REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. W Uczelni Jana Wyżykowskiego, zwanej dalej Uczelnią, wszyscy studenci tworzą Samorząd
Studencki, zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd działa na podstawie Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca
2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Statutu Uczelni Jana
Wyżykowskiego oraz niniejszego Regulaminu.
§2
1. Samorząd Studencki jest jedynym reprezentantem ogółu studentów.
2. Siedziba Samorządu mieści się w budynku głównym Uczelni przy ul. Skalników 6b
w Polkowicach.
§3
Zadaniem Samorządu jest w szczególności:
a) reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie realizacji procesu
dydaktycznego, a także realizacja wraz z władzami Uczelni zadań z zakresu kształcenia,
wychowywania, pomocy materialnej oraz spraw socjalno-bytowych studentów;
b) wspieranie studenckiej działalności naukowej, kulturalnej, artystycznej, turystycznej
i sportowej;
c) prowadzenie negocjacji z organami Uczelni w przypadku powstania sporów zbiorowych
dotyczących istotnych spraw studenckich w celu ich rozstrzygnięcia;
d) zarządzanie powierzonym majątkiem oraz uzyskanymi funduszami i środkami
w granicach posiadanego budżetu;
e) współpracowanie z innymi organizacjami działającymi na rzecz studentów Uczelni;
f) udział przedstawicieli w pracach Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla
Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz innych organów,
w których wymagany jest udział studentów.
§4
Samorząd Studencki, aby realizować swoje regulaminowe zadania, ma prawo korzystać ze
środków materialnych i urządzeń należących do Uczelni. Zasady korzystania z nich określa
Kanclerz.
ROZDZIAŁ II
ORGANY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO I ICH KOMPETENCJE
§5
1. Organami Samorządu Studenckiego są:
a) Rada Studentów,
b) Zarząd Rady Studentów,
c) Sąd Koleżeński.
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2. Organy Samorządu, o których mowa w ust. 1 pkt a) i b) mogą powoływać stałe lub doraźne
komisje problemowe.
3. Organy Samorządu wyrażają swoje decyzje w formie uchwał lub opinii, podejmowanych
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby
członków organu (quorum).
4. Rektor uchyla uchwały i opinie organów Samorządu niezgodne z przepisami prawa, statutem
uczelni, regulaminem studiów bądź niniejszym Regulaminem.
5. Studenci mają prawo wyrażania opinii w sprawach należących do zakresu uprawnień
Samorządu, składania wniosków, postulatów i propozycji do organów Samorządu.
§6
1. Rada Studentów, zwana dalej „Radą”, jest organem kolegialnym Samorządu.
2. Studenci każdego stopnia studiów, roku, kierunku, specjalności i formy, zwani dalej „grupą
studentów”, wyłaniają ze swojego grona starostę grupy w trybie samodzielnie określonym
na zebraniu grupy.
3. Odwołanie starosty grupy odbywa się w takim samym trybie w jakim nastąpiło powołanie
na zebraniu grupy.
4. Starosta reprezentuje grupę studentów wobec Uczelni.
5. Starostowie poszczególnych grup studentów tworzą Radę.
6. Kadencja członka Rady trwa przez okres powierzenia mandatu starosty grupy.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu starosty grupy, studenci tej grupy wybierają nowego
starostę.
§7
1. Zarząd Rady Studentów, zwany dalej „Zarządem”, składa się z 5 osób wybranych przez
Radę.
2. Członkowie Zarządu wyłaniani są z grona członków Rady, obecnych na posiedzeniu,
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że w Zarządzie musi
znaleźć się co najmniej 1 przedstawiciel każdego wydziału działającego w Uczelni.
3. Odwołanie członków Zarządu odbywa się na uzasadniony wniosek członka Rady, w takim
samym trybie w jakim nastąpiło powołanie.
4. Zarząd wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz
Sekretarza.
5. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
a) reprezentowanie ogółu studentów wobec władz Uczelni;
b) kierowanie pracami Rady i Zarządu;
c) zwoływanie posiedzeń Rady i Zarządu oraz przewodniczenie tym posiedzeniom;
d) podpisywanie protokołów z posiedzeń, uchwał i opinii Rady i Zarządu;
e) pełnienie z urzędu funkcji studenckiego przedstawiciela w Senacie Uczelni.
6. Przewodniczący może pisemnie przekazać część swoich uprawnień na innego członka
Zarządu.
§8
1. Posiedzenia Rady lub Zarządu zwołuje Przewodniczący, a w wyjątkowych sytuacjach
Rektor Uczelni.
2. Posiedzenia Rady mogą odbywać się obiegowo.
3. Posiedzenia Rady są otwarte dla studentów Uczelni.
4. W posiedzeniach Rady i Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone.
5. Z posiedzeń Rady i Zarządu sporządzany jest protokół zawierający: datę i miejsce
posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, uchwały lub opinie oraz wyniki głosowań.
6. Protokół z posiedzenia Rady i Zarządu sporządza Sekretarz.
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§9
Do kompetencji Rady Studentów należy w szczególności:
a) zgłaszanie przedstawicieli Samorządu do organów działających w Uczelni
w szczególności do:
i. Senatu Uczelni,
ii. Rad Wydziałów,
iii. Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów,
iv. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów,
v. Sądu Koleżeńskiego;
b) prowadzenie bieżącej działalności kulturalno-rozrywkowej, turystycznej, a także
sportowej studentów Uczelni;
c) ustalanie zasad i kierunku działań Samorządu, w tym uchwalanie Regulaminu Samorządu
Studenckiego;
d) opracowanie i promowanie kodeksu etyki studenta.
§ 10
Do kompetencji Zarządu Rady Studentów zalicza się w szczególności:
a) opiniowanie, w porozumieniu z Radą, projektów zarządzeń lub uchwał władz Uczelni
w sprawach pomocy materialnej dla studentów;
b) opiniowanie, w porozumieniu z Radą, Regulaminu Studiów zgodnie z art. 161 ust. 2
Ustawy;
c) opiniowanie innych kwestii, wymaganych przepisami prawa, przedłożonych przez
władze Uczelni;
d) podejmowanie, w porozumieniu z Radą, uchwał i wniosków dotyczących istotnych spraw
społeczności akademickiej;
e) inne bieżące sprawy studentów.
§ 11
1. Sąd Koleżeński jest organem rozstrzygającym spory pomiędzy studentami, a także przypadki
naruszenia niniejszego Regulaminu.
2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą 3 osoby wybierane na zasadach określonych w § 12.
3. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sądu, kierującego jego
pracami.

ROZDZIAŁ III
ZASADY I TRYB POWOŁYWANIA PRZEDSTAWICIELI STUDENTÓW DO
SENATU UCZELNI, RAD WYDZIAŁÓW, KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA
STUDENTÓW, ODWOŁAWCZEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA
STUDENTÓW, SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
§ 12
1. Przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla
Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Sądu Koleżeńskiego
lub innych ciał wyłania Rada z grona członków Samorządu w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Każdy student ma prawo zgłosić swoją kandydaturę Przewodniczącemu.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych organów wymienionych
w ust. 1.
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§ 13
1. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji wyżej wymienionych organów, mandatu
członka będącego przedstawicielem studentów, wybiera się nowego przedstawiciela na czas
do upływu kadencji na zasadach określonych w § 12.
2. Mandaty członków organów wybranych w czasie trwania kadencji wygasają z upływem
kadencji odpowiedniego organu.
3. Przedstawiciele studentów o których mowa w § 12 ust. 1, a także Rady oraz Zarządu pełnią
swoje funkcje do czasu wyboru swoich następców.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
1. Mandat członków organów Samorządu wygasa w momencie:
a) ukończenia studiów;
b) śmierci;
c) utraty statusu studenta;
d) ukarania karą dyscyplinarną;
e) pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji.
§ 15
We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Ustawy,
Statutu i Regulaminu Studiów Uczelni.
§ 16
1. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego zgodności z Ustawą
i Statutem Uczelni, jednak nie szybciej niż z dniem 27 lutego 2016 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin
Samorządu Studenckiego DWSPiT w Polkowicach i Regulamin Samorządu Studenckiego
UZZM w Lubinie oraz wygasają funkcje przedstawicieli i organów w nich przewidzianych.
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