Regulamin Samorządu Studentów
Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
I.

1.
2.

1.

2.
3.

Postanowienia ogólne

§1
Wszyscy studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej tworzą Samorząd studentów niezależnie od
przynależności do działających na terenie uczelni organizacji.
Samorząd studentów jest współodpowiedzialny za realizację zadań uczelni dotyczących
kształcenia i wychowania. Chroni interesy studentów w zakresie spraw dydaktycznowychowawczych i socjalno-bytowych.
§2
Samorząd studentów działa w granicach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), statucie Wszechnicy Świętokrzyskiej
oraz niniejszym regulaminie.
Terenem działania Samorządu studentów jest Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Przedstawiciele Samorządu wchodzą w skład ogólnopolskiego przedstawicielstwa
samorządów studenckich Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Uczelni – należy przez to rozumieć Wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach,
2) Władzach Uczelni – należy przez to rozumieć właściwe organy Wszechnicy Świętokrzyskiej
w Kielcach,
3) Senacie – należy przez to rozumieć organ kolegialny Uczelni,
4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),
5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach,
6) Regulaminie Samorządu studentów – akt wewnętrzny regulujący prawa i obowiązki
samorządu studentów Uczelni,
7) Samorząd Studentów – należy przez to rozumieć Samorząd Studentów Wszechnicy
Świętokrzyskiej w Kielcach,
8) Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów – należy przez to rozumieć Uczelnianą Radę
Samorządu Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach,
9) Staroście – należy przez to rozumieć starostę roku studiów na danym kierunku,
10) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Uczelnianej Rady
Samorządu Studentów.
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§4
Samorząd studentów działa poprzez swoje organy, którymi są :
̶ Uczelniana Rada Samorządu Studentów,
̶ Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,
̶ Starosta grupy studenckiej,
̶ Komisja wyborcza.

II.

Zadania i tryb działania organów samorządu studentów

1.

§5
W skład Uczelnianej Rady Samorządu Studentów wchodzi 7 członków wyłonionych
w wyborach.
Kadencja Uczelnianej Rady Samorządu Studentów trwa 2 lata i rozpoczyna się 1 marca.
Kadencja starosty grupy trwa od 1 listopada I roku studiów do końca studiów studenta
pełniącego te obowiązki.

2.
3.

1.

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

§6
Do zadań Uczelnianej Rady Samorządu Studentów należy :
dbanie i przestrzeganie praw i interesów studentów Uczelni,
podejmowanie uchwał i wniosków dotyczących istotnych spraw społeczności studenckiej
Uczelni,
koordynacja działalności starostów grup studenckich,
reprezentowanie interesów studentów przed Władzami Uczelni i na zewnątrz,
współuczestniczenie w działaniach związanych z przyznaniem pomocy materialnej dla
studentów w zakresie określonym Ustawą, aktami wykonawczymi do tej Ustawy, Statutem
oraz Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach,
wnioskowanie o przyznanie stypendiów z własnego funduszu stypendialnego Uczelni dla
studentów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w działalności kulturalnej,
sportowej i społecznej na rzecz Uczelni i środowiska, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami,
inicjowanie działań zmierzających do rozwijania wśród studentów zainteresowań
naukowych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych,
uchwalanie regulaminu Samorządu Studentów oraz jego zmian, a także wnioskowanie do
Senatu o stwierdzenie jego zgodności z Ustawą i Statutem,
udział w uzgodnieniu Regulaminu studiów,
opracowanie i promowanie kodeksu etyki studenta,
wybór przedstawicieli do Senatu i Rad Wydziałów,
delegowanie przedstawicieli studentów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds.
Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Uczelnianej Komisji
Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich,
delegowanie studentów do wydziałowych komisji stypendialnych oraz Odwoławczej
Komisji Stypendialnej,
współpraca z organizacjami studenckimi,
współdziałanie z Władzami Uczelni w sprawach związanych z procesem kształcenia
i wychowania,
wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu studentów
poprzez delegatów do Parlamentu Studentów RP,
wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu.
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2.

3.

Uchwały i opinie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów podejmowane są zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba
że niniejszy Regulamin albo Ustawa wymagają większość kwalifikowanej. W przypadku
równej ilości głosów „za” i „przeciw”, głos stanowiący należy do Przewodniczącego.
Posiedzenia Uczelnianej Rady Samorządu Studentów zwołuje jej przewodniczący nie
rzadziej niż dwa razy w roku akademickim.
Na posiedzenia Uczelnianej
Rady Samorządu Studentów mogą być zapraszani
przedstawiciele Władz Uczelni, organizacji studenckich oraz nauczyciele akademiccy
i studenci przy omawianiu spraw wymagających ich opinii.
Uczelniana Rada Samorządu Studentów może powoływać stałe lub doraźne zespoły do
określonych rodzajów działalności czy określonych zadań.
Uczelniana Rada Samorządu Studentów wybiera przedstawicieli do Senatu Uczelni i Rad
Wydziałów spośród Samorządu studentów. Udział przedstawicieli studentów w organach
kolegialnych Uczelni nie może być mniejszy niż 20% wszystkich członków tych organów.

4.

5.
6.

§7
Do zadań Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów należy :
zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,
reprezentowanie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów przed Władzami Uczelni i na
zewnątrz,
koordynacja i czuwanie nad właściwą realizacją podjętych przez Uczelnianą Radę
Samorządu Studentów zadań,
czuwanie nad przestrzeganiem w działalności organów Samorządu studentów postanowień
niniejszego regulaminu i innych przepisów prawa,
przedkładanie wniosków i opinii Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Władzom Uczelni,
przedstawienie wniosków o przyznanie stypendiów z własnego funduszu stypendialnego
Uczelni dla studentów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w działalności
kulturalnej, sportowej i społecznej na rzecz Uczelni i środowiska,
dbanie o zapewnienie organom Samorządu studentów właściwych warunków do ich
działalności,
opracowywanie projektów decyzji, opinii i planów działania Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów,
podejmowanie rokowań z Rektorem w przypadku sporu zbiorowego.
Przewodniczący kieruje działalnością Uczelnianej Rady Samorządu Studentów przy
współudziale swoich zastępców.
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̶
̶
̶
̶
̶
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§8
Do zadań Starosty grupy studenckiej należy w szczególności :
zapoznawanie studentów z Regulaminem studiów, decyzjami Władz Uczelni w sprawach
studenckich, uchwałami i innymi postanowieniami Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów,
pomoc nauczycielom akademickim we właściwej organizacji zajęć dydaktycznych,
czuwanie nad dyscypliną i aktywnym udziale studentów w zajęciach dydaktycznych,
organizowanie pomocy koleżeńskiej (np. osobom niepełnosprawnym) studentom
osiągającym niezadowalające wyniki w nauce,
uczestniczenie na wniosek zainteresowanych studentów w egzaminach komisyjnych,
przekazywanie do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów wniosków i postulatów
zgłoszonych przez grupę studentów,
składanie informacji ze swej działalności na posiedzeniach Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów,
aktywny udział w realizacji zadań podejmowanych przez Uczelnianą Radę Samorządu
Studentów.
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2.

W realizacji swoich zadań Starosta kieruje się postanowieniami Władz Uczelni oraz
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, a także wnioskami i opinią grupy studenckiej.

§9
Rektor uchyla uchwałę Uczelnianej Rady Samorządu Studentów niezgodną z przepisami prawa,
Statutem, Regulaminem studiów lub niniejszym regulaminem.
§ 10
Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów Samorządu
Studentów.
§ 11
Samorząd Studentów może – dla poparcia swoich żądań, gdy są one przedmiotem sporu
zbiorowego i dotyczą istotnych spraw lub interesów studentów – podjąć akcję protestacyjną,
nienaruszającą przepisów obowiązujących w Uczelni oraz zgodnie z zapisami Ustawy.
Decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i jej formie podejmuje Uczelniana Rada
Samorządu Studentów bezwzględną większością głosów, a następnie zawiadamia Rektora nie
później niż trzy dni przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej.
Strajk studencki (powstrzymanie się od uczęszczania na zajęcia z możliwością pozostania
w Uczelni) może być podjęty, jeżeli wcześniejsze rokowania z Rektorem lub inne akcje
protestacyjne nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu.

1.

2.

3.

III. Zasady i tryb wyborów do organów Samorządu studentów

1.
2.

§ 12
Czynne prawo wyborcze ma każdy student.
Bierne prawo wyborcze ma każdy student z wyjątkiem ukaranych przez Komisję
Dyscyplinarną ds. Studentów oraz ukaranych przez rektora lub dziekana z wpisem do akt.

1.

2.
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

1.
2.

1.
2.

§ 13
Nie później niż miesiąc przed terminem upływu swojej kadencji, Uczelniana Rada Samorządu
Studentów powołuje spośród Samorządu studentów Komisję Wyborczą w 3–osobowym
składzie.
Do kompetencji i zadań Komisji Wyborczej należy:
ogłoszenie kalendarza czynności wyborczych,
przygotowanie kart do głosowania,
przeprowadzenie wyborów,
czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów,
sporządzenie protokołu z wyborów,
rozpatrywanie ewentualnych wniosków i podjęcie decyzji o unieważnieniu wyborów,
ogłoszenie wyników wyborów.
§ 14
Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów odbywają się w ostatnim miesiącu
kadencji tego organu.
Wyboru członków Uczelnianej Rady Samorządu Studentów dokonuje się w wyborach tajnych
i bezpośrednich zwykłą większością głosów.
§ 15
Wybory Starostów odbywają się na I roku studiów, do końca października.
Starosta wybierany jest w głosowaniu bezpośrednim przez studentów danej grupy studenckiej.
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3.

Wybory starostów mogą być jawne na wniosek większości studentów grupy, biorących udział
w głosowaniu.

§ 16
1. Prawo do zgłaszania kandydatów do organów Samorządu studentów przysługuje:
̶ studentom uprawnionym do głosowania,
̶ ustępującym organom.
2. Umieszczenie na liście wyborczej kandydatów musi być poprzedzone złożeniem do Komisji
Wyborczej ich pisemnej zgody na kandydowanie lub ustnej zgody wyrażonej na zebraniu
wyborczym.
3. Na liście kandydatów do organów Samorządu studentów obowiązuje kolejność alfabetyczna.
§ 17
1.
2.

Wybory są równe i tajne.
Wybory są ważne, jeżeli brało w nich udział ponad 50% (w terminie pierwszym)
uprawnionych do głosowania. W drugim terminie zasada ta nie obowiązuje.
3. Do składu organów wybrani zostają ci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
4. Za nieważny uznaje się głos oddany na kartach:
̶ nieostemplowanych pieczęcią Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, używaną na okres
wyborów przez Komisję Wyborczą,
̶ wypełnionych niezgodnie z instrukcją przedstawioną przez Komisję Wyborczą,
̶ z jakimkolwiek dopiskiem, przedarte lub przekreślone.

§ 18
Uczelniana Rada Samorządu Studentów wybiera spośród swoich członków zwykłą większością
głosów, w głosowaniu tajnym: przewodniczącego, dwóch zastępców i sekretarza.

IV. Tryb odwołania członka organu Samorządu studentów

1.

§ 19
Każdy członek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz każdy Starosta może być
odwołany przez swoich wyborców w trybie przewidzianym dla jego powołania.
Wniosek o odwołanie członka Uczelnianej Rady Samorządu Studentów i Starosty winien być
podpisany co najmniej przez 10% wyborców, a wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji
w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów co najmniej przez 3 członków tego organu.
Zebrania wyborców w sprawie odwołań organizuje i przeprowadza Uczelniana Rada
Samorządu Studentów.

2.

3.

V.

1.

̶

̶

̶

̶

̶

̶

Wygaśnięcie mandatu członka organu samorządu studentów

§ 20
Wygaśnięcie mandatu członka Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz Starosty
następuje w przypadku:
skreślenia z listy studentów,
ukończenia studiów,
zrzeczenia się mandatu,
prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną,
prawomocnego skazania wyrokiem sądu,
śmierci.
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2.

1.
2.

Wygaśnięcie mandatu członka Uczelnianej Rady Samorządu Studentów kończącego studia
w danym roku akademickim następuje z końcem lutego.
§ 21
Wybory uzupełniające do organów Samorządu studenckiego ogłasza Uczelniana Rada
Samorządu Studentów.
Wybory uzupełniające odbywają się na zasadach określonych w rozdziale III.

VI. Sprawy dyscyplinarne studentów

1.

2.

1.
2.

§ 22
Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności
studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo
przed sądem koleżeńskim.
Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję
dyscyplinarną.
§ 23
Przedstawiciele studentów do komisji dyscyplinarnych przewidzianych w Statucie,
powoływani są na okres kadencji Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
Kandydatów do komisji dyscyplinarnych przedstawia Uczelniana Rada Samorządu Studentów.

§ 24
1. W ramach Samorządu studentów działają: sąd koleżeński i odwoławczy sąd koleżeński.
2. Sąd koleżeński powoływany jest przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów spośród
studentów zgłaszanych przez Starostów w składzie 5–osobowym.
3. Sąd koleżeński czuwa nad przestrzeganiem zasad postępowania i współżycia koleżeńskiego
studentów.
4. Sąd koleżeński jest niezawisły i w swojej działalności kieruje się przepisami: Ustawy, Statutu
i niniejszego Regulaminu.
5. Rozprawy przed sądem koleżeńskim są jawne. W przypadkach szczególnych sąd koleżeński
może postanowić o częściowej lub całkowitej niejawności rozprawy.
6. Członek sądu koleżeńskiego, co do którego bezstronności istnieją uzasadnione obawy, winien
być wyłączony z rozprawy w danej sprawie. O wyłączeniu decyduje zespół orzekający.
7. Orzeczenia zapadają większością głosów na niejawnej naradzie. Nie jest dopuszczalne
wstrzymywanie się od głosu. W sytuacji równej ilości głosów „za” i „przeciw” – głos
przewodniczącego jest decydujący. Przebiegu narady i głosowania nad orzeczeniem nie
można ujawniać.
8. Każde orzeczenie winno zawierać:
1) ustalony w toku sprawy stan faktyczny oraz rozstrzygnięcie zespołu orzekającego
z uzasadnieniem,
2) nazwiska członków zespołu orzekającego, protokolanta i uczestników postępowania,
3) datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
4) podpisy wszystkich członków zespołu orzekającego.
9. Obwinionemu służy prawo do korzystania z pomocy obrońcy.
10. Obrońcą może być student lub nauczyciel akademicki wskazany przez obwinionego.
11. Uczestnikami postępowania są wnioskodawca i obwiniony. Niestawiennictwo obwinionego
nie wstrzymuje rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia.
12. Kary dyscyplinarne wymierzone przez sąd koleżeński określa Ustawa.

6

13. Orzeczenie sądu koleżeńskiego uprawomocnia się po upływie 14 dni licząc od dnia
następnego od daty doręczenia uczestnikom postępowania jego odpisów o ile nie zostanie
w tym terminie wniesione odwołanie.

1.
2.

§ 25
Od wydanych przez sąd koleżeński decyzji przysługuje obwinionemu odwołanie do
odwoławczego sądu koleżeńskiego.
W sprawach dotyczących powołania oraz procedur postępowania odwoławczego sądu
koleżeńskiego stosuje się przepisy § 23.

§ 26
Postępowanie przed komisją dyscyplinarną i odwoławczą komisją dyscyplinarną określają
postanowienia zawarte w Rozdziale 6 Ustawy.

VII. Przepisy końcowe
§ 27
Regulamin Samorządu Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej wchodzi w życie z dniem
1 września 2013 r. po uprzednim stwierdzeniu przez Senat jego zgodności z Ustawą oraz Statutem
i z tym dniem traci moc dotychczasowo obowiązujący regulamin.

Za Uczelnianą Radę Samorządu Studentów
Przewodniczący
Anna Chojnecka

Senat na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2013 r.
stwierdził zgodność regulaminu
z obowiązującymi przepisami prawa
Rektor
prof. dr hab. Janusz Zdebski
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