REGULAMIN SAMORZĄDU
STUDENCKIEGO

UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNOPRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1
1.

Samorząd Studencki (zwany dalej Samorządem) stanowią wszyscy studenci studiów
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w
Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie
(zwana dalej UJD).

2.

Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.

3.

Samorząd działa na podstawie:
1) Ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2) statutu UJD;
3) niniejszego Regulaminu;
4) Regulaminu Wyborczego;

4.

Regulamin uchwalany jest przez właściwy organ uchwałodawczy Samorządu

5.

Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu, w tym rodzaje
Organów Kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje.

6.

Regulamin Samorządu wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności
z ustawą i statutem w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.

§2
1.

Samorząd prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalnobytowych i kulturalnych

2.

Samorząd działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów.

3.

Organy Samorządu są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami.
§3

1.

Samorząd działając poprzez swoje organy:
1) broni spraw studentów;
2) uczestniczy w decydowaniu o sprawach UJD w zakresie kompetencji mu
przyznanych ustawą lub statutem;
3) w zakresie kompetencji mu przyznanych ustawą lub statutem wyraża opinie
środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem kształcenia i
wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem tym
związanych lub wymagających jego wypowiedzi;
4) wybiera przedstawicieli do organów kolegialnych UJD;

5) na zasadach określonych w ustawie uczestniczy w wyborze władz UJD;
6) promuje Kodeks Etyki Student;
7) w zakresie wyznaczonym przez ustawę gospodaruje środkami materialnymi
Uczelni.
2.

Organy Samorządu tworzą i nadzorują agendy prowadzące działalność kulturalną,
sportową, turystyczną, reklamową oraz informacyjną.
§4
Terenem działania Samorządu jest UJD. Przez teren UJD rozumie się wszystkie
nieruchomości wraz budynkami będące własnością bądź znajdujące się w użytkowaniu
UJD na podstawie przysługującego UJD tytułu prawnego.
§5

1.

We wszystkich sprawach dotyczących studentów Samorząd poprzez swoje organy ma
prawo wnosić postulaty, zapytania prośby lub inne tego typu pisma do właściwych
organów UJD.

2.

Wszelkie sprawy dotyczące studentów są opiniowane przez Zarząd URSS.

Rozdział II
Organy Samorządu

§6
1.

Organami Samorządu są:
1) Uczelniana Rada Samorządu Studentów (zwana dalej URSS), która jest organem
uchwałodawczym
2) Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
3) Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego (zwany dalej Zarządem URSS)
4) Wydziałowe Rady Samorządu Studentów (zwana dalej WRSS)
5) Prezydia Wydziałowych Rad Samorządu Studentów
6) Starości lat studiów
7) Rada Mieszkańców Domu Studenta i ich przewodniczący. Zasady działania i tryby
wyborów do Rady Mieszkańców DS określa odrębny regulamin.
8) Samorządowa Komisja Rewizyjna

2.

Zasady i tryb postępowania przed Samorządową Komisją Rewizyjną określa załącznik
nr 1 do Regulaminu Samorządu.

3.

Zasady i tryb wyborów do ciał kolegialnych określa załącznik nr 2 do Regulaminu
Samorządu.

Rozdział III
Zadania Organów samorządu

§7
1.

Starosta roku jest wybierany przez studentów na każdym kierunku danego roku studiów
w głosowaniu tajnym.

2.

Student może pełnić funkcję starosty tylko na jednym kierunku.

3.

Starosta roku podlega w sprawach dotyczących działalności Samorządu bezpośrednio
Przewodniczącemu WRSS oraz Przewodniczącemu URSS.

4.

Starosta roku ma prawo:
1) zgłosić swoje propozycje i pomysły pisemnie do przewodniczącego WRSS lub
URSS;
2) ustalać terminy egzaminów z prowadzącym zajęcia;
3) uzyskać wpis do suplementu o wszystkich pełnionych funkcjach zatwierdzonych
przez przewodniczących odpowiednich organów lub przewodniczącego URSS;
4) wejść do dziekanatu poza kolejnością w sprawach dotyczących swojego roku.

5.

Starosta roku ma obowiązek:
1) współdziałać w ustalaniu
egzaminacyjnych;

harmonogramu

zajęć

dydaktycznych

i

sesji

2) reprezentować interesy studentów danego roku w zakresie spraw dotyczących
realizacji procesu kształcenia i wychowania;
3)

uczestniczyć w zebraniach WRSS oraz URSS z wyjątkiem sytuacji losowych i
zdrowotnych;

4) stawiać się na prośbę dziekanatu, przewodniczącego
przewodniczących wszelkich innych organów Samorządu;

WRSS

oraz

5) wykonywać zadania zlecone na prośbę przewodniczącego WRSS lub URSS oraz
zadań wynikających z regulaminu.
6.

W realizacji swych zadań starosta roku kieruje się wnioskami i opinią studentów roku.

7.

Starosta roku może zostać odwołany przez swój rok w wypadku stwierdzenia
uzasadnionych przyczyn, np. nie wywiązywanie się z obowiązków określonych w
Regulaminie Samorządu Studenckiego. W takim wypadku studenci danego roku mogą
samodzielnie odwołać starostę, wnosząc pisemny wniosek do Przewodniczącego WRSS
lub Przewodniczącego URSS, podpisany przez co najmniej 50%+1 studentów danego
roku.

8.

Organ, do którego zostaje przekazany wniosek, o którym mowa w ust. 7., ma 30 dni na
podjęcie stosownych działań, tj. sprawdzenie zgodności wniosku z listą studentów roku i
odpowiednio rozpisanie wyborów nowego starosty lub poinformowanie wnioskujących
o bezzasadności wniosku.

§8
1.

Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego stanowią starości wszystkich lat danego
wydziału oraz jej Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz wybrani w drodze wyborów
tajnych.

2.

Wydziałowa Rada jak i jej prezydium w sprawach dotyczących wydziału jest ciałem
autonomicznym.

§9
1.

Do zadań WRSS należy reprezentowanie ogółu studentów danego wydziału, a zwłaszcza
inicjowanie i opiniowanie projektów decyzji organów UJD w sprawach socjalnobytowych studentów. Wnioski o charakterze ogólnouczelnianym Rada kieruje do
Prezydium URSS.

2.

W szczególności Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego, działając poprzez swoje
zebrania:
1) inicjuje działania na rzecz doskonalenia procesu kształcenia i wychowania;
2) współpracuje w ustalaniu planu studiów, rozkładów zajęć, harmonogramu sesji
egzaminacyjnych;
3) wyłania komisje i określa ich działania;
4) wybiera i odwołuje Przewodniczącego WRSS;
5) wybiera i odwołuje, na wniosek przewodniczącego jego zastępcę oraz sekretarza;
6) sprawuje nadzór nad działalnością przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza;
7) przedstawia URSS propozycje kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej i
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów oraz do Samorządowej
Komisji Rewizyjnej;
8) wyłania spośród siebie 3 osoby do Komisji Skrutacyjnej, wybieranej każdorazowo
na zebraniu;
9) wnioskuje o powołanie Komisji Stypendialnej na wydziale;
10) zajmuje stanowisko w sprawie powołania prodziekanów, do których zakresu
obowiązku należą sprawy studenckie;
11) wybiera przedstawicieli do Kolegium Dziekańskiego.

3. Uchwały, stanowiska i opinie Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego podejmuje
drogą głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu.
4. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
5. Decyzje personalne wymagają głosowania tajnego.
6. Każde zebranie WRSS musi być protokołowane.
§ 10
1.

Prezydium Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego organizuje pracę Rady.

2.

W skład Prezydium WRSS wchodzą:

1) Przewodniczący WRSS;
2) Zastępca przewodniczącego WRSS;
3) Sekretarz WRSS;
3.

Prezydium WRSS w szczególności:
1) przygotowuje i zwołuje zebrania WRSS;
2) organizuje działalność komisji powołanych na wydziale;
3) reprezentuje studentów w kontaktach z władzami UJD oraz jednostek
organizacyjnych działających na całym jej terenie;
4) corocznie składa WRSS sprawozdanie ze swojej pracy.
5) opiniuje programy studiów na wydziale.

4.

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego:
1) reprezentuje Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego;
2) prowadzi działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
prezydium WRSS i całej jego struktury;
3) deleguje studentów do komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny oraz
zaliczenie komisyjne posiadający pełne prawo głosu;
4) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom WRSS, które ma obowiązek zwołać nie
mniej niż 2 razy w semestrze;
5) sprawuje nadzór bieżący nad działalnością komisji powołanych przez WRSS;
6) wnioskuje o powołanie swojego zastępcy oraz sekretarza spośród studentów
wydziału;
7) ma obowiązek okazania dokumentacji na prośbę odpowiednich organów
Samorządu;
8) ma obowiązek informowania odpowiednich organów Samorządu o stwierdzonych
nieprawidłowościach;
9) ma obowiązek wykonywanie innych zadań wynikających z regulaminu lub statutu
uczelni;
10) jest zobowiązany do wykonywania zadań zleconych przez władze uczelni oraz
Przewodniczącego URSS;
11) zapewnia WRSS warunki dla jej działalności;
12) określa zakres obowiązków zastępcy i sekretarza;
13) ma prawo do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach w związku z pełnionymi
obowiązkami, potwierdzone pisemnie przez Przewodniczącego URSS
14) ma prawo do wystawienia zwolnienia z zajęć w związku z pełnionymi przez
studenta obowiązkami;
15) ma prawo do wnioskowania o wystawienia upoważnienia na klucz do pomieszczeń,
którymi dysponuje;
16) ma prawo wejścia do dziekanatu poza kolejnością w sprawach dotyczących
wydziału;

17) w uzasadnionych przypadkach wnioskuje do Przewodniczącego URSS o odwołania
starosty z pełnionej funkcji:
18) zatwierdza plany zajęć dydaktycznych na wydziale pieczątką imienną oraz
podpisem;
19) wystawia kandydatury do komisji niewymienionych w kompetencjach WRSS;
20) do realizacji określonego zadania może powoływać spośród starostów lat komisje,
które kończą działalność po wykonaniu zadania.
§ 11
1.

Przewodniczący WRSS odpowiada za swoją pracę przed Zarządem URSS.

2.

Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego WRSS odbywa się na wniosek:
1) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
2) 50% + 1 regulaminowego składu WRSS,
3) Przewodniczącego URSS

3.

Odwołanie Przewodniczącego WRSS może nastąpić w drodze głosowania, zwykłą
większością ważnych głosów, w obecności 75% regulaminowego składu WRSS.
§ 12

1.

Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego stanowią starości wszystkich lat studiów
stacjonarnych, przedstawiciel studiów niestacjonarnych oraz Zarząd URSS.

2.

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego:
1) jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego;
2) sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu i Przewodniczącego URSS;
3) działa poprzez swoje zebrania i zebrania Zarządu URSS;
4) zwoływana jest przez Przewodniczącego URSS lub na wniosek przynajmniej
połowy członków Zarządu URSS, zgłoszony w czasie zebrania Zarządu URSS;
5) wybiera i odwołuje Przewodniczącego URSS;
6) wybiera i odwołuje, na wniosek przewodniczącego jego zastępcę i sekretarza;
7) decyzje personalne dokonuje się w głosowaniu tajnym;
8) uchwala Regulamin Samorządu Studenckiego;
9) powołuje Samorządową Komisję Rewizyjną;
10) głosuje nad kandydatami do Senatu, przedstawionymi przez Zarząd URSS.
§ 13

1. Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego stanowią Przewodniczący URSS,
Zastępca Przewodniczącego URSS, Sekretarz URSS oraz przewodniczący WRSS.
2. Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego:
1) koordynuje działania Samorządu;

2) inicjuje i opiniuje projekty decyzji organów UJD w sprawach związanych z
procesem kształcenia;
3) zatwierdza projekt regulaminu Samorządu Studenckiego;
4) współdziała w opracowaniu oraz uzgadnia treść Regulaminu Studiów;
5) wnioskuje do władz UJD w sprawach przyznania środków na cele studenckie;
6) przygotowuje projekty uchwał URSS;
7) wybiera przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów;
8) wskazuje kandydata do Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich;
9) wskazuje przedstawiciela do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
10) w uzasadnionych przypadkach wnioskuje do Rektora o zaproszenie na posiedzenie
Senatu innych przedstawicieli Samorządu;
11) przedstawia URSS kandydatów do Senatu;
12) zajmuje stanowisko w sprawie powołania prorektora do którego obowiązków
należą sprawy studenckie;
13) sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych za dany rok akademicki
i udostępnia je w BIP;
14) opiniuje wysokość opłat za usługi edukacyjne pobierane od studentów;
15) prowadzi szkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;
16) ustala w porozumieniu z rektorem treść regulaminów świadczeń dla studentów;
17) ustala wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą
do ubiegania się o stypendium socjalne;
18) dokonuje z Rektorem podziału środków na świadczenia (stypendia dla studentów);
19) opiniuje kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzaju
stanowisk;
20) wyznacza przedstawicieli do Rady Studium Nauki Języków Obcych, Rady Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Rady Bibliotecznej.
§ 14
Przewodniczący URSS, jako organ wykonawczy Samorządu:
1) reprezentuje Samorząd;
2) wchodzi w skład Rady Uczelni;
3) zwołuje i przewodniczy zebraniom URSS oraz Zarządu URSS;
4) wnioskuje o powołaniu swojego zastępcy i sekretarza spośród studentów uczelni i
określa ich zakres obowiązków;
5) powołuje przedstawiciela studiów niestacjonarnych do URSS;
6) do realizacji określonego zadania może powoływać spośród starostów lat komisje,
które kończą działalność po wykonaniu zadania.
7) jest zwierzchnikiem Rady Mieszkańców Domu Studenckiego;

8) wykonuje plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Zarząd URSS;
9) ma prawo zaproponować kandydata na Przewodniczącego Uczelnianej Komisji
Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
10) jest zobowiązany do wykonywania zadań zleconych przez rektorów;
11) ma prawo do wystawiania zwolnień z zajęć w związku z pełnionymi obowiązkami
przez starostę;
12) ma prawo do wnioskowania o wystawienia upoważnienia na klucz do pomieszczeń,
którymi dysponuje;
13) ma prawo wnioskować do WRSS o odwołania Przewodniczącego WRSS za
niewywiązywanie się z obowiązków określonych w Regulaminie. Wybory nowego
Przewodniczącego przeprowadza się na zebraniu WRSS, na którym doszło do
odwołania;
14) w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków określonych w
Regulaminie, Przewodniczący ma prawo odwołać starostę roku;
15) w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków określonych w
Regulaminie, Przewodniczący ma prawo odwołać Przewodniczącego WRSS, o
czym informuje Zarząd URSS. Przewodniczący URSS ma obowiązek zwołać
zebranie wyborcze celem powołania nowego Przewodniczącego WRSS, w terminie
nieprzekraczającym 14 dni od daty odwołania dotychczasowego
Przewodniczącego;
16) Wnosi o odwołanie od ukarania studenta przez rektora karą upomnienia.

Rozdział IV
Zasady i tryb wyborów organów Samorządu Studenckiego

§ 15
1.

Kadencja organów Samorządu Studenckiego trwa dwa lata: rozpoczyna się z nowym
rokiem akademickim, a kończy wraz z zakończeniem kolejnego roku akademickiego.
Wyjątek stanowią organ Przewodniczącego URSS, którego kadencja trwa trzy lata oraz
organ starosty roku, którego kadencja trwa do zakończenia przez niego studiów.

2.

Tryb wyborów Komisji Rewizyjnej określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.

Wybory Przewodniczącego URSS odbywają się co trzy lata na zebraniu, które zwołuje
Przewodniczący URSS na przełomie maja i czerwca, jednak nie później niż do 30
czerwca.

4.

Termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego ustala Zarząd URSS i informuje o nim
członków URSS na co najmniej 7 dni przed jego terminem, w formie zwyczajowo
przyjętej (w formie plakatów i za pośrednictwem mediów społecznościowych).

5.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze jest prawomocne w przypadku obecności co
najmniej 50% + 1 członków URSS. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin

zebrania jako ostateczny. W przypadku drugiego terminu nie jest konieczna obecność
50% + 1 członków URSS.
6.

W trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego:
1) Zarząd URSS składa sprawozdanie ze swej działalności, w jego imieniu czyni to
Przewodniczący URSS;
2) Komisja Rewizyjna URSS składa sprawozdanie ze swojej działalności, w jej
imieniu czyni to Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
3) Powołuje się 3 osobową Komisję Skrutacyjną, wybieraną każdorazowo na zebraniu
do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego URSS i Komisji Rewizyjnej.
Wybory do wyżej wymienionych organów URSS są tajne. Komisja kończy swoją
funkcję po zakończeniu wyborów;
4) W trakcie wyborów na Przewodniczącego URSS, prawo do zgłoszenia kandydata
na funkcję Przewodniczącego URSS przysługuje każdemu studentowi z
zastrzeżeniem § 17 ust. 5. Kandydatem na funkcję Przewodniczącego URSS może
być każdy student spełniający warunki zawarte w § 17 ust. 3;
5) Przewodniczącym URSS zostaje kandydat, który został wybrany bezwzględną
większością głosów, a więc 50% + 1 głos obecnych na zebraniu. W przypadku, gdy
żaden kandydat nie uzyska wymaganej większości głosów do następnej tury
przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Druga tura
wyborów odbywa się w czasie tego samego zebrania. Przewodniczącym URSS
zostaje kandydat, który uzyska większą liczbę głosów;
6) Równolegle z wyborami Przewodniczącego URSS mogą odbywać się wybory
Komisji Rewizyjnej. Organ ten wybierany jest większością głosów. Kandydatem
do Komisji Rewizyjnej może być każdy student spełniający warunki zawarte w §
17 ust. 3;
7) Student kandydujący powinien być obecny na zebraniu sprawozdawczowyborczym. W przypadku nieobecności konieczna jest jego pisemna zgoda
przedstawiona Komisji Skrutacyjnej w trakcie zebrania. Wyjątek stanowi
kandydowanie na Przewodniczącego URSS, w tym przypadku konieczna jest
obecność kandydata na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym;
8) Nowo wybrany Przewodniczący URSS przedstawia do akceptacji kandydaturę
Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Kandydatem na Zastępcę
Przewodniczącego i Sekretarza może być każdy student UJD spełniający warunki
określone w § 17 ust. 3. Akceptacja następuje w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów. W przypadku nie zaakceptowania kandydatur
Przewodniczący URSS zgłasza kolejne kandydatury do momentu akceptacji;
9) Wybory Przewodniczących Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego
pozostawia się w gestii WRSS. Wybory zwołuje Przewodniczący URSS w terminie
14 dni od zakończenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Nowo wybrane
władze uprawomocniają się z chwilą rozpoczęcia kadencji.
§ 16

1.

Uwagi i protesty co do trybu i warunków wyborów zgłaszać można nie później niż do
zakończenia zebrania wyborczego.

2.

W przypadku zgłoszenia uzasadnionego protestu o trybie jego rozpatrzenia i
ewentualnych nowych wyborach decyduje Komisja Skrutacyjna powoływana
każdorazowo na zebraniach. O decyzji swej powiadamia przed zakończeniem zebrania.
§ 17

1.

Ogół studentów reprezentują starości lat.

2.

Wybory realizowane są w sposób elektorski tzn. starosta roku reprezentuje swój rok i
oddaje głos w jego imieniu.

3.

Bierne prawo wyborcze, czyli prawo do kandydowania ma każdy student UJD z
zastrzeżeniem ust. 5.

4.

Czynne prawo wyborcze definiowane jako prawo do głosowania, przysługuje starostom
lat wszystkich kierunków studiów w UJD z zastrzeżeniem ust. 5.

5.

Czynne i bierne prawo wyborcze nie przysługuje studentowi, który:
1) jest ukarany prawomocnym wyrokiem
zawieszającym go w prawach studenta;
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2) jest pozbawiony praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
powszechnego.
6.

Czynne prawo wyborcze wynikające z racji pełnienia funkcji, przysługuje
Przewodniczącemu URSS, Zastępcy Przewodniczącego URSS, Sekretarzowi URSS,
Przewodniczącym WRSS, Zastępcom Przewodniczących WRSS oraz Sekretarzom
WRSS, o ile nie zachodzą przesłanki z § 17 ust. 4.
§ 18
Student kandydujący nie może być członkiem Komisji Skrutacyjnej powoływanej
każdorazowo na zebraniach.
§ 19

1.

Wygaśnięcie mandatu członka organu Samorządu następuje w przypadku:
1) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
2) ukończenia studiów;
3) odwołania przez wyborców;
4) ukarania karą dyscyplinarną wydaną przez Komisję Dyscyplinarną;
5) skreślenia z listy studentów;
6) śmierci.

2.

Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego regulaminu.
§ 20

1. Wniosek o odwołanie organu Samorządu może zgłosić grupa co najmniej 10 studentów
do Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza zebranie wyborców danego organu celu rozpatrzenia
tej sprawy, o ile nie uzna wniosku za bezzasadny.

3. Zebranie wyborców podejmuje uchwałę w sprawie odwołania bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej 50% + 1 wyborców danego organu. Wyjątek stanowi
głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Przewodniczącego URSS lub
Przewodniczącego WRSS, w przypadku której niezbędna jest obecność co najmniej 75%
wyborców danego organu.
§ 21
Przewodniczący URSS nie może być relegowany lub skreślony z listy studentów UJD z
racji pełnienia swojej funkcji.
§ 22
1.

Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu
Studenckiego odbywa się na wniosek:
1) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
2) 50% regulaminowego składu URSS;

2.

Odwołanie Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów może nastąpić w
drodze głosowania, bezwzględną większością ważnych głosów, w obecności 75%
regulaminowego składu URSS.

Rozdział V
Fundusze Samorządu

§ 23
Fundusze Samorządu składają się ze środków przyznanych przez Rektora.
§ 24
1.

Plan rzeczowo-finansowy sporządza i zatwierdza Zarząd URSS.

2.

Akceptacji planu rzeczowo-finansowego dokonuje Prorektor właściwy do spraw
studenckich.

3.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego zawierające sprawozdanie z
rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku
akademickim sporządza Zarząd URSS.

4.

Akceptacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego dokonuje Prorektor właściwy do
spraw studenckich.

5.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego tj. z rozdziału środków
finansowych i rozliczenia tych środków zamieszcza się w BIP w roku akademickim.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 25
Regulamin został przyjęty uchwałą przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego w dniu
19.12.2019r.
§ 26
Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z ustawą i statutem
uczelni.
§ 27
Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie reguluje odpowiednio Ustawa z dnia 20
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dz. u. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz
Statut UJD.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

§1
Komisja Rewizyjna Samorządu Studenckiego Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zwana dalej KR jest organem
nadzorczo-kontrolnym Samorządu.
§2
W skład KR wchodzi co najmniej 3 członków wybieranych przez URSS w wyborach
tajnych, zgodnie z ordynacją wyborczą Samorządu Studenckiego.
§3
Kadencja KR trwa trzy lata. Rozpoczyna się i kończy tak jak kadencja Przewodniczącego
URSS, określona w § 15 ust. 1 Regulaminu Samorządu Studenckiego UJD.
§4
Do kompetencji KR należy sprawowanie kontroli nad działalnością organów Samorządu,
a w szczególności:
1) ocena realizacji uchwał Uczelnianej Rady
Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego;

Samorządu

Studenckiego

i

2) ocena działalności URSS, WRSS oraz wszelkich komisji pod względem
gospodarności i celowości;
3) kontrola dysponowania środkami materialnymi Samorządu;
4) wnoszenie o okazanie od właściwych członków URSS, WRSS protokołów oraz
pisemnych sprawozdań z działalności;
5) przeprowadzanie innych kontroli zleconych przez URSS lub wnioskowanych przez
Rektora;
6) wnioskowanie o przekazanie sprawy studenta do Rektora lub komisji
dyscyplinarnej dla studentów zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce;
7) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności i prac Samorządu
Studenckiego od Przewodniczącego URSS;
8) przyjmowanie pisemnych informacji od studentów o wszelkich stwierdzonych i
uzasadnionych nieprawidłowościach w działaniach Zarządu URSS i WRSS.

§5
1.

Spośród swojego grona członkowie na pierwszym posiedzeniu KR wybierają
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

2.

Przewodniczący kieruje jej pracami i reprezentuje ją w stosunkach z innymi organami.

3.

Przewodniczący KR określa zadania i kompetencje swojego Zastępcy i Sekretarza.
§6

1.

KR działa poprzez swoje zebrania (posiedzenia).

2.

Uchwały, stanowiska i opinie KR podejmuje drogą głosowania zwykłą większością
głosów.

3.

Przy równej ilości głosów oraz w kwestiach spornych i nierozstrzygniętych decyduje głos
Przewodniczącego.

4.

Decyzje personalne wymagają głosowania tajnego.

5.

Każde zebranie KR musi być protokołowane.

6.

KR ma 30 dni na rozpatrzenie każdego wniosku i udzielenie pisemnej odpowiedzi wraz
z uzasadnieniem, nie wliczając w to przerw świątecznych, międzysemestralnych, ferii,
wakacji, dni rektorskich, sesji egzaminacyjnych i poprawkowych sesji egzaminacyjnych.
Wówczas czas ten automatycznie wydłuża się o ten okres.
§7

1. Przewodniczący KR składa do Rektora wniosek o uchylenie niezgodnych z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Uczelni, Regulaminem Studiów lub
Regulaminem Samorządu Studenckiego decyzji innych organów Samorządu.
2. Przewodniczący KR może, w wypadku stwierdzenia nadużyć w organach Samorządu,
wnioskować do Rektora o skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.
3. KR ma prawo wnioskować o odwołanie członka każdego organu studenckiego oraz
przedstawiciela studenckiego w Ciele Kolegialnym, który w poważny sposób naruszył
postanowienia Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów lub Regulaminu Samorządu
Studenckiego.
4. W momencie odwołania każdego organu studenckiego oraz przedstawiciela studenckiego
w Ciele Kolegialnym Przewodniczący KR w porozumieniu z Przewodniczącym URSS
wyłania nowego kandydata w miejsce powstałego vacatu w ciągu 30 dniu nie wliczając w
to przerw świątecznych, międzysemestralnych, ferii, wakacji, dni rektorskich, sesji
egzaminacyjnych i poprawkowych sesji egzaminacyjnych. Wówczas czas ten
automatycznie wydłuża się o ten okres.
5. Do czasu wyłonienia nowego kandydata funkcję jego pełni osoba zaakceptowana i
zaopiniowana przez Przewodniczącego URSS i Przewodniczącego KR.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

REGULAMIN WYBORCZY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU
HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Regulamin Wyborczy Samorządu Studenckiego (zwany dalej Regulaminem
Wyborczym) jest załącznikiem do Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i stanowi jego
integralną część.
§2
Regulamin określa zasady wyboru przedstawicieli studentów do organów kolegialnych i
wyborczych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w
Częstochowie.
§3
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) UJD – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w
Częstochowie;
2) UKW – Uczelniana Komisja Wyborcza;
3) URSS – Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego;
4) WRSS – Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego.
§4
1.

Czynne prawo wyborcze, definiowane jako prawo do głosowania, przysługuje starostom
lat wszystkich kierunków w UJD z zastrzeżeniem § 6.

2.

Czynne prawo wyborcze, wynikające z racji pełnienia funkcji, przysługuje
Przewodniczącemu URSS, Zastępcy Przewodniczącego URSS, Sekretarzowi URSS,
Przewodniczącym WRSS, Zastępcom Przewodniczących WRSS oraz Sekretarzom
WRSS o ile nie spełniają oni ust. 1, z zastrzeżeniem § 6.
§5

Bierne prawo wyborcze, definiowane jako prawo do kandydowania i objęcia mandatu w
przypadku wyboru, przysługuje wszystkim studentom UJD z zastrzeżeniem § 6.
§6
Czynne i bierne prawo wyborcze nie przysługuje studentowi, który:
1) jest ukarany prawomocnym wyrokiem
zawieszającym go w prawach studenta;
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2) jest pozbawiony praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
powszechnego.
§7
1.

Zebranie wyborcze organizuje i przeprowadza Przewodniczący URSS w obecności
przedstawiciela UKW.

2.

Wyboru przedstawicieli studentów do organów kolegialnych i wyborczych w drodze
wyborów pośrednich dokonuje URSS.

3.

Przewodniczący URSS na zebranie wyborcze może zapraszać gości i obserwatorów.

Rozdział II
Procedura wyborów

§8
1.

Termin i miejsce zebrania wyborczego zostają ogłoszone przez Przewodniczącego URSS
nie później niż na 7 dni przed datą wyborów w sposób zwyczajowo przyjęty (w formie
plakatów i za pośrednictwem mediów społecznościowych).

2.

Termin i miejsce zebrania wyborczego zostaje przekazane
Przewodniczącego URSS nie później niż na 7 dni przed datą wyborów.

UKW

przez

§9
1.

Osoby obecne na zebraniu wyborczym podpisują przygotowaną listę obecności z
wyszczególnieniem osób z czynnym i biernym prawem wyborczym.

2.

Zebranie wyborcze otwiera i prowadzi Przewodniczący URSS (zwany dalej
Przewodniczącym Zebrania). W przypadku braku Przewodniczącego URSS funkcję
Przewodniczącego Zebrania pełni Zastępca Przewodniczącego URSS.

3.

Przewodniczący Zebrania weryfikuje listę obecności, informując zebranych o
prawomocności przeprowadzenia wyborów w pierwszym terminie tj. obecności więcej
niż połowy osób z czynnym prawem wyborczym.

4.

W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie Przewodniczący
Zebrania wyznacza drugi termin zebrania po minimum 15 minutach lub zamyka zebranie
podając kolejny termin zebrania wyborczego.

5.

Zebranie wyborcze protokołuje Sekretarz URSS. W przypadku braku Sekretarza URSS
na Sekretarza Zebrania powołuje się osobę z czynnym prawem wyborczym, wybraną w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
§ 10

1.

Na zebraniu wyborczym powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie 3 - 5 studentów z
czynnym prawem wyborczym.

2.

Wybrany skład Komisji Skrutacyjnej wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz
Sekretarza. Kadencja Komisji kończy się wraz z zamknięciem zebrania wyborczego.

3.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej zachowują prawo do głosowania natomiast nie mogą
kandydować w wyborach.
§ 11

1.

Do zadań powołanej Komisji Skrutacyjnej należy:
1) rozdanie i zebranie kart do głosowania;
2) przeliczenie oddanych głosów;
3) wypełnienie protokołu Komisji Skrutacyjnej;
4) ogłoszenie wyników głosowania;
5) w razie konieczności, przeprowadzenie ponownych wyborów.
§ 12
Przewodniczący zebrania informuje zebranych o liczbie mandatów możliwych do
przydzielenia w docelowych wyborach i otwiera listę kandydatów.
§ 13

1.

Prawo do zgłaszania kandydatur przysługuje osobom z czynnym prawem wyborczym
podczas zebrania wyborczego. Student z czynnym prawem wyborczym może zgłosić
tylko jedną kandydaturę w danym głosowaniu.

2.

Zgłoszony kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie w danych wyborach
przed wpisaniem na listę kandydatów.

3.

W przypadku nieobecności kandydata podczas zebrania wyborczego wypełnioną zgodę
kandydata przekazuje się Przewodniczącemu Zebrania przed dodaniem do listy
kandydatów
§ 14
Przewodniczący zebrania przed przystąpieniem do głosowania zamyka listę kandydatów.
§ 15

1.

Głosowanie w wyborach osobowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym, z
wyłączeniem wyborów Sekretarza Zebrania oraz członków Komisji Skrutacyjnej.

2.

Głosowanie w sprawach proceduralnych można przeprowadzić w głosowaniu jawnym.

3.

Przewodniczący Zebrania może podjąć decyzję o utajnieniu danego głosowania z własnej
inicjatywy lub na wniosek uczestnika zebrania, posiadającego czynne prawo wyborcze.
§ 16

Prawo do głosowania mają studenci z czynnym prawem wyborczym obecni na zebraniu
wyborczym. Prawa do głosowania nie można przekazać osobie trzeciej.
§ 17
Urzędowa karta do głosowania opatrzona jest pieczątką URSS i UKW.
§ 18
Głos oddaje się w sposób:
1) za – brak skreślenia kandydata na liście;
2) przeciw – skreślenie kandydata na liście.
§ 19
Kartę do głosowania uznaje się za nieważną, jeśli wystąpi co najmniej jedno z
poniższych:
1) brak na niej wskazanych pieczątek;
2) dokonano na niej dodatkowych umyślnych zapisów;
3) dopisano dane kandydata nieujętego na liście kandydatów;
4) zapis karty jest nieczytelny;
5) dokonano błędnego zapisu danych kandydatów;
6) poparto większą liczbę kandydatur od liczby mandatów.
§ 20
1.

Do wyboru kandydata konieczne jest uzyskanie co najmniej 50% + 1 ważnie oddanych
głosów.

2.

W stosunku do liczby mandatów możliwych do przydzielenia wybiera się tych
kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów ważnie oddanych.

3.

Przewodniczący zebrania może powtórzyć głosowanie lub przełożyć wybory na kolejne
zebranie w przypadku, gdy:
1) w wyniku głosowania kandydaci osiągnęli równą liczbę głosów na mniejszą liczbę
mandatów;
2) nie osiągnęli wymaganej liczby głosów ważnie oddanych;
3) nie przydzielono wszystkich mandatów.
§21

Kandydat, któremu został przydzielony mandat ma obowiązek pełnienia funkcji i
uczestniczenia w pracach wynikających z wyboru do organu kolegialnego lub
wyborczego.
§ 22
1. Uwagi i protesty co do trybu i warunków wyborów zgłaszać można nie później niż do
zakończenia zebrania wyborczego.
2.

W przypadku zgłoszenia uzasadnionego protestu o trybie jego rozpatrzenia i
ewentualnych nowych wyborach decyduje Komisja Skrutacyjna powoływana
każdorazowo na zebraniach. O decyzji swej powiadamia przed zakończeniem zebrania.

§ 23
W kwestiach dotyczących wyborów a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
rozstrzyga Przewodniczący Zebrania z przedstawicielem UKW obecnym na zebraniu
wyborczym. Czas rozpatrzenia i sposób poinformowania o wyniku sprawy określa
Przewodniczący Zebrania przy zgłoszeniu.
§ 24
1. Dokumentacja wyborcza zawierająca protokół zebrania wyborczego, listę obecności,
protokół Komisji Skrutacyjnej, zgody kandydatów oraz karty do głosowania na żądanie
Uczelnianej Komisji Wyborczej powinna zostać niezwłocznie przekazana do UKW przez
Przewodniczącego zebrania lub przedstawiciela UKW obecnego na zebraniu wyborczym
pod rygorem stwierdzenia ich nieważności.
2. Informacje o wynikach przeprowadzonych wyborów niezwłocznie przekazuje się UKW.
§ 25
Powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, w tym w szczególności funkcji
prorektora i prodziekana, do której zakresu obowiązków należą sprawy studenckie lub
sprawy doktorantów, wymaga uzgodnienia z odpowiednim organem samorządu
studenckiego.

Rozdział III
Wybory przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów

§ 26
1.

Wybory przedstawicieli studentów do Uczelnianego Kolegium Elektorów dokonuje
URSS, stosując przepisy niniejszego regulaminu.

2.

W Uczelnianym Kolegium Elektorów studentom UJD przypada liczba miejsc wskazana
przez UKW.

Rozdział IV
Wybory przedstawicieli do Senatu

§ 27
1. Wybory przedstawicieli studentów do Senatu dokonuje URSS, stosując przepisy
niniejszego regulaminu.
2. W Senacie studentom UJD przypada liczba miejsc wskazana przez UKW.
Rozdział V
Wybory uzupełniające
§ 28
Mandat przedstawiciela studentów w organach kolegialnych i wyborczych, o których
mowa w niniejszym Regulaminie, wygasa w przypadku:
upływu okresu trwania kadencji, na którą został przyznany;
ukończenia studiów na kierunku, w oparciu o który mandat został przyznany;
złożenia rezygnacji z mandatu do Uczelnianej Komisji Wyborczej;
skreślenia z listy studentów UJD;
ukarania prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej UJD zawieszającym go
w prawach studenta;
6) pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
powszechnego;
7) śmierci.
1)
2)
3)
4)
5)

§ 29
Zebranie wyborcze właściwych gremiów do przeprowadzenia wyborów uzupełniających
musi być zwołane przez Przewodniczącego URSS w terminie do 30 dni od daty
otrzymania informacji o wygaśnięciu mandatu.
§ 30
W wyborach uzupełniających stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego Regulaminu,
w wyniku których przydzielono wygasły mandat.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 31
1.

Regulamin dotyczy wyborów na kadencję 2020-2024

2.

Kadencja studentów w organach kolegialnych trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 września
w roku wyborów, a kończy się w dniu 31 sierpnia, w roku w którym upływa kadencja z
zastrzeżeniem § 29.

3.

Kadencja studentów w Uczelnianym Kolegium Elektorów trwa cztery lata i upływa z
chwilą wyboru kolegium na nową kadencję z zastrzeżeniem § 29.

