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Załącznik do uchwały nr 2/2016  
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
z dnia 14 kwietnia 2016 

 

Regulamin Samorządu Studentów 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
 

Dział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Samorząd Studentów, zwany dalej Samorządem, tworzą wszyscy studenci studiów pierw-

szego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

2. Samorząd działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (z dnia 27 lipca 

2005 r. Dz.U. z 2012r. poz. 572 t.j.) zwanej dalej Ustawą, Statutu Uniwersytetu Medycz-

nego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz niniejszego regulaminu. 

3. Samorząd stanowi autonomiczną strukturę Uczelni, a jego działalność w granicach okre-

ślonych przez prawo jest niezależna od władz uczelni, administracyjnych, samorządowych 

i państwowych, partii politycznych i organizacji związkowych. 

4. Działalność Samorządu jest jawna. 
 

§ 2 

W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty, które ozna-

czają: 

1. Regulamin – Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, 

2. Samorząd – Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu, 

3. Uczelnia - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 

4. Ustawa – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r. poz. 572 t.j.), 

5. Statut – Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 

6. URSS – Uczelnia Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, 

7. WRSS – Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, 

8. Rektor – JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 

9. Skład regulaminowy – liczba członków poszczególnych organów Samorządu i ciał kole-

gialnych, wynikająca z niniejszego regulaminu, 

10. Zarząd – Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu, 

11. Przewodniczący – Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu, 

12. Senat – Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 

13. Sąd Koleżeński – Sąd Koleżeński Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu. 
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§ 3 

1. Samorząd działa poprzez swoje organy, wyłaniane w drodze wyborów, przeprowadzo-

nych zgodnie z niniejszym regulaminem. 

2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni i za swą dzia-

łalność odpowiadają przed swoimi wyborcami i władzami Uczelni. 

3. Członkowie organów Samorządu mają obowiązek uczestnictwa w pracach na rzecz Samo-

rządu. 
 

Dział II 

Zadania Samorządu 
 

§ 4 

Do zadań Samorządu należy: 

1. Reprezentowanie ogółu studentów Uczelni wobec władz Uczelni oraz na zewnątrz 

wobec władz państwowych i innych, 

2. Obrona praw ogółu studentów Uczelni i poszczególnych studentów, 

3. Zabieganie o stwarzanie  jak najlepszych warunków  kształcenia studentów, stałą ich 

poprawę, uwzględniające postęp w nauce, dydaktyce oraz dbanie o odpowiednie wa-

runki socjalne  i odpowiednią atmosferę kształcenia i życia studentów na Uczelni, 

4. Wyrażanie opinii środowiska studenckiego w sprawach ważnych dla studentów, 

5. Wspomaganie oraz inicjowanie studenckich inicjatyw naukowych, dydaktycznych i 

organizacyjnych, samokształceniowych, kulturalnych, turystycznych i innych, 

6. Prowadzenie działalności informacyjnej, 

7. Organizowania akcji protestacyjnych w przypadku naruszenia praw środowiska stu-

denckiego, kiedy zawiodą wszystkie inne przewidziane prawem środki, 

8. Przeprowadzanie rzetelnych i obiektywnych ocen jakości procesu dydaktycznego, 

9. Dbanie o jak najlepsze wykształcenie studentów. 
 

§ 5 

Samorząd prowadzi działalność na rzecz prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno-

naukowego, w szczególności poprzez: 

1. inicjowanie, popieranie i podejmowanie działań na rzecz prawidłowego i zgodnego z 

potrzebami studentów przebiegu procesu dydaktyczno-naukowego, 

2. współuczestniczenie z władzami Uczelni w realizowaniu, współtworzeniu programu 

nauczania i toku studiów oraz w odpowiedzialności za ich realizację. 
 

§ 6 

Odpowiednie organy Samorządu: 

1. opiniują projekty aktów prawnych organów Uczelni dotyczących bezpośrednio stu-

dentów, w tym przede wszystkim tych, które zgodnie z przepisami prawa wymagają 

opinii lub akceptacji Samorządu; 

2. występują z wnioskami do władz Uczelni o zmianę przepisów dotyczących studentów 

Uczelni, które w przekonaniu Samorządu są niezgodne z prawem lub są niekorzystne 

dla studentów  lub nie służą poprawie realizacji programu kształcenia, zaburzają tok 

studiów lub utrudniają życie studentom. 
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§ 7 

W celu realizacji swoich zadań organy Samorządu mają prawo do pomocy ze strony Uczelni 

w wykorzystaniu należących do Uczelni: pomieszczeń, urządzeń technicznych, poligraficz-

nych, bazy informatycznej w tym bibliotecznej oraz pomocy administracyjnej, technicznej, 

prawnej i finansowej Uczelni na zasadach ustalonych z Uczelnią. 

 

DZIAŁ III 

Organy Samorządu Studentów i ich kompetencje 
 

Rozdział I 

Organy Samorządu 
 

§ 8 

1. Organami Kolegialnymi Samorządu są: 

1. Uczelniana Rada Samorządu Studentów, 

2. Zarząd Samorządu Studentów, 

3. Wydziałowe Rady Samorządu Studentów, 

4. Rada Studentów Zagranicznych, 

5. Studencka Komisja Wyborcza, 

6. Sąd Koleżeński, 

7. Odwoławczy Sąd Koleżeński. 

2. Organami Jednoosobowymi Samorządu są: 

1. Przewodniczący Samorządu Studentów, 

2. Starostowie grup studenckich, 

3. Starostowie lat studiów. 
 

§ 9 

1. Kadencja organów kolegialnych Samorządu trwa dwa lata, począwszy od 1 grudnia 

roku kalendarzowego, w którym odbyły się wybory. 

2. Kadencję przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Uczelni określa Statut 

Uczelni. 

3. Ustępujące organy kolegialne Samorządu działają do czasu ukonstytuowania się no-

wych organów. 
 

§ 10 

1. Wybory do organów Samorządu przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza. 

2. Ustrój organów wyborczych Samorządu określa Regulamin Wyborów Samorządu Stu-

dentów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

§ 11 

Organami Samorządu są w odniesieniu do: 

1. Grupy studenckiej – starosta grupy, 

2. Studentów danego roku – starosta roku , 

3. Studentów zagranicznych – Rada Studentów Zagranicznych, 

4. Wydziału – Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, 

5. Uczelni –  Uczelniana Rada Samorządu Studentów oraz Zarząd Samorządu Studentów. 
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§ 12 

1. Wygaśnięcie mandatu członka organu Samorządu następuje w przypadku: 

1. Skreślenia z listy studentów, 

2. Ukończenia studiów, 

3. Zrzeczenia się mandatu przez studenta, 

4. Odwołania przez wyborców, 

5. Odwołania przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów. 

2. Wyborcy odwołują członka organu Samorządu poprzez złożenie do Studenckiej komi-

sji Wyborczej wniosku o odwołanie członka organu Samorządu podpisanego przez 

50% wyborców. 

3. 50 % wyborców oznacza w odniesieniu do: 

1. Starosty grupy studenckiej – 50% ogółu grupy studenckiej, 

2. Członka Sądu Koleżeńskiego – 50% członków URSS, 

3. Członka Wydziałowej Rady Samorządu Studentów – 50% studentów danego 

wydziału, 

4. Członka Rady Studentów Zagranicznych – 50% studentów zagranicznych. 

4. Mandat Członka URSS traci się wraz z utratą mandatu Członka WRSS. 

5. Wszczęcie procedury odwołania członka przez URSS następuje na wniosek 5 z 7 

członków Zarządu Samorządu Studentów. Wniosek musi zostać poparty przez prze-

wodniczącego Samorządu Studentów. 

6. Wszczęcie procedury odwołania członka URSS następuje w przypadku: 

1. niewywiązywania się z zobowiązań nad powierzonymi projektami w ramach 

pracy w Samorządzie Studentów, 

2. działalności sprzecznej z zadaniami Samorządu zawartymi w § 4 oraz utrudnia-

jącej pracę URSS, 

3. nieusprawiedliwione nieobecności na trzech kolejnych spotkaniach Samorzą-

du Studentów, 

4. Rocznej frekwencji obecności na zebraniach URSS poniżej 60%. 
 

§ 13 

1. Podczas głosowań nad decyzjami organów Samorządu obowiązuje quorum wynoszą-

ce co najmniej 50% składu z wyjątkiem przypadków, w których niniejszy regulamin 

stanowi inaczej. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4, w przypadku braku quorum przy głosowaniu nad uchwałą, 

głosowanie zostaje przesunięte na następne posiedzenie, na którym w odniesieniu do 

tego głosowania nie obowiązuje quorum. Informacja o nieobowiązywaniu quorum 

znajduje się w porządku obrad następnego posiedzenia. 

3. Organy Samorządu podejmują uchwały zwykłą większością ważnie oddanych głosów. 

4. Uchwała  podejmowana jest większością kwalifikowaną (większością 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania) w przypadku: 

1. Wyboru Przewodniczącego Samorządu Studentów, 

2. Odwołania Przewodniczącego Samorządu Studentów, 

3. Wyboru Członka Zarządu Samorządu Studentów, 

4. Odwołania Członka Zarządu Samorządu Studentów, 
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5. Uchwalania Regulaminu Samorządu, 

6. Wprowadzania zmian w Regulaminie Samorządu, 

7. Odwołania członka Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. 

5. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

6. Na wniosek członka URSS, za zgodą większości obecnych i głosujących członków URSS 

Prowadzący Posiedzenie zarządza tajność głosowania. 
 

§ 14 

1. Posiedzenia organów Samorządu są otwarte dla wszystkich studentów Uczelni. 

2. W uzasadnionych przypadkach prowadzący spotkanie organu Samorządu za zgodą 

większości uprawnionych do głosowania może zarządzić zamknięcie posiedzenia dla 

osób niebędących członkami organu. 
 

 

 

Rozdział II 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów 

 
 

§ 15 

Uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu jest Uczelniana Rada Samorządu Stu-

dentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

 

§ 16 

URSS może podejmować uchwały we wszystkich sprawach będących w kompetencji Samo-

rządu z wyjątkiem spraw: 

1. Zastrzeżonych dla Sądu Koleżeńskiego, 

2. Zastrzeżonych dla Rad Wydziałowych Samorządu Studentów, 

3. Zastrzeżonych dla Rady Studentów Zagranicznych. 

 

§ 17 

URSS jest jedynym organem Samorządu upoważnionym do dokonywania wiążącej wykładni 

regulaminu Samorządu, regulaminów wewnętrznych organów Samorządu oraz podejmowa-

nia uchwał w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie. 

 

§ 18 

1. Członkowie URSS mają prawo zgłaszania wniosków. 

2. W skład URSS wchodzą wszyscy członkowie Rad Wydziałowych Samorządu Studen-

tów wyłonieni w drodze wyborów oraz dwóch delegatów Rady Studentów Zagranicz-

nych. 

3. Liczba mandatów URSS kształtuje się w następujący sposób: 

1. WRSS Wydziału Lekarskiego – 12, 

2. WRSS Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego – 4, 

3. WRSS Wydziału Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej – 7, 

4. WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu – 2, 

5. Rada Studentów Zagranicznych – 2. 
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4. Zasady wyłaniania członków WRSS określone są w Regulaminie Wyborów, który sta-

nowi zał. 1 niniejszego regulaminu. 

5. W posiedzeniach URSS mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 

1. Senatorowie studenccy, 

2. Delegowany przedstawiciel Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 

3. Starostowie lat studiów. 
 

§ 19 

Posiedzenia URSS prowadzi Przewodniczący Samorządu, a pod jego nieobecność – odpo-

wiednio w kolejności: Wiceprzewodniczący ds. Dydaktyki, Wiceprzewodniczący ds. Socjal-

nych, Wiceprzewodniczący ds. Rozwoju i Promocji. 
 

§ 20 

1. Kadencja URSS rozpoczyna się 1 grudnia roku akademickiego, w którym zostały prze-

prowadzone wybory. 

2. Program pierwszego posiedzenia URSS obejmuje w szczególności: 

1. Sprawozdanie ustępującego Przewodniczącego Samorządu Studentów z dzia-

łań URSS w okresie całej kadencji, 

2. Sprawozdanie ustępującego Skarbnika Samorządu Studentów z realizacji pre-

liminarza wydatków URSS i stanu finansowego URSS, 

3. Wybór Przewodniczącego Samorządu Studentów, 

4. Wybór członków Zarządu Samorządu Studentów - kandydatów na członków 

Zarządu Samorządu Studentów zgłasza Przewodniczący Samorządu, 

5. Wybór Studenckiej Komisji Wyborczej, 

6. Wybór Sądu Koleżeńskiego I instancji i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego. 
 

 

 

§ 21 

1. URSS powołuje: 

1. Komisję Dydaktyczną URSS, której przewodniczy Wiceprzewodniczący ds. dy-

daktyki, 

2. Komisję Socjalną URSS, której przewodniczy Wiceprzewodniczący ds. socjal-

nych, 

3. Komisję ds. Rozwoju i Promocji URSS, której przewodniczy Wiceprzewodniczą-

cy ds. rozwoju i promocji, 

4. Inne komisje stałe lub doraźne. 

2. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym inni studenci powołani 

przez przewodniczącego komisji. 

3. Komisje URSS działają pod nadzorem Zarządu Samorządu Studentów i odpowiadają 

za realizację swoich zadań przed URSS. 
 

 

 

§ 22 

Do kompetencji URSS należy w szczególności: 

1. uchwalanie Regulaminu Samorządu i dokonywanie w nim zmian, 

2. wybór i odwołanie Przewodniczącego Samorządu Studentów, 

3. wybór i odwołanie Zarządu  Samorządu Studentów, 
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4. odwołanie członka URSS, 

5. wybór Studenckiej Komisji Wyborczej, 

6. wybór Sądu Koleżeńskiego I instancji i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego, 

7. wybór rzecznika oskarżenia w sprawach rozpatrywanych przez Sąd Koleżeński I in-

stancji i Odwoławczy Sąd Koleżeński, 

8. wybór i przedstawienie Senatowi Uczelni studenckich kandydatów do komisji senac-

kich, 

9. delegowanie przedstawicieli do komisji senackich, wydziałowych i rektorskich, 

10. podjęcie uchwały o zawieszeniu działalności organów Samorządu na szczeblu Uczelni, 

11. udział w komisji przydzielającej miejsca w domach studenckich, 

12. współdecydowanie w określaniu zasad i trybu podziału środków na działalność orga-

nizacji studenckich działających w Uczelni, udział w komisji pomocy materialnej, a 

także ustalaniu opłat za miejsca w domach studenckich, 

13. wydawanie prasy studenckiej, 

14. przeprowadzanie ankiet dotyczących jakości procesu dydaktycznego, warunków życia 

studentów Uczelni i innych, 

15. przeprowadzanie ogólnouczelnianego referendum w sprawach dotyczących studen-

tów Uczelni - po uprzednim poinformowaniu Rektora, 

16. wyrażanie opinii na temat działalności Prorektora ds. Dydaktyki i Prodziekanów ds. 

Studentów i przekazywanie wniosków Senatowi Uczelni, 

17. organizowanie akcji protestacyjnych w przypadku naruszania praw studentów Uczelni 

po uprzednim poinformowaniu Rektora, 

18. współudział w opracowaniu i wprowadzaniu w życie Regulaminu Studiów, a także we 

wprowadzaniu w nim zmian, 

19. współpraca z Prorektorem ds. Dydaktyki w sprawie organizacji roku akademickiego, 

20. organizowanie inicjatyw o charakterze naukowym, samokształceniowym, kultural-

nym, turystycznym i innych, 

21. promowanie Kodeksu Etyki Studenta. 

 
 

§ 23 
Posiedzenia URSS zwoływane są nie rzadziej niż dwa razy w semestrze na wniosek: 

1. Przewodniczącego Samorządu Studentów, 
2. Co najmniej 3 członków Zarządu Samorządu Studentów, 
3. Co najmniej 30 % członków URSS, 
4. W szczególnych przypadkach - na wniosek Rektora Uczelni lub Prorektora ds. Dydak-

tyki. 
 

 

§ 24 
Przez zwołanie posiedzenia URSS rozumie się wywieszenie informacji przed siedzibą URSS nie 

później niż na siedem dni przed planowaną datą posiedzenia i rozesłanie jej w tym terminie 

drogą elektroniczną członkom URSS. Informacja zawiera miejsce, czas i porządek obrad. 

URSS. 
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Rozdział III 
Zarząd Samorządu Studentów 

 

§ 25 
Zarząd Samorządu Studentów jest organem wykonawczym Samorządu. 
 

§ 26 
W skład Zarządu wchodzą: 

1. Przewodniczący Samorządu Studentów, 
2. Wiceprzewodniczący ds. dydaktyki, 
3. Wiceprzewodniczący ds. socjalnych, 
4. Wiceprzewodniczący ds. rozwoju i promocji, 
5. Sekretarz Samorządu Studentów, 
6. Skarbnik Samorządu Studentów, 
7. Członek zarządu. 

 
§ 27 

Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
1. wykonywanie postanowień URSS, 
2. reprezentowanie URSS, 
3. przygotowanie posiedzeń URSS i sporządzanie porządku obrad, 
4. przygotowanie projektów uchwał, 
5. organizowanie działalności komisji i bieżąca kontrola ich pracy, 
6. informowanie studentów o bieżącej działalności URSS, 
7. utrzymywanie stałego kontaktu z władzami Uczelni. 

 
§ 28 

Do zadań Przewodniczącego Samorządu Studentów należy w szczególności: 
1. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń URSS, 
2. koordynowanie prac URSS, 
3. reprezentowanie Samorządu przed władzami Uczelni, władzami samorzą-

dowymi, państwowymi i innymi,  
4. podpisywanie uchwał wydawanych przez URSS, 
5. sporządzenie corocznego sprawozdania z działalności Samorządu na początku nowe-

go roku akademickiego i przekazanie sprawozdania do wiadomości Prorektora ds. 
Dydaktyki, 

6. sporządzenie sprawozdania z całej działalności URSS na koniec jej kadencji 
i przedstawienie go na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej URSS, 

7. rozporządzanie środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Samorządu 
Studentów. 

 
§ 29  

Do zadań Wiceprzewodniczącego ds. dydaktyki należy w szczególności: 
1. przewodniczenie Komisji Dydaktycznej, 
2. zastępowanie Przewodniczącego Samorządu Studentów w przypadku jego nieobec-

ności, 
3. sporządzenie corocznego sprawozdania ze swojej działalności na początku nowego 

roku akademickiego i przekazanie sprawozdania do wiadomości Prorektora ds. Dy-
daktyki, 

4. współpraca z Prorektorem ds. Dydaktyki. 
 

§ 30 

Do zadań Wiceprzewodniczącego ds. socjalnych należy w szczególności: 
1. przewodniczenie Komisji Socjalnej, 
2. zastępowanie Przewodniczącego Samorządu Studentów w przypadku nieobecności 
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Wiceprzewodniczącego ds. dydaktyki, 
3. sporządzenie corocznego sprawozdania ze swojej działalności na początku nowego 

roku akademickiego i przekazanie Przewodniczącemu Samorządu. 
 

§ 31 

Do zadań Wiceprzewodniczącego ds. rozwoju i promocji należy w szczególności: 
1. przewodniczenie Komisji ds. Rozwoju i Promocji zwanej Departamentem Promocji 

Samorządu Studentów (DPSS), 
2. zastępowanie Przewodniczącego Samorządu Studentów w przypadku nieobecności 

Wiceprzewodniczącego ds. dydaktyki i Wiceprzewodniczącego ds. socjalnych, 
3. sporządzenie corocznego sprawozdania ze swojej działalności na początku nowego 

roku akademickiego i przekazanie Przewodniczącemu Samorządu. 
 

§ 32 

1. Do zadań Skarbnika Samorządu Studentów należy w szczególności: 
1. przygotowanie preliminarza wydatków Samorządu, dbanie o rzetelne i uzasadnione 

gospodarowanie przyznanymi środkami i kontrola wykonania preliminarza, 
2. prowadzenie bieżącej dokumentacji z zakresu rozporządzania środkami finansowymi 

będącymi w dyspozycji Samorządu Studentów, 
3. sporządzenie corocznego sprawozdania finansowego z wykorzystania środków będą-

cych w dyspozycji Samorządu Studentów, 
4. sporządzenie sprawozdania z realizacji preliminarza wydatków URSS i stanu finanso-

wego URSS na koniec jej kadencji i przedstawienie go na pierwszym posiedzeniu no-
wo wybranej URSS. 

 
§ 33 

Do zadań Sekretarza Samorządu Studentów należy w szczególności: 
1. prowadzenie dokumentacji prac URSS i Zarządu, 
2. prowadzenie korespondencji URSS i Zarządu, 
3. dbałość o odpowiednie przechowywanie dokumentacji URSS i Zarządu, 
4. przygotowywanie uchwał URSS i ich archiwizacja. 

 
 

Rozdział IV 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów 

 
§ 34 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów jest przedstawicielem ogółu studentów danego 

Wydziału. 

 

§ 35 

Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu studentów wchodzą w skład Uczelnianej Rady 

Samorządu Studentów. 

 

§ 36 

Członkowie WRSS wybierani są według zasad opisanych w Regulaminie Wyborów będącym 

Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 37 

Do kompetencji WRSS należy w szczególności: 

1. delegowanie przedstawicieli do komisji wydziałowych, 
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2. wnioskowanie o powołanie i odwołanie opiekunów lat, 

3. współdecydowanie w określaniu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej i na-

gród w odniesieniu do Wydziału, 

4. przeprowadzanie ocen dotyczących jakości procesu dydaktycznego studentów dane-

go Wydziału, 

5. wyrażanie opinii na temat działalności Prodziekana ds. Studentów, 

6. organizowanie inicjatyw o charakterze naukowym, samokształceniowym, kultural-

nym, turystycznym i innych. 

 

Rozdział V 

Rada Studentów Zagranicznych 

 
§ 38 

Rada Studentów Zagranicznych jest organem Samorządu w odniesieniu do ogółu studen-
tów zagranicznych. 
 

§ 39 
Rada Studentów Zagranicznych działa na podstawie odrębnego regulaminu nadawanego jej 
przez URSS. 
 

§ 40 
Rada Studentów Zagranicznych wyłania ze swego grona dwóch kandydatów do URSS. 
 

§ 41 
1. Rada Studentów Zagranicznych najpóźniej na 14 dni przed datą wyborów do URSS 

informuje pisemnie URSS o posiedzeniu, na którym zostają wybrani kandydaci do 
URSS. 

2. Kandydaci do URSS muszą zostać przedstawieni URSS najpóźniej na tydzień przed 
planowaną 1 turą wyborów do URSS. 

3. Członkowie URSS mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu, na którym zostają wy-
brani kandydaci do URSS i nadzorować prawidłowość wyborów. 

4. Naruszenie przez Radę Studentów Zagranicznych postanowień ust. 1, 2 i 3 skutkuje 
unieważnieniem przez URSS wyborów kandydatów do URSS.  

5. W przypadku, gdy Rada Studentów Zagranicznych nie wybierze w wyznaczonym ter-
minie kandydatów do URSS lub wybory kandydatów zostaną unieważnione zgodnie z 
ust. 4, kandydaci zostają wyłonieni zgodnie z Rozdziałem III Regulaminu Wyborów 
Samorządu Studentów, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 
§ 42 

Kandydaci wytypowani przez Radę Studentów Zagranicznych do URSS zostają włączeni w 
skład URSS uchwałą URSS po stwierdzeniu, że ich wybór został dokonany zgodnie z Regula-
minem Samorządu. 
 

§ 43 
Kandydat do URSS jest zobowiązany do udokumentowania znajomości języka polskiego na 
poziomie co najmniej B2 (wg Europejskich Poziomów Biegłości Językowej (CEFR). 
 

§ 44  
Dokumentacja Rady Studentów Zagranicznych jest prowadzona przez Radę Studentów Za-
granicznych w języku polskim. 
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Rozdział VI 

Sąd Koleżeński 
 

§ 45  
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni lub czyn uchybiający godności 

studenta Uczelni student ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną dla 
Studentów lub Sądem Koleżeńskim.  

2. Wszczęcie postępowania następuje po przekazaniu sprawy przez Rektora Uczelni, z 
jego inicjatywy lub na wniosek organu Samorządu. 

3. W sprawach honorowych wszczęcie postępowania następuje na wniosek studenta. 
 

§ 46  
1. Sąd Koleżeński, zwany dalej "Sądem", składa się z Sądu Koleżeńskiego I in-

stancji i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego. 
2. Sąd Koleżeński I instancji składa się z 4 osób wybranych podczas pierwszego posie-

dzenia URSS, z przynamniej 2 WRSS.  
3. Odwoławczy Sąd Koleżeński składa się z 4 osób wybranych na zasadach określonych 

w ust 2. 
4. Na swoim pierwszym posiedzeniu Sąd wyłania ze swego grona Przewodniczącego i 

jego zastępcę.  
5. Łączenie funkcji w obu instancjach Sądu jest niedozwolone. 

 
§ 47  

Sąd jest niezawisły w orzekaniu. 
 

§ 48  
W postępowaniu przed Sądem obowiązuje zasada domniemania niewinności i równości 
stron. 

§ 49  
Student ma prawo do obrony i korzystania z wyznaczonego przez siebie obrońcy. 
 

§ 50 
Orzeczenia Sądu są jawne. 
 

§ 51 
1. Posiedzenia sądu są jawne. 
2. W przypadku, gdy jawność obrad mogłaby obrażać dobre obyczaje, gdy wymaga 

tego interes obwinionego lub osób trzecich, Sąd może zarządzić tajność obrad. 
 

§ 52 
1. Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. 
2. Przewodniczący zarządza rozprawę, ustala jej termin, wyznacza skład orze-

kający i protokolanta.  
3. Student, przeciwko któremu toczy się postępowanie, nie może orzekać we własnej 

sprawie. 
4. Rzecznik oskarżenia, powołany przez URSS, przeprowadza postępowanie wyja-

śniające, formułuje zarzut i przedstawia go Sądowi wraz z uzasadnieniem. 
 

§ 53 
1. Sąd koleżeński wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wy-

słuchuje rzecznika oskarżenia i oskarżonego lub jego obrońcy. 
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji stronom przysługuje prawo odwołania 

się do Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego.  
3. Odwołanie wnoszone jest w terminie do 14 dni od daty doręczenia orzeczenia Sądu  

Koleżeńskiego I instancji. 
4. Wniesienie odwołania powoduje wstrzymanie wykonania orzeczenia. 
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§ 54 

1. Sąd może orzec następujące kary: 
1. upomnienie,  
2. nagana,  
3. nagana z ostrzeżeniem.  

 

Rozdział VII 

Starosta Grupy 

 

§ 55 
1. Starosta grupy reprezentuje jej opinię. 
2. Starosta grupy współpracuje z opiekunem roku w zakresie spraw związanych z reali-

zacją procesu dydaktycznego. 
3. Starosta grupy ustala z wykładowcami i prowadzącymi ćwiczenia plan zajęć oraz har-

monogram sesji egzaminacyjnej we współpracy ze starostą roku. 
4. Tryb wyborów starostów grup określa Regulamin Wyborów Samorządu Studentów, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 

Rozdział VIII 

Starosta Roku 

 

§ 56 
1. Starosta roku jest reprezentantem ogółu studentów danego roku. 
2. Do zadań i kompetencji starosty roku należy:  

1. działanie na rzecz realizacji postulatów studentów swojego roku, 
2. reprezentowanie studentów swojego roku wobec kadry dydaktycznej oraz władz 

Wydziału (Oddziału) przy współpracy z Zarządem Samorządu Studentów, 
3. kontrolowanie oraz koordynowanie działań podejmowanych przez starostów 

grup, 
4. wnioskowanie do WRSS o powołanie i odwołanie opiekuna roku.  

3. Tryb wyborów Starostów poszczególnych lat określa Regulamin Wyborów Samorządu 
Studentów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

DZIAŁ IV 

Przedstawiciele Samorządu Studentów w Organach Kolegialnych Uczelni 

 

Rozdział I 

Przedstawiciele Studentów w Senacie UMW 

 

§ 57 
1. Senatorowie studenccy reprezentują w Senacie środowisko studenckie i biorą aktyw-

ny udział w jego pracach. 
2. Liczbę Senatorów Studenckich określa Statut Uczelni. 

 
§ 58 

Tryb wyborów Senatorów Studenckich określa Regulamin Wyborów Samorządu Studentów, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz Regulamin Wyborów Uczelni. 
 

§ 59 
Senatorowie Studenccy: 

1. podejmują działania interwencyjne w celu obrony praw i interesów studentów, 
2. inicjują i popierają działania na rzecz prawidłowego i zgodnego z potrzebami studen-

tów przebiegu procesu dydaktyczno – naukowego. 
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Rozdział II 

Przedstawiciele Studentów w Radzie Wydziału 

 

§ 60 
1. Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału są reprezentantami studentów Wy-

działu i biorą aktywny udział w jej pracach. 
 

§ 61 
Tryb wyborów studentów do Rady Wydziału określa Regulamin Wyborów Samorządu Stu-
dentów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz Regulamin Wyborów 
Uczelni. 
 

§ 62 
Przedstawiciele studentów w radzie Wydziału: 

1. reprezentują studentów na posiedzeniach Rady Wydziału, 
2. wyrażają opinie na temat spraw studenckich, 
3. bronią praw i interesów studentów, 
4. inicjują i popierają działania na rzecz prawidłowego i zgodnego z potrzebami studen-

tów przebiegu procesu dydaktyczno-naukowego, 
5. opiniują i wyrażają zgodę na kandydaturę Prodziekana właściwego do spraw studenc-

kich. 
 
 

Rozdział III 

Przedstawiciele Studentów w Uczelnianym kolegium Elektorów 

 

§ 63 
Przedstawiciele studentów w Uczelnianym Kolegium Elektorów w liczbie określonej Statu-
tem Uczelni reprezentują środowisko studenckie podczas wyborów Rektora i Prorektorów. 
 

§ 64 
Tryb wyborów studentów do uczelnianego Kolegium Elektorów określa Statut Uczelni, Regu-
lamin Wyborów Uczelni, oraz Regulamin Wyborów Samorządu Studentów, stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 

§ 65 
1. Wyrażenie zgody na kandydaturę na Prorektora ds. Dydaktyki wymaga pisemnej zgo-

dy większości przedstawicieli studentów w Uczelnianym Kolegium Elektorów. 
2. Nie zajęcie stanowiska w terminie 7 dni od przedstawienia kandydatury uważa się za 

wyrażenie zgody na kandydaturę Prorektora. 
 

DZIAŁ V 

Postanowienia końcowe 
 

§ 66 
Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje URSS na zasadach określonych w niniejszym  
Regulaminie. 
 

§ 67 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego zgodności  

z Ustawą i Statutem. 


