Załącznik do uchwały Senatu nr 178/XXXI/17 z dn. 27 stycznia 2017 r.

Regulamin Samorządu Studenckiego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
I Postanowienia ogólne
§1
1. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie zwanej dalej „Uczelnią” tworzą
Samorząd Studencki działający na podstawie art. 202 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. j. Dz. U. 2012 r, poz. 572 z późn. zm.), § 95 ust. 1 Statutu PWSZ w Głogowie oraz niniejszego
Regulaminu.
2. Samorząd działa na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
3. Do zadań Samorządu Studenckiego Uczelni należy reprezentowanie ogółu studentów w sprawach
dotyczących studiów, funkcjonowania Uczelni i innych spraw studenckich przed Senatem oraz
Rektorem w oparciu przepisy określone w:
a) ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365
z późn. zm.),
b) w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie,
c) Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
§2
Ilekroć w regulaminie mowa o:
1. Organach Samorządu – należy przez to rozumieć organy wymienione w § 4 ust. 1
2. Radzie Uczelnianej Samorządu Studentów – należy przez to rozumieć radę składającą się
z przedstawicieli wszystkich instytutów.
3. Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów – należy przez to rozumieć organ wykonawczy
Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.
§3
1. Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Uczelni.
2. Samorząd Studentów działa poprzez swoje organy wyłonione w drodze demokratycznych
wyborów.
3. Wybieralne organy Samorządu są jedyną niezależną i demokratyczną reprezentacją ogółu
studentów Uczelni.
4. Samorząd Studentów działając poprzez swoich przedstawicieli wykonuje następujące zadania:
a) reprezentuje ogół studentów Uczelni,
b) współdziała z władzami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi w celu zapewnienia jak
najwyższego poziomu kształcenia studentów i stworzenia im jak najlepszych warunków do
zdobywania wiedzy i umiejętności, w tym także koniecznej pomocy materialnej,
c) inicjuje i wspiera działalność naukową, kulturalną, wychowawczą, sportową i turystyczną
studentów Uczelni,
d) decyduje, na podstawie przepisów ustawy, o rozdziale środków finansowych przeznaczonych
przez organy Uczelni na cele studenckie, niezwiązane bezpośrednio z prowadzonym przez
Uczelnię kształceniem, działa na rzecz przestrzegania przez studentów zasad współżycia
koleżeńskiego.
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II Organy Samorządu na szczeblu uczelni
§4
1. Organami samorządu uczelnianego są:
a) Rada Uczelniana Samorządu Studentów (skr. RUSS),
b) Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów,
c) Sąd Koleżeński Samorządu Studentów – jako pierwsza instancja,
d) Odwoławczy Sąd Koleżeński Samorządu Studentów – jako druga instancja.
2. Organy Samorządu Studentów są samorządne i niezależne.
3. Organy Samorządu Studentów są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami.
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
§5
1. Najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów jest Rada Uczelniana Samorządu
Studentów.
2. Przewodniczący RUSS zostaje wybrany spośród członków w wyborach wewnętrznych. Wybory te
odbywają się na pierwszym spotkaniu nowo wybranego składu RUSS przy obecności minimum ¾
członków RUSS. Są to wybory tajne, chyba, że delegaci jednogłośnie zdecydują inaczej.
Przewodniczącym zostaje kandydat wybrany zwykłą większością głosów. W przypadku braku quorum
na pierwszym spotkaniu ustala się drugie spotkanie bez wymaganej minimalnej liczby obecnych
delegatów.
3. Przewodniczący RUSS jest automatycznie przedstawicielem Samorządu Studentów w Senacie
Uczelni.
4. Kadencja organów Samorządu Studentów trwa dwa lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji
wybieranej na 1 rok.
5. RUSS liczy dziesięciu członków.
§6
1. RUSS wybiera ze swojego grona reprezentantów Samorządu Studentów do Senatu Uczelni.
2. Wybory dotyczą tylko i wyłącznie przedstawicieli RUSS.
3. Przedstawiciele studentów zobowiązani są zgłosić kandydaturę studenta Senatora nie późnej niż
7 dni po wyborach do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
4. Przedstawicielem studentów do Senatu może zostać każdy student, który należy do RUSS.
5. W skład Senatu wchodzą przewodniczący wraz z trzema członkami Rady Uczelnianej Samorządu
Studenckiego
6. RUSS w swojej pracy kieruje się zasadami:
a) poszanowaniem godności i podmiotowości każdego studenta,
b) wolnością myśli, wyznania, przekonań i słowa,
c) troską o dobre imię Uczelni,
d) demokratyzmu w podejmowaniu decyzji,
e) aktywnością i współpracą na rzecz rozwoju Uczelni i życia studenckiego,
f) dobrowolnością i bezinteresownością w przyjmowaniu i sprawowaniu funkcji społecznych
w Samorządzie.
7. Do podstawowych zadań RUSS należy w szczególności:
a) wytyczanie kierunków działań organów Samorządu oraz sprawowanie kontroli nad ich
działalnością,
b) uchwalanie i zmienianie Regulaminu Samorządu Studenckiego w określonym trybie,
c) wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla społeczności akademickiej,
d) inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej studentów,
e) współdziałanie w opracowywaniu planu wydawniczego Uczelni.
f) inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz doskonalenia realizacji procesu dydaktycznego,
g) składanie wniosków i opiniowanie planu inwestycyjno-remontowego studenckich obiektów
socjalno-bytowych, kulturalnych i sportowych,
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h) opiniowanie kwestii dotyczących środowiska studenckiego podejmowanych przez organy
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie,
i)

w porozumieniu z władzami Uczelni występowanie w sprawach dotyczących studentów do
organów władzy i administracji państwowej,

j)

wnioskowanie do organów Uczelni w sprawach podziału funduszy i innych środków Uczelni
przeznaczonych na cele studenckie,
k) wnioskowanie o rozszerzenie i sposób podziału funduszu na działalność studencką,
l)

m)
n)
o)
p)
q)

współdziałanie na zasadach określonych w przepisach szczególnych w opracowaniu
Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie,
wnioskowanie w sprawie ustalenia zajęć i harmonogramu sesji egzaminacyjnej,
rekomendowanie najlepszych studentów do nagród Rektora,
organizowanie i przeprowadzanie na terenie Uczelni wieców i zgromadzeń zgodnie
z przepisami prawa,
opiniowanie spraw studentów przed skierowaniem ich do Sądu Koleżeńskiego,
delegowanie przedstawicieli studentów do komisji uczelnianych,

r) udzielanie absolutorium dla Prezydium RUSS podczas pierwszego posiedzenia w nowym roku
akademickim,
s) ogłaszanie i organizowanie, po powiadomieniu Rektora, ogólnouczelnianego referendum
w istotnych sprawach dotyczących studentów Uczelni,
t) informowanie studentów PWSZ w Głogowie o ich prawach i obowiązkach,
u) integrowanie się z osobami niepełnosprawnymi.
8. Mandat członka RUSS wygasa w przypadku:
a) śmierci,
b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego RUSS,
c) utraty statusu studenta Uczelni,
d) upływu kadencji,
e) udokumentowanego rażącego działania na szkodę Uczelni,
f) odwołanie przez RUSS na wniosek Prezydium RUSS,
g) utraty praw publicznych na mocy orzeczenia Sądu Powszechnego.
§7
1. RUSS wyraża opinie dotyczące spraw studenckich w formie uchwał.
2. Rektor uchyla uchwałę RUSS niezgodną z przepisami ustawowymi, Statutem PWSZ w Głogowie,
Regulaminem Studiów lub niniejszym Regulaminem.
3. W uzasadnionych przypadkach RUSS może uchylić decyzje organów RUSS.
§8
1. Uchwały RUSS muszą zawierać:
a) numer kolejny uchwały oraz datę jej podjęcia,
b) przedmiot uchwały,
c) uzasadnienie uchwały,
d) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
e) termin wejścia w życie uchwały.
2. Uchwały RUSS podpisuje Przewodniczący RUSS lub jego zastępca oraz Sekretarz RUSS,
3. Ewidencję uchwał RUSS prowadzi Sekretarz RUSS,
4. Uchwały RUSS zamieszcza się na tablicy ogłoszeń RUSS.
§9
Rada Uczelniana Samorządu Studentów w sytuacjach konfliktowych z organami Uczelni dotyczących
istotnych spraw i interesów studentów, po wyczerpaniu wszystkich możliwości zawarcia

3

porozumienia, dla poparcia swych żądań będących przedmiotem sporu zbiorowego, może zarządzić
akcję protestacyjną na terenie Uczelni.
§ 10
1. Posiedzenia RUSS odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2. Posiedzenia RUSS są ważne przy obecności co najmniej połowy członków RUSS.
3. O ile RUSS nie postanowi inaczej posiedzenia są otwarte.
4. W posiedzeniach RUSS uczestniczą z głosem doradczym delegaci organizacji i zrzeszeń działających
na Uczelni, skupiających wyłącznie studentów.
§ 11
1. Posiedzenia RUSS zwołuje Przewodniczący Prezydium z własnej inicjatywy.
2. Posiedzenia RUSS może zwołać każdy z członków Prezydium na wniosek:
a) trzech członków RUSS,
b) Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studentów,
c) Rektora.
3. Posiedzenia zwoływane na wniosek nie mogą odbyć się później niż 2 tygodnie od daty otrzymania
wniosku.
§ 12
1. RUSS realizuje zadania przewidziane w Regulaminie.
2. Do wyłącznej kompetencji RUSS należy:
a) uchwalanie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uczelni,
b) dokonywanie zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego Uczelni,
c) zawieszenie działalności organów Samorządu na szczeblu Uczelni,
d) powoływanie i odwoływanie członków Prezydium RUSS,
e) sprawowanie nadzoru nad działalnością Prezydium RUSS,
f) ogłaszanie referendum w sprawach ważnych dla środowiska studenckiego,
g) wybór członków Komisji Stypendialnej.
Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów
§ 13
Prezydium RUSS jest najwyższym organem wykonawczym Samorządu Studentów.
§ 14
W skład Prezydium RUSS wchodzi Przewodniczący oraz wyłonieni przez RUSS ze swojego grona:
Z-ca Przewodniczącego oraz Sekretarz.
§ 15
Kadencja Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów odpowiada kadencji RUSS.
§16
1. Prezydium RUSS ma w szczególności prawo do:
a) zgłaszania wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących studentów,
b) wyrażania sprzeciwu wobec organów Uczelni i ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego,
c) prowadzenia rokowań w sprawach sporów zbiorowych o których mowa w § 9.
2. Prezydium RUSS obowiązane jest:
a) postępować zgodnie z uchwałami RUSS,
b) utrzymywać stałe i jawne kontakty z organami Uczelni,
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c) informować studentów o swojej bieżącej działalności,
d) podejmować działania interwencyjne w celu obrony praw i interesów studentów,
e) utrzymywać kontakty z przedstawicielami organów kolegialnych,
f) udzielać odpowiedzi na interpelacje i zapytania członków RUSS w formie ustnej lub pisemnej.
g) utrzymywać kontakty z przedstawicielami innych uczelni.
3. Odpowiedzi na zapytania w sprawach bieżących powinny być udzielane na tym samym
posiedzeniu RUSS, w sprawach wymagających wyjaśnienia w terminie dwóch tygodni od daty
złożenia interpelacji.
§ 17
1. Do kompetencji Przewodniczącego RUSS należy:
a) kierowanie pracami Rady,
b) stanie na straży praw i godności RUSS,
c) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego
Regulaminu i innych przepisów prawa,
d) kierowanie spraw do Sądu Koleżeńskiego w porozumieniu z Prezydium na wniosek
studentów PWSZ w Głogowie,
e) reprezentowanie RUSS przed władzami Uczelni i na zewnątrz,
f)

zajmowanie się sprawami porządkowymi i wydawanie decyzji w formie zarządzenia
w sprawach określonych w Regulaminie i uchwałach Rady oraz w sprawach nienależących do
kompetencji innych organów RUSS,
g) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków dla ich działalności.
2. Przewodniczący RUSS za swoją pracę odpowiada przed Radą.
3. Przewodniczący RUSS jest jednocześnie Przewodniczącym Prezydium RUSS.
4. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje zastępca.
§ 18
1. Do zadań Sekretarza RUSS należy:
a) protokołowanie zebrań RUSS i Prezydium,
b) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością RUSS,
c) przyjmowanie usprawiedliwień nieobecności na zebraniach RUSS i jego Komisji.
2. W razie nieobecności Sekretarza protokół z zebrania sporządza inna osoba wyznaczona przez
Przewodniczącego obrad. Sporządzony protokół niezwłocznie przekazuje Sekretarzowi.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący lub jego zastępca oraz Sekretarz.
4. W uzasadnionych przypadkach organ Samorządu może zadecydować o tajności całego protokołu
lub jego fragmentu.
5. Wnioski o sprostowanie protokołu mogą zgłaszać wszyscy obecni na posiedzeniu najpóźniej na
następnym posiedzeniu.
6. Protokół z posiedzenia RUSS jest jawny i ogólnodostępny.
Sąd Koleżeński
§ 19
1. Sąd Koleżeński jest jedynym i najwyższym organem sądowniczym Samorządu Studentów Uczelni.
2. W zakresie orzekania Sąd Koleżeński jest niezawisły od innych organów samorządu.
3. Orzecznictwu Sądu podlegają wszyscy studenci.
4. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach dyscyplinarnych studentów w składach trzyosobowych,
wyznaczonych przez Prezesa Sądu Koleżeńskiego na podstawie przepisów ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym.
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5. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek Rektora lub na wniosek organów Samorządu
Studenckiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Postępowanie Sądu Koleżeńskiego jest dwuinstancyjne.
§ 20
1. Od dnia doręczenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji, stronom przysługuje
odwołanie w terminie 14 dni do sądu drugiej instancji.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) nagana z ostrzeżeniem.
3. Na wniosek Przewodniczącego RUSS Sędziowie Sądu Koleżeńskiego obu instancji dokonują
wyboru Prezesa Sądu.
4. Sąd Koleżeński dokonuje wyboru swojego przewodniczącego spośród składu trzyosobowego.
5. Sąd Koleżeński drugiej instancji wybierany jest w razie potrzeby przez Prezesa Sądu Koleżeńskiego
spośród Sędziów drugiej instancji.
6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji nie mogą zasiadać w sądzie drugiej instancji.
7. Mandat Sędziego Sądu Koleżeńskiego wygasa wskutek:
a) upływu kadencji,
b) śmierci,
c) utraty praw publicznych orzeczonych przez Sąd Powszechny.
§ 21
1. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego RUSS oraz Sędziego Sądu Koleżeńskiego może nastąpić
w drodze referendum Samorządu Studenckiego, bezwzględną ilością głosów, przy obecności 1/3
członków Samorządu Studenckiego.
2. Odwołanie z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza może nastąpić przez RUSS
bezwzględną większością głosów spośród uprawnionych do głosowania przy obecności 1/3 członków
RUSS.
3. Wniosek o odwołanie może zgłosić każdy z członków RUSS oraz Prezes Sądu Koleżeńskiego.
4. Wniosek, o którym mowa w § 21 ust. 1 musi zawierać podpisy co najmniej 3 członków RUSS.
III Postanowienia końcowe
§ 22
1. Zmiany w regulaminie lub zawieszenie działalności RUSS mogą być dokonywane przez RUSS
większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków RUSS.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie Samorządu Studenckiego muszą być zaakceptowane przez Senat
Uczelni.
3. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Senat jego zgodności z przepisami ustawowymi
i Statutem Uczelni.
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