
 

 
 

ul. Wojciecha z Brudzewa 12   51-601 Wrocław 

 

 

Samorząd Studentów 

 

UCHWAŁA nr 12/2018 

Uczelnianej Rady Samorządu Studentów  

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 z dnia 7 maja 2018 

 

W sprawie Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu 

 

Działając na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. z późn. zm. Dz.U. 2017 

poz. 2183 t.j.), oraz statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

(uchwała nr 1774 z dnia 31 maja 2017 r. z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów uchwala Regulamin Samorządu Studentów 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zwany dalej 

„Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Przepisy §1-§8, §9 ust. 4; §10 ust. 2,3, §11-§18, §19 ust. 1,3,4,5; §20-§37, §38 ust. 2; 

§39 ust. 7; §40, §42 ust. 2,3,4,5; §44-§46, §48-§52, §54-§62, §65-§68, §69 ust. 4,5; 

§70-§75, §76 ust. 1,3; §77-§97, §101 , §102 regulaminu wchodzą w życie z dniem 

stwierdzenia przez Senat zgodności regulaminu z przepisami ustawy i statutem. 

Jednocześnie traci moc Regulamin Samorządu Studentów wprowadzony w życie 

uchwałą nr 2/206 Samorządu Studentów z dnia 14 kwietnia 2016. 

2. Przepisy §41, §43 regulaminu wchodzą  życie z dniem 10 listopada 2019. 

3. Przepisy §63 i §64 regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 października 2018. 

4. Z dniem 1.12.2019 wchodzą w życie przepisy §9 ust. 1,2,3; §10 ust. 1; §19 ust.2; 

§38 ust.1; §39 ust. 1,3,4,5,6; §42 ust.1; §47, §53, §69 ust 1,2,3; i §76 ust.2 regulaminu. 

 

§ 3 

1. Z dniem przyjęcia uchwały przez Senat powołuje się I WKSS na każdym wydziale 

na kadencję tożsamą z obecnie obowiązującą kadencją członków URSS (tj. do dnia 

30.11.2019r). Skład danej I WKSS stanowią wszyscy studenci danego wydziału, 

wchodzący, na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu, w skład URSS 

i WRSS. 
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2. Rozpoczęcie kadencji II WKSS ustala się na dzień 15 listopada 2018 roku, z tym 

że do dnia 15 listopada 2019 II WKSS nie ma uprawnień do delegowania osób 

do pozostałych organów samorządu (poza WRSS, której mandat otrzymują wszyscy 

członkowie WKSS), za wyjątkiem uzupełniania składu tych organów. 

3. O ilości wybieranych delegatów z II WKSS do URSS i innych organów kolegialnych 

Samorządu Studentów do dnia 30 listopada 2019 decyduje URSS poprzez swoje 

uchwały. 

4. Pierwszych przewodniczących WRSS wybiera URSS spośród studentów danego 

wydziału poprzez swoje uchwały. Następni przewodniczący WRSS wybierani 

są zgodnie z par. 47 regulaminu.  

5. Studenci reprezentujący w URSS Studentów Zagranicznych z dniem przyjęcia 

uchwały przez Senat stają się członkami RSZ i jednocześnie są jej delegatami 

w URSS do dnia 30.11.2019. Z dniem 1.12.2018 do URSS zostaje włączony 

dodatkowy reprezentant RSZ wybrany zgodnie z przepisami par. 63 i 64 niniejszego 

regulaminu.  

6. Przepisy par. 2 ust. 5,6,7,8,i 9  uchwały wygasają z dniem 30.11.2019 roku.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Za Radę 

Przewodniczący 

 Samorządu Studentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1.Regulamin Samorządu Studentów 

   Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 


