje z wnioskami i postulatami do organów Uczelni;
3) opiniuje projekt Regulaminu Domów Studenckich;
4) kształtuje kulturę współżycia społecznego między mieszkańcami Domu Studenckiego;
5) podejmuje działania w celu utrzymania ładu, porządku, spokoju i czystości
w Domu Studenckim;
6) interweniuje w przypadku naruszenia praw mieszkańców Domu Studenckiego na prośbę
zainteresowanych lub z własnej inicjatywy.

§ 94
Wybory do Rady Mieszkańców DS odbywają się na początku roku akademickiego na walnym
zebraniu mieszkańców Domu Studenckiego.

§ 95
1. Rada Mieszkańców DS wybiera ze swojego grona:
1) Przewodniczącego Rady Mieszkańców DS;
2) Wiceprzewodniczącego Rady Mieszkańców DS.
2. Przewodniczący Rady Mieszkańców DS kieruje
oraz reprezentuje Radę Mieszkańców DS na zewnątrz.

pracami

Rady

Mieszkańców

DS
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PRZEPISY ZWIĄZANE
Z PRZEDSTAWICIELSTWEM
STUDENTÓW W PRACACH
ORGANÓW KOLEGIALNYCH
UCZELNI ORAZ STRAJKAMI
STUDENCKIMI
Bardzo ważną część regulaminu samorządu studenckiego są przepisy dotyczące sposobu
wyboru przedstawicieli studentów do poszczególnych organów kolegialnych uczelni. Zgodnie
z Ustawą studenci są członkami senatu oraz kolegium elektorów w liczbie co najmniej
20% składu tych gremiów. W zakresie dotyczącym sposobu wyboru przedstawicieli Ustawa
odsyła do regulaminu samorządu studenckiego, wskazując, że wybór ma się odbyć na zasadach
określonych w regulaminie samorządu studenckiego, zgodnie z Ustawą i statutem uczelni. Oznacza
to, że jeżeli statut przewiduje jakieś unormowania dotyczące tej kwestii, to regulamin samorządu
studenckiego nie może poza nie wykraczać. Jednocześnie warto zaznaczyć, że statut nie powinien
narzucać konkretnego trybu wyboru przedstawicieli studentów.
W zależności od struktury organizacyjnej danej uczelni oraz organów wchodzących
w skład tej struktury, w regulaminie powinien zostać określony tryb wyboru przedstawicieli
do poszczególnych organów. Poniżej przedstawione zostały przykładowe przepisy
w odniesieniu do najczęściej funkcjonujących rodzajów organów kolegialnych. Zakładają one
wybór przedstawicieli do Rady Wydziału. Zależy to oczywiście od tego, czy dana uczelnia
pozostawiła w nowym statucie Radę Wydziału z dotychczasowymi kompetencjami
i przedstawicielstwem studentów.
W zakresie legislacyjnym mogą funkcjonować następujące, przykładowe modele:
wybór przedstawicieli w wyborach powszechnych; wybór przez organ uchwałodawczy
spośród jego członków lub spośród wszystkich studentów; powołanie przez organ wykonawczy;
członkostwo z urzędu itp.
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Dział V
Przedstawiciele studentów w organach kolegialnych Uczelni
§ 96
Studenci reprezentowani są poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych Uczelni,
w szczególności w: Senacie, komisjach uczelnianych, komisjach dyscyplinarnych, radach
wydziału, radach instytutu, wydziałowych komisjach ds. jakości kształcenia, Komisji
Stypendialnej, Odwoławczej Komisji Stypendialnej i Kolegium Elektorów.

Rozdział I
Przedstawiciele studentów w Senacie
§ 97
1. Wyboru przedstawicieli studentów w Senacie dokonuje Parlament spośród studentów
Uczelni bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków
Parlamentu w głosowaniu tajnym.
2. Wybory przedstawicieli studentów w Senacie przeprowadzane są w październiku na okres
jednego roku akademickiego.
3. Kandydata na przedstawiciela studentów w Senacie może zgłosić każdy student Uczelni.

§ 98
1. Mandat przedstawiciela studentów w Senacie wygasa wskutek:
1) zawieszenia w prawach studenta;
2) zrzeczenia się mandatu na piśmie;
3) odwołania przez Parlament;
4) śmierci.
2. Parlament odwołuje przedstawiciela studentów w Senacie na pisemny wniosek:
1) Przewodniczącego;
2) co najmniej 1/5 ogólnej liczby Członków Parlamentu;
3) co najmniej 1/20 ogólnej liczby studentów Uczelni.
3. Parlament odwołuje przedstawiciela studentów w Senacie bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu.
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§ 99
Do przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów i ich wyboru oraz odwołania stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące przedstawicieli w Senacie.

Rozdział II
Przedstawiciele studentów komisjach uczelnianych i dyscyplinarnych
§ 100
1. Przedstawicieli studentów w komisjach uczelnianych deleguje Zarząd w drodze uchwały.
2. Przedstawicieli studentów w komisji dyscyplinarnej deleguje Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział III
Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału
§ 101
1. Wyboru przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału dokonuje Rada WSS spośród
studentów Wydziału bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby Członków Rady w głosowaniu tajnym.
2. Wybory przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału przeprowadzane są w maju
na okres jednego roku.
3. Kandydata na przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału może zgłosić każdy student
Wydziału.

§ 102
1. Mandat przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału wygasa wskutek:
1) utraty statusu studenta;
2) zrzeczenia się mandatu na piśmie;
3) odwołania przez Radę WSS;
4) śmierci.
2. Rada WSS odwołuje przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału na pisemny wniosek:
1) Przewodniczącego WSS;
2) co najmniej 1/5 ogólnej liczby Członków Rady;
3) co najmniej 1/20 ogólnej liczby studentów Wydziału.
3. Rada WSS odwołuje przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Rady.
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Dział VII
Referendum, akcja protestacyjna i strajk studencki
§ 103
1. Referendum odbywa się w sprawach ważnych dla środowiska studenckiego.
2. Ogólnouczelniane referendum studenckie może zarządzić Parlament bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Parlamentu.
3. Wydziałowe referendum studenckie może zarządzić Rada WSS bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Rady.

§ 104
1. Samorząd może – dla poparcia swoich żądań, gdy są one przedmiotem sporu zbiorowego
i dotyczą istotnych spraw lub interesów studentów – podjąć akcję protestacyjną.
2. Decyzję o przeprowadzeniu i formie akcji protestacyjnej podejmuje Parlament bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Parlamentu.
3. Przewodniczący zawiadamia Rektora o podjętej decyzji, o której mowa w ust. 2, najpóźniej
na 3 dni przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej.

§ 105
1. W przypadku gdy akcja protestacyjna nie doprowadziła do rozwiązania sporu, Parlament może
podjąć decyzję o przeprowadzeniu ogólnouczelnianego strajku studenckiego.
2. Parlament podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu i formie ogólnouczelnianego strajku
studenckiego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
Członków Parlamentu.

§ 106
1. Udział w strajku studenckim lub innej akcji protestacyjnej jest dobrowolny.
2. Do podjęcia decyzji i przeprowadzania strajku studenckiego lub innej akcji protestacyjnej
stosuje się przepisy Ustawy.
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PRZEPISY KOŃCOWE
Na końcu regulaminu umieszczany jest zestaw przepisów dotyczących kwestii ściśle
technicznych. Najważniejszymi są: zasady wykładni postanowień regulaminu (wykładni może
dokonywać np. organ uchwałodawczy, komisja rewizyjna, sąd koleżeński), procedura
dokonywania zmian w przepisach regulaminu oraz przepisy przejściowe i dostosowujące.

Dział VIII
Wykładnia postanowień Regulaminu
§ 107
1. W razie wątpliwości dotyczących przepisów niniejszego Regulaminu, wiążącej wykładni
jego postanowień dokonuje Parlament w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Parlamentu, po zapoznaniu się
z opinią Komisji Prawnej.
2. Wykładnia przyjęta przez Parlament obowiązuje od dnia jej dokonania.

Dział IX
Zmiana Regulaminu
§ 108
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. Marszałek przedstawia Rektorowi uchwałę, o której mowa w ust. 1.

Dział X
Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 109
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
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§ 110
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności
z Ustawą i Statutem.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin.

§ 111
Kadencja dotychczasowych organów Samorządu wygasa w dniu rozpoczęcia kadencji organów
Samorządu wybranych w myśl przepisów niniejszego Regulaminu i Ordynacji Wyborczej.
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PODSUMOWANIE
Podsumowując należy jeszcze raz podkreślić dwie kluczowych kwestii. Po pierwsze,
niniejszy regulamin ma charakter przykładowy. Jego przepisy mogą być wykorzystywane
częściami i mają charakter uniwersalny. Po drugie, Ustawa nie wprowadza drastycznych
zmian w kontekście funkcjonowania samorządów studenckich. Zmiany jakie powinny
być wdrożone do regulaminów samorządów wynikają raczej ze statutów uczelni, ewentualnie
regulaminów studiów i innych przepisów funkcjonujących na uczelniach. Stopień zmian zależy
od tego, w jakim stopniu dana uczelnia skorzystała z poszerzonej autonomii organizacyjnej.
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