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Miejsca zmienione w stosunku do Regulaminu Samorządu Studentów AWF Warszawa 

zatwierdzonego przez Senat Uczelni w dniu 1 lipca 2014 roku zaznaczone zostały wytłuszczoną 

kursywą 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW 

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 

 

Uchwalony przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 

2014 r., zmieniony na posiedzeniu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w dniu 9 marca 

2015 r. oraz w dniu 11 maja 2015 r. 

Zatwierdzony przez Senat Uczelni w dniu 1 lipca 2014 roku i w wyniku wprowadzonych przez 

Uczelnianą Radę Samorządu Studentów zmian powtórnie zatwierdzony w dniu 19 maja 2015 r. 

 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

prowadzonych przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

zwaną dalej Uczelnią lub Akademią tworzą samorząd studentów Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego, zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),  zwanej dalej Ustawą oraz aktów 

wykonawczych, Statutu Uczelni oraz niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.  

 

§ 2 

1. Organy samorządu studentów są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni. 

2. Organy Samorządu aktywnie uczestniczą w realizacji zadań uczelni w zakresie spraw 

studenckich, a w szczególności w zakresie kultury, procesu dydaktyczno-wychowawczego 

oraz spraw socjalno-bytowych studentów. 

3. Organami samorządu studentów są: 

a. Uczelniana Rada Samorządu Studentów (zwana dalej URSS), która jest najwyższym 

organem uchwałodawczym Samorządu Studentów; 
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b. Przewodniczący Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów (zwany dalej 

Przewodniczącym), jako jednoosobowy organ Samorządu, który kieruje pracami 

Zarządu; 

c. Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studentów (zwany dalej Zarządem), który jest 

organem wykonawczym samorządu studentów; 

d. Wydziałowe Rady Samorządu Studentów (zwane dalej WRSS), które są wydziałowymi 

organami uchwałodawczymi Samorządu; 

e. Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów, która jest organem nadzorującym 

Samorządu; 

f. Komisja Wyborcza Samorządu Studentów, która jest organem wyborczym Samorządu; 

g. Sąd Koleżeński, który jest organem sądowniczym Samorządu. 

 

§ 3 

Samorząd działając poprzez swoje organy: 

1. Reprezentuje interesy studentów w Uczelni i poza nią. 

2. Wyraża opinie studentów Uczelni w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana. 

3. Uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu 

decyzji w sprawach Uczelni, a w szczególności: 

a) opiniuje projekty decyzji organów Uczelni w sprawach dotyczących studentów, w tym 

związanych z organizacją i Regulaminem Studiów Uczelni, 

b) współpracuje z władzami Uczelni i Wydziałów w działaniach zmierzających do poprawy 

systemu kształcenia, 

c) porozumiewa się z odpowiednimi organami Uczelni w sprawach podziału Funduszu 

Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów oraz uczelnianego funduszu 

stypendialnego i współdecyduje w zakresie podziału środków przeznaczonych na cele 

studenckie, 

d) dba i wspiera rozwój kultury studenckiej, sportu uczelnianego, studenckiego ruchu 

naukowego oraz organizacji studenckich. 

4. Broni praw studentów. 

§ 4 

1. Organy Samorządu realizują swoje zadania korzystając z pomieszczeń, obiektów, urządzeń 

biurowych i łączności, sprzętu komputerowego i poligraficznego oraz środków Uczelni 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Samorządu. 

2. Organy Samorządu przedstawiają organom Uczelni sprawozdanie z rozdziału środków 
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finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim, najpóźniej 

do dnia 30 stycznia za rok poprzedni.  

3. Organy Samorządu mogą zwracać się do Rektora Uczelni lub instytucji  pozauczelnianych, 

za wiedzą Rektora, o pomoc w finansowaniu swoich przedsięwzięć. 

 

DZIAŁ II 

ORGANY SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 

ROZDZIAŁ I 

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 

§ 5 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów jest najwyższym organem uchwałodawczym samorządu 

studentów Akademii. 

§ 6 

Do wyłącznych kompetencji URSS należy: 

1) uchwalanie Regulaminu i jego zmian; 

2) wyrażanie zgody na treść Regulaminu Studiów Akademii; 

3) uchwalanie kodeksu etyki studenta; 

4) uchwalanie budżetu URSS i jego zmian; 

5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu; 

6) wybór Przewodniczącego URSS; 

7) zatwierdzanie składu Zarządu; 

8) udzielanie Zarządowi absolutorium; 

9) wybór członków Komisji Rewizyjnej; 

10) wybór członków Komisji Wyborczej; 

11) uchwalanie Regulaminu Rad Mieszkańców i jego zmian; 

12) decydowanie o podjęciu ogólnouczelnianej akcji protestacyjnej, w tym strajku, o którym 

mowa w Ustawie; 

13) decydowanie o przeprowadzeniu ogólnouczelnianego referendum; 

14) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach szczególnych; 

15) wybór przedstawicieli studenckich do Senatu Uczelni. 

 

§ 7 

Do kompetencji URSS należy w szczególności: 
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1) uchylanie niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności Statutem Uczelni, 

Regulaminem Studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie lub Regulaminem Samorządu Studentów, uchwał innych organów 

Samorządu; 

2) nadzór nad działalnością organów Samorządu powoływanych przez URSS oraz 

członków tych organów. 

 

§ 8 

1. URSS składa się z 15 studentów będących członkami URSS wybieranymi w trybie 

określonym w ordynacji wyborczej (zwanej dalej Ordynacją), która stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu. 

2. Każdy z wydziałów Akademii posiada określoną liczbę miejsc w Uczelnianej Radzie 

Samorządu Studentów, tj.: 

a. Wydział Wychowania Fizycznego - 4 miejsca, 

b. Wydział Turystyki i Rekreacji - 4 miejsca, 

c. Wydział Rehabilitacji - 4 miejsca, 

d. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej - 1 miejsce, 

e. Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej - 1 miejsce. 

3. 15 osobą będącą w składzie URSS jest nowo wybrany Przewodniczący. 

4. W przypadku utworzenia nowej jednostki Akademii, URSS w drodze uchwały może podjąć 

decyzję o poszerzeniu składu URSS o przedstawicieli studentów nowej jednostki. 

5. Kadencja URSS trwa 24 miesiące, rozpoczyna się z dniem 1 grudnia, a kończy z dniem 30 

listopada. 

 

§ 9 

1. URSS obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych. 

2. Posiedzenia URSS są jawne. 

3. Jeżeli wymaga tego dobro społeczności studenckiej Akademii, URSS może uchwalić 

zwykłą większością głosów tajność posiedzenia lub jego części, co jest jednoznaczne 

z wykluczeniem z udziału w posiedzeniu osób innych niż członkowie URSS, chyba że 

URSS postanowi inaczej. Z tajnej części posiedzenia nie sporządza się protokołu. 

4. Posiedzenia URSS prowadzone są przez Przewodniczącego. 

 

§ 10 

1. Posiedzenia URSS odbywają się w terminach ustalonych uchwałą URSS. 
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2. Przewodniczący nie później niż na siedem dni przed dniem posiedzenia URSS zawiadamia 

członków o dacie, godzinie i porządku obrad. 

3. Zapis zawarty w ust. 2 nie obowiązuje przy posiedzeniach nadzwyczajnych. 

 

§ 11 

1. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej raz w miesiącu, z wyłączeniem lipca 

i sierpnia. 

2. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący według kalendarza posiedzeń. 

3. W przypadku zmiany terminu posiedzenia zwyczajnego, Przewodniczący zawiadamia o tym 

członków, co najmniej na siedem dni przed nowym terminem posiedzenia. 

 

§ 12 

1. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) Rektora; 

2) Zarządu URSS; 

3) Komisji Rewizyjnej; 

4) Komisji Wyborczej; 

5) co najmniej pięciu członków URSS. 

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia URSS zawiera proponowany porządek dzienny 

obrad. 

3. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są na dzień przypadający w ciągu czternastu dni od dnia 

wpłynięcia wniosku. 

 

§ 13 

1. Członek URSS zobowiązany jest stawić się na pierwszym posiedzeniu URSS w dniu jego 

rozpoczęcia. 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, członek zobowiązany jest 

w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia pierwszego posiedzenia złożyć do 

Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów pisemne usprawiedliwienie 

swojej nieobecności. 

3. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się 

mandatu członka. 

4. Do członka wybranego w wyborach uzupełniających postanowienia ust. 1-3 stosuje się 

odpowiednio, z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie, na którym zobowiązany jest się 

stawić odbywa się po ogłoszeniu wyników wyborów uzupełniających.  
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5. Ustanie członkostwa w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów następuje wskutek: 

1) skreślenia z listy studentów, 

2) zawieszenia w prawach studenta, 

3) utraty statusu studenta z końcem roku akademickiego, w którym student ukończył 

studia, za wyjątkiem przypadków, kiedy student ukończył studia pierwszego stopnia i 

kontynuuje studia drugiego stopnia, po uzyskaniu dyplomu studiów pierwszego stopnia, 

w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące, 

4) złożenia pisemnej rezygnacji, 

5) poważnego naruszenia obowiązujących przepisów lub zachowania uchybiającego 

godności studenta, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego lub 

Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, 

6) odwołania z funkcji członka organu samorządu studentów, 

7) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach organu, 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

 

§ 14 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka URSS, Przewodniczący URSS niezwłocznie 

informuje o tym fakcie przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

2. Jeżeli mandat członka wygasa na mniej niż 30 dni przed końcem kadencji, wyborów 

uzupełniających nie przeprowadza się. 

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej URSS zwołuje ustępujący Przewodniczący. 

4. Przewodniczący ustępującej kadencji prowadzi posiedzenia URSS do wyboru nowego 

Przewodniczącego. 

 

§ 15 

Odwołanie członka URSS może nastąpić w przypadku: 

1) niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu; 

2) poważnego naruszenia obowiązujących przepisów lub zachowania uchybiającego 

godności studenta, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego lub 

Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. 

 

§ 16 

1. URSS może odwołać swojego członka  na wniosek co najmniej 2/3 regulaminowej liczby 

członków, Przewodniczącego, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

2. URSS odwołuje 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby 
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członków. 

 

§ 17 

1. URSS podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał. 

2. Uchwały URSS podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy regulaminowej liczby członków chyba, że przepisy stanowią inaczej. 

3. Uchwały wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, chyba, że organ podejmujący uchwałę 

postanowi inaczej. 

4. Uchwały w sprawach osobowych wymagają głosowania tajnego i podejmowane są zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu organu. 

 

§ 18 

1. Członkowie URSS zobowiązani są do pełnienia dyżurów w biurze URSS w wymiarze 

godzin nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo. 

2. Dokładne zasady dot. dyżurów członków URSS określa uchwała Zarządu URSS. 

 

ROZDZIAŁ II 

PRZEWODNICZĄCY UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 

§ 19 

1. Przewodniczący  jest jednoosobowym organem Samorządu Studentów. 

2. Kadencja Przewodniczącego trwa 24 miesiące. 

3. Przewodniczący za swoją pracę odpowiada przed URSS oraz Komisją Rewizyjną. 

4. Zastępcami Przewodniczącego są członkowie Zarządu URSS. 

 

§ 20 

Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności: 

1) nadzór nad działaniami organów Samorządu; 

2) nadzór nad wykonywaniem uchwał URSS oraz Zarządu; 

3) kierowanie pracami biura URSS, w tym podejmowanie decyzji finansowych w sprawach 

związanych z jego funkcjonowaniem; 

4) administrowanie pomieszczeniami URSS w zakresie powierzonym przez właściwe 

organy uczelni; 

5) prowadzenie posiedzeń URSS oraz Zarządu; 

6) kierowanie pracami Zarządu; 
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7) reprezentowanie URSS oraz Zarządu na zewnątrz; 

8) czuwanie nad przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu przez organy 

Samorządu; 

9) opiniowanie wniosków członków organów Samorządu o przyznanie ITS, IPS, urlopu 

dziekańskiego a także innych wniosków składanych władzom wydziału bądź uczelni 

związanych z działalnością w organach Samorządu; 

10) wystawianie referencji członkom organów Samorządu; 

11) wnioskowanie do władz Uczelni o wystawienie referencji wyróżniającym się członkom 

organów Samorządu; 

 

§ 21 

Przewodniczący jest członkiem Rady Delegatów Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego oraz 

Delegatem na Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a także pełni inne 

funkcje, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 22 

Na potrzeby realizacji swoich zadań, Przewodniczący może wydawać zarządzenia. 

 

§ 23 

1. URSS odwołuje i wybiera nowego Przewodniczącego na tym samym posiedzeniu URSS. 

2. URSS odwołuje Przewodniczącego na wniosek co najmniej 2/3 regulaminowej liczby 

członków. 

3. URSS odwołuje Przewodniczącego 2/3  głosów w obecności co najmniej połowy 

regulaminowej liczby członków. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

przeprowadza się wybory Przewodniczącego. Do czasu wyboru Przewodniczącego jego 

funkcje pełni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

ROZDZIAŁ III 

ZARZĄD UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 

§ 24 

Zarząd jest organem wykonawczym samorządu studentów Akademii. 
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§ 25 

1. Zarząd odpowiedzialny jest za bieżące działania Samorządu. 

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

3. Zarząd wspiera działalność innych organów Samorządu. 

 

§ 26 

Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie wykonaniem budżetu Samorządu; 

2) dysponowanie środkami finansowymi oraz materialnymi Samorządu na szczeblu Akademii; 

3) składanie wniosków dotyczących organizacji roku akademickiego, w ramach posiadanych 

przez Samorząd Studencki kompetencji; 

4) wnioskowanie o przekazanie sprawy dyscyplinarnej studenta do Sądu Koleżeńskiego; 

5) podejmowanie decyzji dotyczących powierzchni, w szczególności lokalowych, 

przekazanych przez organy Akademii do dyspozycji Samorządu; 

6) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach szczególnych; 

7) wyznaczanie przedstawicieli studentów do: 

a) Komisji Senackich; 

b) Komisji dyscyplinarnych ujętych w Ustawie; 

c) Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz Wydziałowych Komisji Stypendialnych; 

d) Uczelnianych Komisji powołanych uchwałą Senatu bądź Zarządzeniem Rektora; 

e) innych ciał kolegialnych powołanych przez władze Uczelni, a wymagające obecności 

przedstawicieli studentów; 

8) podejmowanie decyzji niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Samorządu. 

 

§ 27 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz, w szczególności wobec organów i administracji 

Akademii, w sprawach objętych działalnością Samorządu; 

2) reprezentowanie studentów Akademii w sporach zbiorowych; 

3) wnoszenie odwołania od wymierzonej studentowi przez Rektora kary upomnienia. 

 

§ 28 

1. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący oraz od 2 do 4 członków. 

2. Członków Zarządu powołuje URSS na wniosek Przewodniczącego zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy członków regulaminowego składu. 
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3. Członków Zarządu odwołuje URSS na wniosek Przewodniczącego, ⅓ członków Zarządu 

lub ⅔ członków Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. 

4. Zakres obowiązków członków Zarządu oraz ewentualne zmiany ustala Przewodniczący w 

formie zarządzenia po zasięgnięciu opinii URSS. 

 

§ 29 

1. Zarząd działa kolegialnie. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje go na zewnątrz. 

3. Przy podejmowaniu decyzji przez Zarząd, w przypadku równej liczby głosów, głos 

decydujący ma Przewodniczący. 

4. Przewodniczący może zawiesić w prawach członka Zarządu, wobec którego wpłynął 

wniosek o odwołanie, do czasu podjęcia decyzji przez URSS. 

 

§ 30 

Przewodniczący może złożyć do URSS wniosek o zmniejszenie liczby członków, uzupełnienie 

lub rozszerzenie składu Zarządu, wskazując w nim kandydata na członka Zarządu. 

§ 31 

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

2. Posiedzenia mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, 

chyba, że co najmniej dwóch członków Zarządu się temu sprzeciwi. 

3. Posiedzenia Zarządu są jawne. 

4. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział, oprócz członków Zarządu następujące 

osoby: 

a. zaproszeni przewodniczący komisji, a w razie ich nieobecności, po uzyskaniu zgody 

Przewodniczącego, ich przedstawiciele; 

b. goście zaproszeni przez Przewodniczącego, w szczególności przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej URSS; 

5. Zarząd może uchwalić zwykłą większością głosów tajność posiedzenia lub jego części, co 

jest jednoznaczne z wykluczeniem udziału osób wymienionych w ust. 4 chyba, że Zarząd 

postanowi inaczej. Z tajnej części posiedzenia nie sporządza się protokołu. 

6. W posiedzeniach Zarządu nie może brać udziału członek Zarządu, wobec którego 

Przewodniczący zastosował sankcję o której mowa w §30  ust.4  

 

§ 32 

1. Przewodniczący zwołuję posiedzenia Zarządu, ustala ich porządek oraz im przewodniczy. 
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2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 

dwóch członków Zarządu 

 

§ 33 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy regulaminowej liczby członków 

2. Uchwały Zarządu są jawne i zawierają szczegółowe wyniki głosowania 

 

§ 34 

1. Na wniosek Przewodniczącego, Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym, 

chyba, że co najmniej dwóch członków Zarządu się temu sprzeciwi. 

2. Informacja o uchwałach podjętych w trybie obiegowym zostaje zawarta w protokole 

kolejnego posiedzenia. 

3. Uchwały podjęte w trybie obiegowym otrzymują oznaczenie zgodne z kolejnym numerem 

posiedzenia. 

 

§ 35 

1. Członkowie Zarządu, przewodniczący komisji oraz pełnomocnicy Zarządu składają 

Przewodniczącemu sprawozdanie ze swojej działalności raz na pół roku w terminach 

ustalonych przez Przewodniczącego. 

 

§ 36 

1. Przewodniczący składa do URSS i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności Zarządu 

raz na pół roku w terminach ustalonych przez URSS. 

2. Na ostatnim posiedzeniu URSS na wniosek Komisji Rewizyjnej, udziela lub odmawia 

udzielania Zarządowi absolutorium. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 

§ 37 

1. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, zwana dalej WRSS, jest wydziałowym organem 

uchwałodawczym samorządu studentów, studiujących na danym wydziale. 

2. Decyzje w sprawie podjęcia wszelkich inicjatyw przez WRSS muszą być zgodne 

z postanowieniami URSS oraz Zarządu (z wyjątkiem spraw z zakresu wyborów, których 
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tryb i zasady określone są odrębnie w niniejszym Regulaminie), a w szczególności 

z preliminarzem środków finansowych przyznawanych na działalność Samorządu. 

 

§ 38 

1. Członkami Rady Wydziałowej Samorządu Studentów mogą być tylko studenci danego 

wydziału Akademii bez względu na formę studiowania i kierunek studiów. 

2. W skład WRSS wchodzi od 4 do 10 studentów danego wydziału. 

3. Szczegółowe zasady i tryb wyborów do WRSS reguluje Ordynacja, stanowiąca Załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 39 

1. Pracami WRSS kieruje jej Przewodniczący, będący również członkiem rady danego 

wydziału z tytułu pełnionej funkcji. 

2. Przewodniczący jest wybierany na pierwszym posiedzeniu WRSS nowej kadencji. 

3. Zasady przeprowadzenia wyborów na stanowisko przewodniczącego WRSS reguluje 

Ordynacja.  

4. Rada Wydziałowa może uchwalić własny regulamin działalności. 

 

§ 40 

1. WRSS obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący, nie rzadziej niż raz w miesiącu (z wyjątkiem lipca 

i sierpnia) lub na wniosek: 

2) dziekana lub prodziekanów, 

3) przedstawiciela studentów uczestniczącego w posiedzeniach Rad Wydziałów lub 

Senatu Uczelni, 

4) Przewodniczącego URSS. 

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie WRSS w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty 

wpłynięcia wniosku. 

 

§ 41 

1. Do kompetencji WRSS należy: 

a) opiniowanie projektu planu studiów i programu nauczania na kierunkach prowadzonych 

na danym wydziale; 

b) wybór delegatów do komisji wydziałowych; 

c) wybór i odwoływanie przewodniczącego WRSS; 
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d) odwoływanie członków Wydziałowej Rady Samorządu Studentów; 

e) udzielanie absolutorium członkom WRSS; 

f) składanie wniosku do dziekana wydziału o przekazanie uprawnień do przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów wydziałowej komisji stypendialnej; 

g) opiniowanie aktów prawa wewnętrznego wydawanych w sprawach studenckich przez 

organy kolegialne  i jednoosobowe wydziału; 

h) przedstawienie Zarządowi URSS sprawozdania z rozdziału środków finansowych 

przeznaczonych na działalność Wydziałowej Rady Samorządu Studentów oraz ich 

rozliczenie nie później niż  do dnia 15 stycznia każdego roku za rok poprzedni; 

i) wyznaczanie przedstawicieli studentów do wydziałowych komisji, zespołów oraz innych 

gremiów powoływanych przez władze wydziału a wymagających obecności studentów. 

j) wybór przedstawicieli studenckich do rady danego wydziału oraz do wydziałowego 

kolegium elektorów, 

k) wybór przedstawicieli studenckich pochodzących z tego wydziału do uczelnianego 

kolegium elektorów w ramach przysługującej temu wydziałowi puli miejsc, określonej 

na zasadach wskazanych w § 66 pkt 2 niniejszego Regulaminu. 

2. Do kompetencji Przewodniczącego WRSS należy w szczególności: 

a) reprezentowanie studentów Wydziału wobec Władz Wydziału; 

b) koordynowanie prac Rady Wydziałowej. 

 

ROZDZIAŁ V 

KOMISJA REWIZYJNA SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 

§ 42 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu. 

 

§ 43 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działania organów Samorządu z punktu widzenia legalności, 

gospodarności i rzetelności. 

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę na wniosek URSS lub z własnej inicjatywy. 

3. Kontrola działalności Zarządu obejmuje w szczególności: 

a. realizację uchwał URSS; 

b. realizację budżetu Samorządu; 

c. dysponowanie środkami materialnymi Samorządu; 

d. decyzje lokalowe. 
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4. Komisja Rewizyjna przedstawia informacje o wynikach kontroli URSS oraz 

kontrolowanemu organowi Samorządu. 

 

§ 44 

Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działań Zarządu; 

2) kontrolowanie działań URSS, 

3) kontrolowanie działań Komisji Wyborczej; 

4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi; 

5) rozpatrywanie protestów wyborczych, zgodnie z postanowieniami Ordynacji; 

6) ustalanie wzoru formularza protestu wyborczego. 

 

§ 45 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez URSS zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków URSS. 

2. Wyrażenie zgody na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne ze 

zrzeczeniem się członkostwa w jakimkolwiek innym organie Samorządu. 

 

§ 46 

1. Przewodniczący URSS zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 

przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia jej wyboru. 

2. Przewodniczący URSS otwiera pierwsze posiedzenie i zarządza wybór przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, który kieruje pracami Komisji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

§ 47 

1. Komisja Rewizyjna ze swojego grona wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 

2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej są wybierani zwykłą 

większością głosów członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa do URSS sprawozdanie z działalności raz na 

pół roku zawierające wyniki przeprowadzonych kontroli w terminie wyznaczonym przez 

URSS. 
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ROZDIAŁ VI 

KOMISJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 

§ 48 

Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Samorządu. 

 

§ 49 

Do wyłącznych kompetencji Komisji Wyborczej należy: 

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów Ordynacji; 

2) przeprowadzenie wyboru organów Samorządu; 

3) przeprowadzanie wyborów rad mieszkańców; 

4) ustalanie wzorów formularzy i druków wyborczych. 

 

§ 50 

Do kompetencji Komisji Wyborczej należy: 

1) rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami; 

2) ustalanie szczegółowych zasad przeprowadzania wyborów; 

3) wykonywanie innych zadań określonych w Ordynacji. 

 

§ 51 

1. Komisja Wyborcza składa się z trzech członków wybieranych przez URSS. 

2. Wyrażenie zgody na kandydowanie do organów Samorządu jest równoznaczne ze 

zrzeczeniem się członkostwa w Komisji Wyborczej. 

3. Wyrażenie zgody na kandydowanie do Komisji Wyborczej nie jest równoznaczne ze 

zrzeczeniem się mandatu członka. 

 

§ 52 

1. Przewodniczący URSS po wyborze członków Komisji Wyborczej zwołuje pierwsze 

posiedzenie Komisji na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia jej wyboru. 

2. Przewodniczący URSS otwiera pierwsze posiedzenie i zarządza wybór Przewodniczącego 

Komisji Wyborczej. 

 

§ 53 

1. Komisja Wyborcza ze swojego grona wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 

Komisji. 
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2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej są wybierani bezwzględną 

większością głosów członków Komisji w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Komisji 

Wyborczej kieruje pracami Komisji Wyborczej oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

§ 54 

1. Przewodniczący Komisji Wyborczej nie później niż do dnia 15 listopada składa do URSS i 

Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z rocznej działalności zawierające sprawozdanie 

z przeprowadzonych wyborów. 

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia podstawowe tezy sprawozdania na 

pierwszym posiedzeniu Parlamentu nowej kadencji. 

 

ROZDZIAŁ VII 

SĄD KOLEŻEŃSKI 

 

§55 

Sąd Koleżeński zwany dalej Sądem, jest organem sądowniczym Samorządu posiadającym 

uprawnienia dyscyplinarne wobec studentów Uczelni wynikające z Ustawy. 

 

§ 56 

W skład Sądu wchodzi 3 członków wybranych zgodnie z zasadami określonymi w ordynacji 

wyborczej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 57 

Sąd Koleżeński może orzekać wobec studentów wyłącznie karę upomnienia, nagany albo 

nagany z ostrzeżeniem. 

 

§ 58 

Kadencja Sądu  Koleżeńskiego trwa 24 miesiące. 

 

§ 59 

1. Pracami Sądu Koleżeńskiego kieruje przewodniczący wybrany spośród jego członków na 

jego pierwszym posiedzeniu. 

2. Na wniosek przewodniczącego Sądu zostaje wybrany sekretarz Sądu odpowiedzialny za 

sprawozdawczość z posiedzeń i orzeczeń Sądu. 

§ 60 
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Do kompetencji Sądu koleżeńskiego należy orzekanie w sprawach dyscyplinarnych studentów, 

przekazanych do rozpoznania przez Rektora z inicjatywy własnej lub na wniosek innego organu 

samorządu studentów oraz rozpatrywanie odwołań studenta lub Przewodniczącego URSS od 

decyzji Rektora o ukaraniu studenta karą upomnienia. 

 

§ 61 

1. W terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Rektora o ukaranie studenta przez Sąd 

Koleżeński, przewodniczący Sądu wyznacza termin posiedzenia niejawnego sądu w celu 

wydania postanowienia o wszczęciu postępowania przed sądem koleżeńskim. 

2. W przypadku gdy Sąd stwierdził, iż wobec obwinionego studenta należy orzec karę inną niż 

jest uprawniony, wydaje postanowienie o zwrocie wniosku Rektorowi w celu skierowania  

sprawy do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. 

3. Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim jest jawna.   

4. Przewodniczący wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeśli jawność mogłaby 

obrażać dobre obyczaje  albo jeśli wymaga tego interes obwinionego, Uczelni lub osób 

trzecich. Wyłączenie jawności nie obejmuje ogłoszenia orzeczenia. 

5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wyznacza termin rozprawy  i zawiadamia studenta, 

jego obrońcę oraz Rektora o terminie rozprawy. Na rozprawę wzywa świadków. Termin 

rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby pomiędzy doręczeniem obwinionemu 

wezwania a dniem rozprawy upłynęło co najmniej 7 dni. W razie niezachowania terminu 

rozprawa ulega odroczeniu na wniosek obwinionego lub jego obrońcy. 

6. Obwinionemu doręcza się odpis wniosku Rektora o ukaranie studenta karą dyscyplinarną 

przez Sąd Koleżeński  wraz z informacją, że w terminie 7 dni może złożyć oświadczenie czy 

wnosi o przeprowadzenie postępowania dowodowego  i jakie dowody zgłasza. 

7. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawę obwinionego, któremu wezwanie 

doręczono prawidłowo nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy. 

8. Rozprawą kieruje Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. 

9. Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim rozpoczyna się od  sprawdzenia obecności stron 

i innych osób wezwanych na rozprawę, po czym przewodniczący zarządza opuszczenie sali 

przez świadków, odczytuje wniosek Rektora o ukaranie obwinionego studenta wraz 

z uzasadnieniem oraz pyta obwinionego czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu i czy 

zamierza składać wyjaśnienia.  
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10. Po złożeniu wyjaśnień przewodniczący zarządza postępowanie dowodowe na wniosek 

obwinionego lub z urzędu jeśli okoliczności wskazane we wniosku Rektora budzą 

wątpliwości. 

11. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący udziela głosu obwinionemu 

studentowi lub jego obrońcy. 

12.  Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół,  który podpisuje przewodniczący. 

13. Po wysłuchaniu stron przewodniczący zamyka rozprawę, a Sąd udaje się na tajną naradę. 

14. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykła większością głosów, przy czym orzeczenie 

musi zawierać oddzielnie rozstrzygnięcie co do winy i co do kary . 

15. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie o : 

- uznaniu obwinionego studenta za winnego zarzucanego mu czynu i ukaraniu go karą, 

- uniewinnieniu obwinionego od zarzutu przewinienia dyscyplinarnego, 

- umorzeniu postępowania. 

16.  Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący poucza obwinionego o trybie wniesienia 

odwołania. 

17. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wraz pisemnym uzasadnieniem doręcza się obwinionemu 

lub jego obrońcy, a także Rektorowi w terminie 14 dni od jego ogłoszenia. 

18. W toku postępowania obwinionemu należy umożliwić złożenie wszelkich wyjaśnień, które 

uważa się za istotne dla sprawy, może on także odmówić składania wyjaśnień o czym należy 

go poinformować. 

19. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego studentowi przysługuje odwołanie do Rektora Akademii, 

w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. 

20. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia . 

21. Odwołanie wnosi się na piśmie wraz uzasadnieniem. Odwołanie może zostać cofnięte przed 

wydaniem wyroku. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego, od którego nie zostało wniesione 

odwołanie w przewidzianym terminie, staje prawomocne i podlega wykonaniu 

 

§ 62 

Przewodniczący Sądu na wniosek Przewodniczącego URSS zobowiązany jest uczestniczyć 

w posiedzeniach Zarządu oraz składać okresowe sprawozdania z działalności Sądu. 
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DZIAŁ III 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W ORGANACH UCZELNI 

 

§ 63 

Studenci będący członkami  Senatu Uczelni i rad wydziałów oraz właściwych kolegiów 

elektorów stanowią wyłączną reprezentację ogółu studentów w tych organach. 

§ 64  

Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studentów  wyznacza przedstawicieli studentów do: 

1) senackich komisji stałych, 

2) Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, 

3) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, 

4) Uczelnianej Komisję Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, 

5) Rady Bibliotecznej, 

6) Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, 

7) Odwoławczej Komisji Stypendialnej, 

8) innych ciał kolegialnych powołanych przez władze Uczelni, a wymagające obecności 

przedstawicieli studentów. 

 

§ 65 

Liczbę przedstawicieli studentów w organach, o których mowa w § 63 niniejszego Regulaminu 

określa się odrębnie. 

§ 66  

Przedstawiciele studentów do organów kolegialnych Uczelni oraz do właściwych kolegiów 

elektorów wybierani są, na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz z zastrzeżeniem § 67 ust. 2 niniejszego Regulaminu, według następujących zasad: 

1) przedstawicieli studentów do wydziałowego kolegium elektorów oraz rady danego wydziału 

wybiera Wydziałowa Rada Samorządu Studentów danego wydziału, z tym, że 

przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów wchodzi do składu rady danego 

wydziału z tytułu pełnionej funkcji. Kadencja przewodniczącego Wydziałowej Rady 

Samorządu Studentów w radzie danego wydziału trwa przez cały okres jego kadencji jako 

przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, tzn. nie stosuje się tu zapisu 

§ 68 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

2) przedstawicieli studentów do uczelnianego kolegium elektorów wybierają Wydziałowe 

Rady Samorządu Studentów spośród kandydatów studiujących w tym wydziale i w ramach 

przysługującej danemu wydziałowi puli miejsc, określonej przez Uczelnianą Komisję 
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Wyborczą przed wyborami, zgodnie z zapisami Regulaminu Wyborczego Uczelni na dana 

kadencję (Uchwały dotyczące podziału mandatów przypadających na poszczególne okręgi 

wyborcze Uczelniana Komisja Wyborcza podejmuje się na podstawie liczby studentów i 

doktorantów danego wydziału. Przydział mandatów elektorskich w obwodach odpowiada 

proporcjom liczebności danej grupy akademickiej w stosunku do wszystkich członków 

danej grupy w Uczelni oraz spełnia zasadę odpowiedniego procentowego udziału 

przedstawicieli tych grup w kolegiach elektorskich). 

3) przedstawicieli studentów Senatu Uczelni wybiera Uczelniana Rada Samorządu 

Studentów, z tym że przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów wchodzi do 

składu Senatu Uczelni z tytułu pełnionej funkcji. Kadencja przewodniczącego Uczelnianej 

Rady Samorządu Studentów w Senacie Uczelni trwa przez cały okres jego kadencji jako 

przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, tzn. nie stosuje się tu zapisu § 

68 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

4) Przewodniczący odpowiednio Wydziałowej Rady Samorządu Studentów lub Uczelnianej 

Rady Samorządu Studentów tracą mandat w odpowiednio radzie wydziału lub Senacie 

Uczelni (z tytułu pełnionej funkcji), w przypadku odwołania ich z funkcji odpowiednio 

przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów lub przewodniczącego 

Uczelnianej Rady Samorządu Studentów lub wygaśnięcia ich mandatu we wskazanych 

wyżej organach samorządu studentów.  

5) Każdy student, odpowiednio AWF Warszawa lub danego wydziału może zgłosić 

kandydatów do odpowiednio Senatu Uczelni albo rady danego wydziału i uczelnianego 

lub wydziałowego kolegium elektorów, z zastrzeżeniem § 67 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu. 

6) W przypadku otrzymania równej liczby głosów przez kandydatów do organu kolegialnego 

uczelni lub wydziału albo danego kolegium elektorów, decyduje głos przewodniczącego 

odpowiednio Wydziałowej Rady Samorządu Studentów albo Uczelnianej Rady Samorządu 

Studentów. W przypadkach niewyłonienia przedstawiciela pomimo powyższego, 

przeprowadza się losowanie śród kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.  

 

§ 67 

1. Kandydatów na studenckich członków kolegiów elektorów oraz studenckich członków 

organów kolegialnych wydziału lub Uczelni może zgłaszać wyłącznie osoba posiadająca 

prawa studenta oraz studiująca w wydziale, do którego rady wydziału lub wydziałowego 

kolegium elektorów kandydatów zgłasza. Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio do 
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wyborów przedstawicieli studenckich do uczelnianego kolegium elektorów w ramach 

przysługującej danemu wydziałowi puli miejsc. W przypadku  Senatu Uczelni student może 

zgłosić kandydata również spoza wydziału, w którym studiuje. Kandydować na studenckich 

członków kolegiów elektorów oraz studenckich członków organów kolegialnych wydziału 

lub uczelni może wyłącznie student posiadający bierne prawo wyborcze oraz studiujący w 

wydziale, do którego rady wydziału lub wydziałowego kolegium elektorów kandyduje. 

Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio w przypadku kandydatów studenckich do 

uczelnianego kolegium elektorów w ramach przysługującej danemu wydziałowi puli 

miejsc. 

2. Do szczegółowej organizacji wyborów studenckich członków kolegiów elektorów oraz 

organów kolegialnych Uczelni i wydziału stosuje się pomocniczo zapisy Regulaminu 

Wyborczego Uczelni na dana kadencję. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu studenta będącego członkiem wydziałowego kolegium 

elektorów przed upływem kadencji tego organu, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów 

przeprowadza wybory uzupełniające. W przypadku wygaśnięcia mandatu studenta 

będącego członkiem uczelnianego kolegium elektorów przed upływem kadencji tego 

organu, właściwa Wydziałowa Rada Samorządu Studentów przeprowadza wybory 

uzupełniające, jeżeli przedstawiciel, któremu mandat wygasł, został do uczelnianego 

kolegium elektorów wybrany przez daną Wydziałową Radę Samorządu Studentów 

w ramach przysługującej temu wydziałowi puli miejsc. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu studenta będącego członkiem Senatu lub rady 

wydziału przed upływem kadencji tego przedstawiciela, Uczelniana Rada Samorządu 

Studentów lub odpowiednio Wydziałowa Rada Samorządu Studentów przeprowadza 

wybory uzupełniające. Zasady powyższej nie stosuje się do przewodniczącego odpowiednio 

Uczelnianej Rady Samorządu Studentów lub Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 

będącymi przedstawicielami studentów odpowiednio w Senacie Uczelni lub radzie wydziału 

z tytułu pełnionych funkcji.  

 

§ 68 

1. Mandat przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Uczelni lub wydziału trwa 

przez okres 1 roku od chwili pierwszego posiedzenia organu następującego po wyborze 

danego przedstawiciela studentów, jednak nie dłużej, niż do końca okresu trwania kadencji 

danego organu kolegialnego, w którym student jest przedstawicielem i z zastrzeżeniem § 66 

pkt 1 i 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku utracenia lub wygaśnięcia mandatu 
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przedstawiciela studenckiego w organie kolegialnym stosuje się procedury uzupełniające, 

o których mowa w § 67 ust. 4 niniejszego Regulaminu
1
. 

2. Mandat przedstawicieli studentów w kolegiach elektorów trwa od chwili wyboru do końca 

kadencji danego kolegium elektorów, chyba że w międzyczasie student utraci mandat do 

zasiadania w kolegium elektorów lub mandat ten wygaśnie, np. z powodu zakończenia 

studiów (przy braku ich jednoczesnej kontynuacji studiów w AWF Warszawa na II 

stopniu). W przypadku powyższym stosuje się procedury uzupełniające, o których mowa w 

§ 67 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela studentów przed upływem okresu, o 

którym mowa w ust. 1 przeprowadza się wybory uzupełniające.  

 

§ 69 

Na wniosek minimum ⅓ członków URSS przedstawiciele studentów w organach kolegialnych 

Uczelni zobowiązani są do przedstawienia pisemnego sprawozdania ze swojej działalności, w 

terminie miesiąca od chwili przedstawienia im takiego wniosku. 

 

DZIAŁ IV 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 

ROZDZIAŁ I 

PROBLEMOWE KOMISJE SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 

§ 70 

W celu realizacji swoich zadań, Zarząd na wniosek Przewodniczącego URSS, może utworzyć 

komisje problemowe, ustalając ich zakres oraz zasady rekrutacji odpowiednią uchwałą. 

 

§ 71 

1. Przewodniczącego komisji powołuje Przewodniczący URSS w drodze zarządzenia po 

uzyskaniu opinii URSS. 

2. Przewodniczący komisji podaje do wiadomości Zarządu skład osobowy komisji, którą 

kieruje. 

                                                
1
 Przepis powyższy w zakresie określenia długości kadencji przedstawiciela studentów w organach kolegialnych 

Uczelni lub wydziału na okres 1 roku wchodzi w życie wraz z początkiem kadencji organów Uczelni 2016-2020. 

Do końca kadencji organów Uczelni 2012-2016 stosuje się dotychczasowo określoną długość kadencji, tzn. okres 

2 lat, jednak nie dłużej niż do końca okresu trwania kadencji danego organu kolegialnego wydziału lub Uczelni, 

w którym student jest przedstawicielem.  
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§ 72 

Postanowienia § 70 i 71 stosuje się odpowiednio do rozwiązywania komisji oraz odwoływania 

przewodniczących komisji 

 

§ 73 

Za niestosowanie się do przepisów niniejszego Regulaminu, niewypełnianie swoich 

obowiązków lub za działanie na szkodę URSS, Przewodniczący może zawiesić w prawach 

przewodniczącego komisji. 

 

§ 74 

1. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez ich przewodniczących nie rzadziej, 

niż raz w miesiącu. 

2. W szczególnych przypadkach posiedzenie komisji może zostać zwołane na wniosek 

Przewodniczącego URSS. 

 

§ 75 

Do podstawowych obowiązków Przewodniczącego Komisji należy: 

1) kierowanie pracami Komisji, 

2) kierowanie realizacją uchwał podjętych przez Zarząd i komisje zgodnie z preliminarzem 

finansowym,  

3) przeprowadzenie na początku kadencji szkolenia członków Komisji w zakresie zadań 

i celów stojących przed komisją. 

4) przedstawienie Przewodniczącemu URSS sprawozdania z działalności Komisji, nie rzadziej 

niż 2 razy do roku. 

 

§ 76  

1. Przewodniczący Komisji może zostać odwołany z funkcji na wniosek Przewodniczącego 

URSS na skutek zaniedbywania swoich obowiązków. Odwołanie następuje w drodze 

uchwały po opinii URSS. 

2. W przypadku odwołania przewodniczącego komisji Przewodniczący URSS zobowiązany 

jest w terminie do 7 dni przedstawić kandydaturę na odwołane stanowisko. 

 

 

 

 



24 

 

ROZDZIAŁ II 

RADA MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENCKIEGO 

 

§ 77 

Rada Mieszkańców Domu Studenckiego, zwana dalej Radą jest jednostką samorządu studentów, 

stanowi reprezentację ogółu studentów zamieszkujących Dom Studencki, działa na podstawie 

niniejszego Regulaminu, Regulaminu Domów Studenckich i innych przepisów prawa oraz 

podejmuje decyzje dotyczące spraw społeczności domu studenckiego. 

 

§ 78  

1. Radę Mieszkańców stanowi 3-5 reprezentantów studentów wybranych przez studentów 

mieszkańców Domu Studenckiego. 

2. Za pracę Rady Mieszkańców odpowiada jej Przewodniczący, wybierany spośród jej 

członków. 

 

§ 79  

1. Kadencja Rady trwa 12 miesięcy, a zasady i sposób przeprowadzenia jej wyborów określa 

ordynacja. 

2. Członkostwo w innych organach Samorządu nie wyklucza pełnienia funkcji w Radzie 

Mieszkańców Domu Studenckiego. 

 

§ 80 

Ustanie członkostwa w Radzie Mieszkańców przed upływem kadencji następuje na skutek: 

a) skreślenia z listy studentów, 

b) zawieszenia w prawach studenta, 

c) utraty statusu studenta z końcem roku akademickiego,  

d) złożenia pisemnej rezygnacji, 

e) poważnego naruszenia obowiązujących przepisów lub zachowania uchybiającego godności 

studenta, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego lub Komisji 

Dyscyplinarnej ds. Studentów, 

f) upływu okresu kadencji, 

g) wykwaterowania z Domu Studenckiego, z wyłączeniem wakacji letnich. 

 

§ 81 

Do Kompetencji Rady Mieszkańców Domu Studenckiego należy: 
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a) współudział w opracowaniu zasad funkcjonowania domu studenckiego, 

b)  nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Domów Studenckich przez mieszkańców domu 

studenckiego, w tym w zakresie korzystania z urządzeń i sprzętu oraz pomieszczeń 

wspólnego użytku, 

c)  organizowanie pracy mieszkańców na rzecz Domu Studenta i jego otoczenia, 

d) pomoc w rozwiązywaniu spraw socjalno-bytowych studentów w czasie zamieszkania 

w domu studenckim, 

e)  opiniowanie Regulaminu Domów Studenckich, 

f) przeprowadzanie akademickiego referendum w sprawach związanych z funkcjonowaniem 

domu studenckiego wśród jego mieszkańców, 

g) kreowanie i dbanie o kulturę studencką i aktywność ruchową mieszkańców Domu 

Studenckiego. 

§ 82 

Do obowiązków przewodniczącego Rady Mieszkańców Domu Studenckiego należy: 

a) koordynowanie prac Rady Mieszkańców, 

b) reprezentowanie ogółu studentów przed administracją Domu Studenckiego i organami 

Samorządu. 

 

§ 83 

W sprawach szczególnie ważnych dla mieszkańców Domu Studenckiego przewodniczący Rady 

Mieszkańców ma prawo zwołać walne zebranie mieszkańców Domu Studenckiego. 

 

§ 84 

Walne zebranie mieszkańców Domu Studenckiego Przewodniczący Rady Mieszkańców zwołuje 

także na wniosek: 

a) właściwego prodziekana ds. socjalnych studentów, 

b) Kierownika Domu Studenckiego, 

c) Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. 

 

ROZDZIAŁ III 

PEŁNOMOCNICY ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 

§ 85 

1. Organy Samorządu Studentów w celu realizacji swoich zadań mogą powoływać 

pełnomocników, określać ich zakres obowiązków, czas działania oraz tryb odwołania. 
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2. Pełnomocnicy powoływani są w przypadku URSS oraz Zarządu zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy członków. 

3. Pełnomocnicy powoływani przez Przewodniczącego URSS zostają przez niego powołani po 

zasięgnięciu opinii Zarządu. 

4. Funkcja pełnomocnika może łączyć się z innymi funkcjami w organach Samorządu 

Studentów Akademii. 

 

DZIAŁ V 

PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE 

 

§ 86 

1. Przyjęcie niniejszego Regulaminu oraz dokonywanie jego zmian wymaga Uchwały 

Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, podjętej większością ⅔ głosów w obecności co 

najmniej połowy członków URSS. 

2. Tekst niniejszego Regulaminu oraz propozycje zmian zostają podane do wiadomości 

wszystkich członków URSS co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia, na którym 

odbędzie się głosowanie  nad ich uchwaleniem. 

3. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Senat 

Uczelni ich zgodności z Ustawą i statutem Uczelni.   

4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Samorządu 

Studentów z 18 grudnia 2012 roku, oraz ordynacja wyborcza do organów Samorządu. 

5. Uczelniana Rada Samorządu Studentów rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy 

organami Samorządu po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej. 

6. URSS rozstrzyga spór kompetencyjny na wniosek organu Samorządu będącego w sporze. 

Wniosek składa się do Przewodniczącego URSS. 

7. Przed wydaniem opinii, Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do zapoznania się ze 

stanowiskiem wszystkich stron sporu. 

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Uczelniana 

Rada Samorządu Studentów. 

9. Organem właściwym do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu jest Komisja 

Rewizyjna. 

10. W przypadku powstania nowych jednostek bądź organów Uczelni, Przewodniczący URSS 

powołuje pełnomocnika, który będzie pełnił obowiązki określone w niniejszym Regulaminie 

do czasu wyborów nowej kadencji organów samorządu studentów. 
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11. W przypadku, gdy działalność organów samorządu studentów zostanie przerwana, poprzez 

wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego URSS oraz Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, osobą odpowiedzialną za rozpisanie nowych wyborów do organów samorządu 

studentów jest prorektor właściwy ds. studenckich. 

12. Wybory odbywają się na zasadach zawartych w Ordynacji. 


