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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 
 

1. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwanej 
dalej „Uczelnią” tworzą Samorząd Studencki, zwany w Regulaminie  
„Samorządem Studentów”, działający na podstawie Regulaminu, uchwalonego 
przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów. 

2. Do zadań Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, należy reprezentowanie 
ogółu studentów w sprawach dotyczących studiów, funkcjonowania Uczelni i 
innych spraw studenckich przed organami Uczelni w oparciu o przepisy 
określone w: 

1) ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; 

2) Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; 

3) Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 
Sączu. 

 
§ 2 

 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) studentach  – należy przez to rozumieć studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; 

2) organach samorządu – należy przez to rozumieć organy wymienione  
w § 3, ust. 2; 

3) Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów – należy przez to rozumieć 
organ uchwałodawczy Samorządu Studentów; 

4) Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studentów – należy przez  
to rozumieć kolegialny organ wykonawczy Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów; 

5) Przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studentów – należy 
przez to rozumieć jednoosobowy organ wykonawczy Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów. 

 

II. ORGANY SAMORZĄDU 
 

§ 3 

 
1. Samorząd Studentów tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego 

stopnia. 

2. Organami kolegialnymi i jednoosobowymi Samorządu Studentów są: 

1) Instytutowe Rady Samorządu Studentów, zwane dalej „IRSS”; 

2) Rada Mieszkańców Domu Studenta,  zwaną dalej „RMDS”; 

3) Uczelniana Rada Samorządu Studentów,  zwaną dalej „URSS”; 

4) Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, zwanym dalej 
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„Prezydium URSS”; 

5) Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów zwanym 
dalej „Przewodniczącym URSS”; 

6) Sąd Koleżeński Samorządu Studentów, zwany dalej „Sądem 
Koleżeńskim”– jako pierwsza instancja; 

7) Odwoławczy Sąd Koleżeński Samorządu Studentów, zwany dalej  
„Odwoławczym Sądem Koleżeńskim” – jako druga instancja; 

8) Studencka Komisja Wyborcza zwana dalej „SKW”. 
 

§ 4 

 
1. Samorząd Studentów działa przez swoje organy. 

2. Organy Samorządu Studentów są samorządne i niezależne. 

3. Członków organów Samorząd Studentów wybiera się spośród studentów 
Uczelni. 

4. Organy Samorządu Studentów odpowiadają przed swoimi wyborcami. 

5. Kadencja organów Samorządu Studentów trwa dwa lata i rozpoczyna się  
w dniu pierwszego zebrania po wyborach, zwołanego przez Prorektora  
ds. Studenckich i Kształcenia i trwa do czasu ukonstytuowania się 
nowowybranej URSS. 

6. Wybory członków do URSS, w tym wybory uzupełniające, przeprowadza 
się do 15 listopada każdego roku. 

 

 
§ 5 

 
1. Do przeprowadzenia wyborów, o których mowa w § 4 ust. 6, powołuje się 

Studencką Komisję Wyborczą. 

2. W skład SKW wchodzą: 

1) przewodniczący; 

2) dwóch członków. 

3. Wyboru lub odwołania członków SKW dokonuje URSS bezwzględną 
większością głosów przy obecności 2/3 składu URSS. 

4. W skład SKW mogą wchodzić studenci niepełniący żadnych funkcji w URSS. 

5. Kadencja SKW rozpoczyna się w dniu jej powołania i trwa dwa lata. 

6. SKW działa na podstawie Regulaminu Wyborczego do Organów Samorządu 
Studentów.

7. Regulamin Wyborczy do Organów Samorządu Studentów określa URSS  
w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 
2/3 składu URSS. 
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Instytutowe Rady Samorządu Studentów 

§ 6 
 

1. Studenci każdego Instytutu tworzą Samorząd Instytutowy, którego 
organem jest IRSS. 

2. W skład IRSS wchodzą: 

1) starosta instytutu; 

2) starostowie roku kierunków i specjalności studiów                                  
w poszczególnych Instytutach; 

3) trzech członków URSS. 

3. W czasie posiedzenia wyborczego osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2,  
wybierają: 

1) starostę instytutu – ze swego grona; 

2) trzech członków do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 
zgodnie z Regulaminem Wyborów do Organów Samorządu 
Studentów.   

4. Starosta instytutu reprezentuje studentów instytutu przed władzami 
instytutu. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2,  odwołują starostę instytutu oraz 
reprezentantów swoich Instytutów ze składu URSS. 

6. Starostowie roku poszczególnych kierunków i specjalności studiów                   
w instytucie są wybierani w głosowaniu jawnym przez ogół studentów na 
roku danego kierunku i specjalności studiów  zwykłą większością 
głosów,  przy obecności połowy osób uprawnionych. 

§ 7 
 
1. Zebranie IRSS zwołuje starosta instytutu z własnej inicjatywy lub na 

wniosek: 

1) 10% studentów Instytutu; 

2) Przewodniczącego URSS; 

3) członków URSS reprezentujących samorząd instytutowy; 

4) dyrektora instytutu. 

2. IRSS może zapraszać na zebrania członków organizacji studentów 
działających w Instytucie. 

3. Zebraniu IRSS przewodniczy starosta instytutu lub członek URSS                     
z tego instytutu. 

 

 

 

 

 



5 

 

Rada Mieszkańców Domu Studenta 

§ 8 
 
1. Mieszkańcy Domu Studenta, będący studentami, tworzą Samorząd 

Domu Studenta, którego organem jest Rada Mieszkańców Domu  
Studenta. 

2. W skład RMDS wchodzą: 

1) przewodniczący; 

2) zastępca Przewodniczącego; 

3) sekretarz; 

4) skarbnik; 

5) delegat RMDS do URSS. 

3. Skład RMDS wybierany jest przez i spośród studentów, mieszkających  
w Domu Studenta zgodnie z Regulaminem Wyborów do Organów 
Samorządu Studentów.  

 
§ 9 

 
1. RMDS: 

1) opiniuje regulamin Domu Studenta; 

2) reprezentuje ogół mieszkańców Domu Studenta; 

3) współdecyduje w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych  
mieszkańców; 

4) organizuje działalność kulturalną i sportową w Domu Studenta; 

5) uchwala własny regulamin, po zasięgnięciu opinii URSS; 

6) wybiera jednego członka do URSS oraz go odwołuje. 

2. Funkcje wykonawcze RMDS pełni Przewodniczący RMDS. 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania RMDS określa Regulamin Domu 
Studenta. 

 
 

 
Uczelniana Rada Samorządu Studentów 

 
§ 10 

 
1. URSS jest reprezentantem ogółu studentów. 

2. URSS jest najwyższym organem stanowiącym Samorządu Studentów. 

3. URSS posiada swoje logo. 

4. Oficjalnym skrótem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest „URSS 
PWSZ w Nowym Sączu”. 
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§ 11 

 
1. W skład URSS wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 2–3: 

1) delegaci IRSS wszystkich instytutów; 

2) delegat RMDA; 

3) Przewodniczący URSS; 

4) członkowie Prezydium URSS. 

2. Członkiem URSS nie może być: 

1) student delegowany łącznie przez IRSS i RMDA; 

2) student skazany prawomocnym wyrokiem sądowym; 

3) student pełniący funkcje w organizacjach studenckich, 
działających w Uczelni. 

3. W przypadku powołania delegata URSS przez Przewodniczącego URSS 
w skład Prezydium URSS, na jego miejsce wybiera się nowego członka 
z IRSS lub RMDA. 

4. Zebranie Wyborcze, w celu uzupełnienia składu URSS, zwołuje 
Przewodniczący SKW w terminie 14 dni od dnia powołania Prezydium 
URSS, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6. 

 
§ 12 

 

Mandat członka URSS wygasa w przypadku: 

1) odwołania przez URSS na wniosek Prezydium URSS z powodu  
3 nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach URSS; 

2) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego URSS; 

3) utraty statusu studenta; 

4) orzeczenia kary przez Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów; 

5) orzeczenia kary przez Sąd Koleżeński; 

6) odwołania członka przez IRSS; 

7) odwołania członka przez RMDA. 

 

§ 13 

 
1. Do podstawowych zadań URSS należą w szczególności sprawy 

dotyczące: 

1) obrony praw studentów; 

2) uczestnictwa w decydowaniu o sprawach Uczelni,                                  
w szczególności przez swoich przedstawicieli w organach 
kolegialnych Uczelni; 

3) opiniowania projektów uchwał organów kolegialnych Uczelni                 
w sprawach związanych z organizacją Uczelni i Regulaminem 
studiów; 
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4) wybierania przedstawicieli do kolegialnych organów Uczelni; 
5) popierania naukowych, kulturalnych, turystycznych, 

gospodarczych, sportowych i innych inicjatywy studentów; 

6) zabiegania o tworzenie warunków umożliwiających studentom 
korzystanie z prawa zrzeszania się; 

7) wyrażania opinii środowiska studenckiego w sprawach 
związanych z procesem kształcenia w Uczelni oraz w sprawach 
związanych z tym środowiskiem;  

8) występowania do dyrektorów instytutów z wnioskami o 
przyznawanie nagród lub wyróżnień studentom; 

9) współdecydowania w sprawach pomocy materialnej dla 
studentów; 

10) decydowania o podziale środków finansowych oraz innych 
środków Uczelni przeznaczonych na cele studenckie wraz                    
z przedstawianiem organom Uczelni sprawozdania z rozdziału 
tych środków i ich rozliczenia, nie rzadziej niż raz w roku 
akademickim. 

2. URSS w swojej pracy kieruje się zasadami: 

1) poszanowania godności i podmiotowości każdego studenta; 

2) wolności myśli, wyznania, przekonań i słowa; 

3) troski o dobre imię Uczelni; 

4) demokratycznymi w podejmowaniu decyzji; 

5) aktywności i współpracy na rzecz rozwoju Uczelni i życia 
studenckiego; 

6) dobrowolności w przyjmowaniu i sprawowaniu funkcji 
społecznych w samorządzie. 

 

§ 14 

 
1. URSS dla realizacji swoich zadań ma prawo do korzystania ze środków 

materialnych należących do Uczelni, a w szczególności takich jak: 
pomieszczenia, kluby, urządzenia poligraficzne na warunkach 
uzgodnionych z władzami Uczelni. 

2. URSS jest władna podejmować decyzje dotyczące zagospodarowania  
i wykorzystania pomieszczeń przeznaczonych na cele studenckie                 
w uzgodnieniu z Rektorem i zainteresowanymi w sprawie podmiotami. 

3. URSS ma prawo tworzenia i nadzorowania agend kulturalnych, 
sportowych, turystycznych, naukowych, a także socjalnych 
przeznaczonych dla studentów w porozumieniu z Rektorem. 

 

§ 15 
 
1. URSS może tworzyć komisje doraźne dla sprawnej realizacji 

powierzonych jej zadań. 
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2. W skład komisji wchodzi: 

1) Przewodniczący Komisji; 

2) od 2 do 4 członków. 

3. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje URSS większością 
głosów przy obecności 2/3 składu URSS. 

4. Kandydatów na Przewodniczącego Komisji zgłasza Przewodniczący 
URSS spośród studentów lub członków URSS. 

5. Członków Komisji spośród studentów Uczelni powołuje Przewodniczący 
URSS na wniosek Przewodniczącego Komisji, po zasięgnięciu opinii 
URSS. 

6. Nazwę, zakres działania, kompetencje Komisji określa URSS w formie 
uchwały. 

7. Utworzenie i likwidacja Komisji następuje w formie uchwały URSS. 
 

§ 16 
 
URSS w sytuacjach konfliktowych z organami Uczelni, dotyczących istotnych 
spraw i interesów studentów, po wyczerpaniu wszystkich możliwości zawarcia 
porozumienia, dla poparcia swych żądań będących przedmiotem sporu 
zbiorowego, może zarządzić akcję protestacyjną na terenie Uczelni, 
nienaruszającą obowiązujących przepisów. 

 
§ 17 

 
1. Zebranie URSS zwołuje Przewodniczący URSS z własnej inicjatywy lub  

na wniosek: 

1) 5 członków URSS; 

2) Prezydium URSS; 

3) Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studentów; 

4) IRSS; 

5) Rektora Uczelni. 

2. Zebrania zwoływane na wniosek, nie mogą odbyć się później niż              
w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. 

 
 

§ 18 
 
1. Pierwsze zebranie URSS zwołuje Prorektor ds. Studenckich i 

Kształcenia nie później, niż w terminie 14 dni od zakończenia wyborów 
członków nowej kadencji. 

2. Pierwsze zebranie nowej kadencji prowadzi najstarszy członek URSS – 
do czasu wybrania Przewodniczącego URSS. 

3. Przewodniczącego URSS wybiera się na pierwszym zebraniu nowej 
kadencji. 

4. Zebrania prowadzi Przewodniczący URSS, a w przypadku jego 
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nieobecności, odpowiednio pierwszy albo drugi Zastępca 
Przewodniczącego URSS. 

5. Zebrania URSS:  

1) odbywają się co najmniej trzy razy w semestrze; 

2) są ważne przy obecności ponad połowy członków; 

3) są otwarte, o ile URSS nie postanowi inaczej. 

6. Protokołowaniem zebrań URSS zajmuje się Sekretarz URSS, a                  
w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego 
URSS członek URSS. 

7. W zebraniach URSS mogą uczestniczyć z głosem doradczym delegaci 
organizacji działających w Uczelni, skupiających studentów.  

8. Przewodniczący URSS powiadamia Prorektora ds. Studenckich i 
Kształcenia o zebraniu URSS. 

 

§ 19 

 
1. URSS realizuje zadania przewidziane w ustawie, Statucie Uczelni, 

niniejszym Regulaminie oraz innych aktach prawnych obowiązujących     
w Uczelni. 

2. Do wyłącznej kompetencji URSS należy: 

1) uchwalanie Regulaminu samorządu studentów; 

2) uchwalanie Regulaminu Wyborczego do Organów Samorządu 
Studentów; 

3) zawieszenie działalności organów Samorządu Studentów; 

4) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego URSS; 

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością Prezydium URSS; 

6) udzielanie votum zaufania na członków Prezydium URSS; 

7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Przewodniczącego lub 
Prezydium URSS; 

8) ogłaszanie referendum w sprawach ważnych dla środowiska 
studenckiego; 

9) delegowanie przedstawicieli studentów do Komisji 
Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji 
Dyscyplinarnej ds. Studentów; 

10) delegowanie przedstawicieli studentów do Uczelnianej Komisji 
Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich; 

11) delegowanie przedstawicieli studentów do Uczelnianej Komisji 
Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji 
Stypendialnej; 

12) delegowanie przedstawicieli studentów do Uczelnianego 
Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. 
Jakości Kształcenia; 
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13) delegowanie przedstawiciela studentów do Uczelnianej Komisji 
Wyborczej;  

14) delegowanie studentów do komisji senackich; 

15) wybieranie członków Sądu Koleżeńskiego oraz Odwoławczego 
Sądu Koleżeńskiego; 

16) delegowanie przedstawiciela studentów do Rady Instytutu; 

17) delegowanie przedstawiciela studentów do Rady Bibliotecznej; 

18) wybieranie członków SKW; 

19) wybieranie członków do Kolegium Elektorów Uczelni; 

20) wybieranie ze swego grona przedstawicieli do Senatu Uczelni; 

21) powoływanie do innych struktur Uczelni; 

22) opiniowanie programów studiów, w tym planów studiów; 

23) opracowanie i promowanie kodeksu etyki studenta; 

24) delegowanie przedstawicieli studentów do Parlamentu 
Studentów RP. 

3. Osoby, o których mowa w § 19, ust. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 25, są 
delegowane przez URSS na wniosek Przewodniczącego URSS. 

4. Osoby, o których mowa w § 19, ust. 15, 18, 19, 20, wybierane są w 
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co 
najmniej 2/3 członków URSS. 

5. URSS podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, 
co najmniej połowy składu delegatów, chyba że niniejszy regulamin 
stanowi inaczej. 

6. Do przyjęcia wniosku formalnego wymagana jest zwykła większość 
głosów. 

7. Za wniosek formalny uważa się m.in.: 

1) ogłoszenie przerwy lub odroczenie zebrania; 

2) zamknięcie listy mówców; 

3) głosowanie bez dyskusji; 

4) wyłączenie jawności zebrania. 

8. Głosowanie tajne odbywa się: 

1) na wniosek członka URSS; 

2) w sprawach personalnych. 

9. Uchwały podjęte przez URSS są przekazywane Prorektorowi ds. 
Studenckich i Kształcenia.  

10. Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu Studentów, niezgodną  
z przepisami prawa, statutem Uczelni, regulaminem studiów lub 
regulaminem samorządu. 
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Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 

§ 20 
 
1. Kandydatem na Przewodniczącego URSS może być student  który: 

1) nie został zawieszony w prawach studenta; 

2) w stosunku, do którego nie została orzeczona kara 
dyscyplinarna; 

3) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym; 

4) wyraził pisemną zgodę na kandydowanie; 

5) przedstawił pisemnie poparcie 5 członków URSS lub 50 
studentów Uczelni. 

2. Wyboru i odwołania Przewodniczącego URSS dokonuje URSS 
bezwzględną większością głosów, przy obecności 2/3 delegatów,                        
w głosowaniu tajnym. 

 
§ 21 

 
1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego URSS może zastać złożony  

w przypadku: 

1) orzeczenia kary przez komisje dyscyplinarne; 

2) orzeczenia kary przez Sąd Koleżeński; 

3) udokumentowanego, rażącego działania na szkodę studentów.  

2. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego URSS wraz  z uzasadnieniem 
musi być podpisany przez 5 członków URSS lub 50 studentów Uczelni. 

3. W przypadku odwołania Przewodniczącego URSS lub jego rezygnacji, 
wyboru nowego Przewodniczącego URSS dokonuje się na zasadach 
określonych w § 20, w terminie 14 dni. 

4. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego URSS jego obowiązki 
pełni odpowiednio pierwszy albo drugi Zastępca Przewodniczącego 
URSS. 

 
§ 22 

 
1. Przewodniczący URSS wykonuje zadania zlecone przez URSS oraz 

pozostałe, niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji URSS. 

2. Do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego URSS należy: 

1) kierowanie pracami Prezydium URSS; 

2) przedstawianie URSS propozycji składu personalnego członków 
Prezydium; 

3) powoływanie i odwoływanie Studenckiego Rzecznika Osób 
Niepełnosprawnych; 

4) określanie zadań i kompetencji osób wymienionych w pkt. 2 i 3 
innych,  niż wymienionych w § 25 – 27 oraz § 33; 
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5) reprezentowanie URSS przed władzami Uczelni i na zewnątrz 
Uczelni; 

6) podpisywanie uchwał, pism, opinii, wniosków i projektów URSS. 

 

Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 
 

§ 23 
 
W skład Prezydium URSS wchodzi: 

1) Przewodniczący URSS; 

2) pierwszy zastępca Przewodniczącego URSS; 

3) drugi zastępca Przewodniczącego URSS; 

4) sekretarz URSS. 
 

§ 24 
 
Do kompetencji Przewodniczącego URSS ma zastosowanie odpowiednio  
§ 22 ust. 2. 

 
§ 25 

 
Do kompetencji pierwszego zastępcy Przewodniczącego URSS należy: 

1) zastępowanie Przewodniczącego URSS podczas jego nieobecności; 

2) współpraca z uczelnianymi komisjami stypendialnymi; 

3) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego URSS. 
 

§ 26 
 
Do kompetencji drugiego zastępcy Przewodniczącego URSS należy: 

1) zastępowanie Przewodniczącego URSS podczas jego nieobecności  
i nieobecności pierwszego zastępcy Przewodniczącego URSS; 

2) współpraca z organizacjami studenckimi; 

3) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego URSS. 
 

§ 27 
 
Do kompetencji sekretarza URSS należy: 

1) prowadzenie biura URSS; 

2) przygotowywanie zebrań URSS; 

3) zawiadamianie członków URSS o terminie i miejscu zebrania; 

4) protokołowanie zebrań URSS; 

5) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością URSS; 

6) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego URSS. 
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§ 28 

 
Prezydium URSS ma w szczególności prawo do: 

1) reprezentowania Samorządu Studentów wobec organów Uczelni oraz 
innych instytucji; 

2) zgłaszania  wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących                          
studentów; 

3) prowadzenia rokowań w sprawach sporów zbiorowych, o których 
mowa w § 16. 

 
§ 29 

 
Prezydium URSS obowiązane jest: 

1) postępować zgodnie z uchwałami URSS; 

2) utrzymywać stałe i jawne kontakty z organami Uczelni; 

3) informować środowisko studenckie o aktualnych sprawach     
społeczności studenckiej; 

4) informować studentów o swojej bieżącej działalności; 

5) podejmować działania interwencyjne w celu obrony praw i 
interesów studentów; 

6) udzielać odpowiedzi na interpelacje i zapytania członków URSS          
w sprawach bieżących na tym samym posiedzeniu, a w sprawach 
wymagających wyjaśnienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania 
zapytania lub interpelacji. 

 
§ 30 

 
Członek Prezydium, o którym mowa w § 23 ust. 2-4, może być odwołany                  

w przypadku nieuzyskania votum zaufania ze strony URSS. 

 

Sąd Koleżeński Samorządu Studentów 

§ 31 

1. Sąd Koleżeński Samorządu Studentów, zwany dalej „Sądem 
Koleżeńskim”, jest organem sądowniczym Samorządu Studentów.  

2. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach dyscyplinarnych studentów,                  
w trybie i na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz niniejszego Regulaminu. 

3. W zakresie orzekania Sąd Koleżeński jest niezawisły od innych 
organów samorządu studentów. 

4. Orzecznictwu Sądu podlegają wszyscy studenci.  

5. Wszczęcie postępowania następuje zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

6. Postępowanie Sądu Koleżeńskiego jest dwuinstancyjne. 
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7. Stronami w postępowaniu są: 

1) student, wobec którego toczy się postępowanie; 

2) Studencki Rzecznik Dyscyplinarny. 

8. Od dnia doręczenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji, 
stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do sądu drugiej 
instancji. 

9. Karami wymierzanymi przez Sąd Koleżeński są: 

1) praca społeczna na rzecz Uczelni w wymiarze 5 godzin; 

2) praca społeczna na rzecz Uczelni w wymiarze 10 godzin; 

3) praca społeczna na rzecz Uczelni w wymiarze 25 godzin; 

4) wydalenie z Domu Studenta. 

10. W przypadku wymierzenia kary pracy społecznej Sąd Koleżeński ustala 
Kuratora spośród członków. 

11. Do kompetencji Kuratora należy sprawdzenie wykonywania kary przez 
studenta. 

12. W przypadku niepodporządkowania się studenta do kary, o której mowa  
w ust. 9, Sąd Koleżeński wymierza karę, o której mowa w art. 212 pkt. 1 
i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 
§ 32 

 
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 studentów i  jest powoływany przez 

URSS,  na wniosek Przewodniczącego URSS. 

2. Sąd Koleżeński dokonuje wyboru swojego przewodniczącego. 

3. Odwoławczy Sąd Koleżeński wybierany jest do rozpatrywania odwołań   
od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji. 

4. W skład Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji wchodzi 3 członków 
wybieranych spośród członków URSS. 

5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji nie mogą zasiadać          
w sądzie drugiej instancji. 

 
Studencki Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 

§ 33 

 
1. Funkcję Studenckiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych może 

pełnić każdy student.  

2. Studenckiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych powołuje i 
odwołuje Przewodniczący URSS. 

3. Kompetencje Studenckiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 
określa URSS. 

4. Studencki Rzecznik Osób Niepełnosprawnych ściśle współpracuje  
z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. 
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III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 34 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, wykładni                

w  sprawach studenckich,  dokonuje URSS podczas zebrania, 
natomiast w sprawach pilnych, występujących  pomiędzy zebraniami 
URSS, wykładni dokonuje Prezydium URSS. 

2. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego 
zgodności z ustawą i Statutem Uczelni. 

3. Zmiany w Regulaminie samorządu studentów, mogą być dokonywane 
przez URSS większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 delegatów 
URSS z zachowanie trybu, o którym stanowi ust. 2. 


