Załącznik do Uchwały nr 9/2020 Parlamentu Samorządu Studentów UKSW z dn. 17 kwietnia 2020 r.

REGULAMINU SAMORZĄDU STUDENTÓW UKSW
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Definicje Samorządu Studentów Uniwersytetu i Samorządu Studentów Wydziału
§1
1. Wszyscy Studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwanego
dalej Uniwersytetem, tworzą Samorząd Studentów UKSW, zwany dalej Samorządem.
2. Ilekroć mowa o Samorządzie bez bliższego dookreślenia, rozumie się przez to Organy
Samorządu, wymienione w § 2 ust. 1-3.
3. Samorząd działa na podstawie: ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym - zwanej dalej Ustawą (Dz.U.2020.85), przepisów wykonawczych do tej Ustawy,
Statutu Uniwersytetu, Regulaminu Samorządu Studentów UKSW (zwanego dalej
Regulaminem) oraz Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów UKSW, zwanej dalej
Ordynacją, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Katalog Organów
§2
1. Organami Kolegialnymi Samorządu na szczeblu Uniwersytetu są:
1) Parlament Samorządu Studentów, zwany Parlamentem;
2) Zarząd Samorządu Studentów, zwany Zarządem;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Ogólnouniwersytecka Komisja Wyborcza Samorządu, zwana OKWS.
2. Organami Kolegialnymi Samorządu na szczeblu Wydziałów są:
1) Wydziałowa Rada Studentów, zwana WRS;
2) Wydziałowa Komisja Wyborcza Studentów, zwana WKWS.
3. Organem jednoosobowym Samorządu jest Przewodniczący Zarządu.
4. Przewodniczący Zarządu jest Przewodniczącym Samorządu w rozumieniu Ustawy.
5. Ilekroć mowa o Organach Kolegialnych Samorządu, należy przez to rozumieć Organy, o
których mowa w ust. 1-2.
6. Ilekroć mowa o Organach Samorządu, należy przez to rozumieć Organy, o których mowa
w ust. 1-3.
Przepisy ogólne dotyczące Samorządu
§3
1.
2.
3.
4.

Samorząd działa poprzez swoje Organy.
Organy Samorządu są niezależną i wyłączną reprezentacją Studentów.
Organy Samorządu odpowiedzialne są przed swoimi wyborcami.
Samorząd jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu.

5. Samorząd prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalnobytowych i kulturalnych.
6. Samorząd, dla realizacji swoich celów, ma prawo do ubiegania się o korzystanie z
urządzeń i środków materialnych należących do Uniwersytetu, w szczególności z
pomieszczeń oraz urządzeń poligraficznych.
7. Samorząd używa znaków graficznych, których wzory znajdują się w załączniku nr 2
do niniejszego Regulaminu.
8. Każdorazowym skrótem nazwy „Samorząd Studentów UKSW” jest skrót przypisany
decyzją Rektora „jednolity wykaz akt rzeczowych uniwersytetu”.

Kworum, podejmowanie decyzji i posiedzenia w Organach Kolegialnych Samorządu
§4
1. Organy Kolegialne Samorządu obradują na posiedzeniach, po stwierdzeniu kworum,
które wynosi więcej niż połowa rzeczywistej liczby członków.
2. Organy Kolegialne Samorządu podejmują decyzje zwykłą większością głosów.
3. Posiedzenia zwyczajne Organów Kolegialnych Samorządu zwołuje ich
Przewodniczący, bądź upoważniony przez niego pisemnie członek organu, informując
o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wszystkich członków danego
Organu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Jeżeli dany Organ nie posiada Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego,
posiedzenie zwołuje najstarszy wiekiem członek Organu.
5. Posiedzenia nadzwyczajne Organów Kolegialnych Samorządu zwołuje ich
Przewodniczący, bądź upoważniony przez niego pisemnie członek Organu
Kolegialnego Samorządu, informując o terminie, miejscu i proponowanym porządku
obrad wszystkich członków danego Organu Kolegialnego Samorządu z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.
6. Posiedzenia Organów Kolegialnych Samorządu prowadzi ich Przewodniczący, bądź
pod nieobecność Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący. Jeżeli dany Organ nie
posiada Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie prowadzi najstarszy
wiekiem członek Organu.
7. Organy Kolegialne Samorządu mogą dokonywać wyboru do Organów Uniwersytetu,
w szczególności do Senatu i Rady Wydziału, powołania na określoną funkcję oraz
wyboru do innych Organów Samorządu, tylko na posiedzeniach zwyczajnych.
8. Organy Kolegialne Samorządu podejmują wszystkie decyzje w formie uchwał.
Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że uchwały o
powołaniu Zarządu i wyborze Studentów do Senatu Uniwersytetu wchodzą w życie po
21 dniach od dnia podjęcia.
9. Miejsce, termin i proponowany porządek obrad wszystkich posiedzeń zwyczajnych
Parlamentu i WRS musi zostać podany do publicznej wiadomości, w szczególności na
stronie internetowej Samorządu, najdalej dzień po zwołaniu posiedzenia.
Kompetencje Organów Kolegialnych Samorządu
§5
1. Organy Kolegialne Samorządu mają prawo, dla realizacji swoich zadań, powoływać
stałe i doraźne komisje, które ze swojego składu wybierają Przewodniczącego i

Wiceprzewodniczącego. Do powołanych w ten sposób komisji stosuje się
odpowiednio przepisy ogólne dotyczące Organów Kolegialnych Samorządu.
2. Organy Kolegialne Samorządu mogą działać na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu posiedzeń. Warunkiem obowiązywania takiego regulaminu jest podanie
go do wiadomości: Rektora, Prezydium Parlamentu i Komisji Rewizyjnej w terminie
dwóch tygodni od uchwalenia pod rygorem nieważności.

Kadencja i członkostwo w Organach Kolegialnych Samorządu
§6
1. Kadencja Studentów w Kolegialnych Organach Uniwersytetu i innych Organach
wybieralnych, o których mowa w Statucie Uniwersytetu, trwa rok, do momentu
wyboru nowych Studentów, z wyłączeniem kadencji w Senacie Uniwersytetu, która
zaczyna się po 21 dniach od momentu dokonania wyboru, chyba że wyboru dokonano
w celu uzupełnienia składu Senatu Uniwersytetu.
2. Kadencja Studentów w Organach Samorządu trwa rok, do momentu wyboru nowych
Studentów.
3. Osoby uzupełniające skład Organów Samorządu w trakcie trwania kadencji, nabywają
funkcję z chwilą ogłoszenia uzupełnienia, na okres do końca kadencji tego Organu.
4. Wybór członków Organów Samorządu na szczeblu Uniwersytetu oraz inne wybory, o
których mowa w niniejszym Regulaminie, dokonywane są z grona wszystkich
Studentów.
5. Nie mogą kandydować do Organów Samorządu oraz Kolegialnych Organów
Uniwersytetu Studenci, ukarani karą dyscyplinarną w rozumieniu Ustawy.
6. Nie można łączyć ze sobą:
1) członkostwa w OKWS z członkostwem w innych Organach Samorządu;;
2) członkostwa w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej i
Parlamencie;
3) funkcji Przewodniczącego więcej niż jednego Organu Kolegialnego
Samorządu;
4) funkcji w Prezydium Parlamentu z członkostwem w Zarządzie;
5) członkostwa we władzach wykonawczych Niezależnego Zrzeszenia Studentów
UKSW, Akademickiego Związku Sportowego UKSW i Erasmus Student
Network UKSW z członkostwem w Zarządzie lub Prezydium Parlamentu.
7. Jeżeli wybór do Organu, o którym mowa w ust. 6 wiąże się z tym, że dana osoba
piastowałaby dwie niedające się pogodzić funkcje, dokonanie wyboru równoznaczne
jest z utratą dotychczasowej funkcji. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 6
pkt 5, brak rezygnacji z niedających się pogodzić funkcji w terminie 7 dni od
momentu wyboru, równoznaczne jest z utratą wszystkich funkcji w Organach
Samorządu.
8. Nie można przez więcej niż dwie kadencje z rzędu pełnić funkcji Przewodniczącego
danego Organu Kolegialnego Samorządu.
9. Członkostwo w Organach Samorządu ustaje w wyniku:
1) śmierci;
2) utraty praw Studenta;
3) utraty praw Studenta na Wydziale, z którego mandat się uzyskało – w
odniesieniu do członkostwa w Parlamencie i WRS;
4) złożenia pisemnej rezygnacji do Komisji Rewizyjnej, zaś w przypadku członka
Zarządu również w Sekretariacie Rektora.

5) ukarania karą dyscyplinarną w rozumieniu Ustawy;
6) nieusprawiedliwionej absencji na 2 posiedzeniach zwyczajnych z rzędu;
7) trzykrotnej absencji na posiedzeniach zwyczajnych;
8) odwołania;
9) wygaśnięcia mandatu w wyniku upływu kadencji.
10. Przesłanki utraty członkostwa, o których mowa w ust. 9 pkt 6 i 7 nie dotyczą
członków Zarządu na posiedzeniach Zarządu.
11. Organ, o którym mowa w §2 ust. 1, pkt. 2-4 niniejszego Regulaminu, tak samo jak
członków tego Organu, odwołuje Parlament na posiedzeniu zwyczajnym, na wniosek
co najmniej 1/3 wszystkich Członków Parlamentu większością co najmniej 2/3
obecnych Członków Parlamentu na posiedzeniu.
12. Procedurę opisaną w ust. 11 stosuje się odpowiednio do Przewodniczącego Zarządu, o
którym mowa w §2 ust. 3.

Obieg i dostęp do informacji dotyczącej Organów Kolegialnych Samorządu
§7
1. Przewodniczący Organu Samorządu odpowiada za dokumentację powstałą w związku
z funkcjonowaniem Organu Samorządu i gromadzi ją w biurze Samorządu przy ul.
Dewajtis 5, celem przekazania Przewodniczącemu kolejnej kadencji.
2. W przypadku przeszkody do pełnienia funkcji Przewodniczącego Organu Samorządu,
za dokumentację odpowiada osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Organu Samorządu.
3. Przewodniczący Organu Samorządu jest obowiązany udzielać informacji Studentom i
Pracownikom Uniwersytetu dotyczących funkcjonowania Organu Samorządu,
któremu przewodniczy, w terminie 14 dni od daty otrzymania prośby o udzielenie
informacji. Odmowa udzielenia informacji wymaga pisemnego uzasadnienia, ze
wskazaniem podstawy prawnej odmowy udzielenia odpowiedzi
Sposób głosowania w Organach Kolegialnych Samorządu, głosowanie obiegowe
§8
1. Ilekroć mowa o:
1) zwykłej większości głosów - rozumie się przez to oddanie na kandydata więcej
ważnych głosów „za” niż „przeciw”;
2) bezwzględnej większości głosów- rozumie się przez to oddanie więcej
ważnych głosów „za” niż głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” razem;
3) aklamacji - rozumie się przez to rozstrzygnięcie bez głosowania, kiedy żaden z
członków Organu Kolegialnego Samorządu nie wyraża w sposób wyraźny
sprzeciwu.
2. Głosowania w Organach Kolegialnych Samorządu są jawne i odbywają się przez
podniesienie ręki, z wyłączeniem głosowań personalnych, dokonywanych
elektronicznie lub na zatwierdzonych przez prowadzącego obrady kartach do
głosowania.
3. Wybór może zostać dokonany przez aklamację, jeżeli liczba kandydatów jest nie
większa niż liczba miejsc do obsadzenia, żaden z członków Organu Kolegialnego
Samorządu nie wyrazi sprzeciwu wobec takiej formy rozstrzygnięcia, a przedmiotem
głosowania jest:

4.
5.

6.

7.

1) wybór komisji skrutacyjnej;
2) wybór delegata do Rady Bibliotecznej;
3) wybór delegata do Rady Studium Wychowania Fizycznego;
4) wybór delegata do Rady Studium Języków Obcych;
5) wybór członków komisji stałych i doraźnych.
Brak rozstrzygnięcia w formie aklamacji, skutkuje przeprowadzeniem głosowania na
zasadach ogólnych.
W przypadku kiedy do obsadzenia jest jeden mandat zaś kandydatów jest:
1) dwóch:
a) jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał
wymaganej większości głosów, w kolejnych turach głosowania oddaje się
głosy na tych samych kandydatów,
b) w drugiej turze i kolejnych turach głosowania funkcję obejmuje kandydat,
który uzyskał większą liczbę głosów „za”.
2) więcej niż dwóch:
a) jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał
wymaganej większości głosów, do kolejnej tury głosowania przechodzi
dwóch kandydatów z największą liczbą głosów,
b) jeżeli w pierwszym głosowaniu taką samą liczbę głosów uzyskało więcej
niż dwóch kandydatów, do kolejnego głosowania przechodzi odpowiednio
większa liczba kandydatów,
c) jeżeli w drugiej turze głosowania żaden kandydat nie uzyskał wymaganej
liczby głosów, do trzeciej tury przechodzi dwóch kandydatów z
największą liczbą głosów - lit. b) stosuje się odpowiednio,
d) w trzeciej turze głosowania funkcję obejmuje kandydat, który uzyskał
największą liczbę głosów „za” - lit. b) stosuje się odpowiednio, aż jeden
kandydat uzyska większą niż pozostali liczbę głosów „za”.
W przypadku, kiedy do obsadzenia jest więcej niż jeden mandat i gdy wymagana jest
większość bezwzględna procedura jest następująca:
1) w pierwszej turze można oddać głos na każdego z kandydatów, z
zastrzeżeniem, że głos oddany jest w sposób ważny, jeżeli dana osoba
zagłosowała „za” na co najwyżej tylu kandydatów, ile jest mandatów do
obsadzenia;
2) po pierwszej turze głosowania, mandat obejmują ci spośród kandydatów,
którzy uzyskali wymaganą większość. Do drugiej tury w przypadku
nieobsadzenia wszystkich miejsc, przechodzą osoby, które nie uzyskały
wymaganej większości głosów, natomiast uzyskały zwykłą większość głosów;
3) w drugiej turze głosowania oddaje się głosy na pozostałych kandydatów,
którzy, o ile uzyskali wymaganą większość głosów, obsadzają mandat. Jeżeli
nie obsadzi się w tej turze wszystkich miejsc, procedurę powtarza się od pkt. 2,
jednakże uzupełniając skład odpowiednio.
W przypadku, kiedy do obsadzenia jest więcej niż jeden mandat i gdy wymagana jest
większość zwykła procedura jest następująca:
1) w pierwszej turze można oddać głos na każdego z kandydatów, z
zastrzeżeniem że głos oddany jest w sposób ważny, jeżeli dana osoba
zagłosowała „za” na co najwyżej tylu kandydatów, ile jest mandatów do
obsadzenia;
2) po pierwszej turze głosowania, mandat obejmują ci spośród kandydatów,
którzy uzyskali wymaganą większość. Do drugiej tury w przypadku

nieobsadzenia wszystkich miejsc, przechodzą osoby, które uzyskały
przynajmniej jeden głos „za”;
3) w drugiej turze głosowania oddaje się głosy na pozostałych kandydatów,
którzy, o ile uzyskali wymaganą większość głosów, obsadzają mandat. Jeżeli
nie obsadzi się w tej turze wszystkich miejsc, procedurę powtarza się od pkt. 2,
jednakże uzupełniając skład odpowiednio.
8. Głosowanie niepersonalne w Organach Kolegialnych Samorządu może odbyć się poza
posiedzeniem, tzw. „głosowanie obiegowe”, przy zachowaniu następujących zasad:
1) Przewodniczący danego Organu Kolegialnego Samorządu poinformował o
głosowaniu wszystkich członków danego Organu pocztą elektroniczną, co
najmniej na jeden dzień przed rozpoczęciem głosowanie obiegowego;
2) głosowanie obiegowe nie dotyczy spraw personalnych i spraw związanych z
Regulaminem i Ordynacją;
3) możliwość oddawania głosów odbywa się za pomocą wysłania pocztą
elektroniczną głosu pod adres, z którego poinformowano o głosowaniu, nie
krótszą niż 24 godziny.
9. Głosowania w Organach Kolegialnych Samorządu mogą odbywać się w formie
elektronicznej, przy zachowaniu następujących zasad:
1) oddanie głosu przez wszystkich członków Organu Kolegialnego Samorządu,
możliwe jest w sposób prosty i nieuciążliwy;
2) przy głosowaniach personalnych zapewniona jest tajność głosowania
3) ogłoszenie wyników dostępne jest dla wszystkich członków Organu
Kolegialnego Samorządu w tym samym momencie, niezwłocznie po
zakończeniu głosowania.

Cele i zadania Samorządu
§9
Do głównych zadań Samorządu należy między innymi:
1) obrona praw Studentów;
2) reprezentacja ogół studentów Uniwersytetu;
3) uczestnictwo w decydowaniu lub współdecydowaniu o wszystkich sprawach
dotyczących Studentów, w zakresie określonym przepisami prawa;
4) opiniowanie projektów rozstrzygnięć Organów Uniwersytetu w sprawach
związanych z organizacją studiów i regulaminem studiów;
5) wybieranie ze swego grona przedstawicieli do Kolegialnych Organów
Uniwersytetu;
6) popieranie naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych,
gospodarczych i innych inicjatyw studenckie;
7) zabieganie o tworzenie warunków umożliwiających Studentom korzystanie z
prawa do zrzeszania się;
8) wyrażanie opinii środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem
kształcenia i wychowania w szkołach wyższych;
9) współdecydowanie z Władzami Uniwersytetu i Wydziałów w sprawach
świadczeń dla studentów oraz nagród za wyniki w nauce;
10) współpraca z Władzami Uniwersytetu w realizacji jej zadań;

11) uczestnictwo w realizacji zadań Uniwersytetu i Wydziałów, w szczególności w
zakresie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz spraw socjalno-bytowych
i kulturalnych Studentów;
12) prowadzenie działalności kulturalnej i wydawniczej, po zawiadomieniu Władz
Uniwersytetu.

Pieczęcie ogólne i pieczątki imienne
§ 10
1. Samorząd posługuje się pieczęciami ogólnymi: Parlamentu, Zarządu i OKWS wg
wzoru zaakceptowanego przez Władze Uniwersytetu.
2. Pieczątkami imiennymi posługują się:
1) Marszałek Parlamentu;
2) Wicemarszałek Parlamentu;
3) Przewodniczący Zarządu;
4) Wiceprzewodniczący Zarządu;
5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Pieczątkami imiennymi mogą posługiwać się pozostali członkowie Prezydium
Parlamentu i Zarządu. Zgodę na używanie pieczątek imiennych dla członków
Prezydium i Zarządu, poza wymienionymi w ust. 2, wydaje Przewodniczący Zarządu.
4. Wniosek o pieczęć ogólną i pieczątki imienne może złożyć jedynie Przewodniczący
Zarządu, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na Uniwersytetu.
5. Zasady używania pieczęci ogólnych i imiennych oraz sposób ich wycofywania z
obiegu regulują odrębne przepisy prawa wewnętrznego Uniwersytetu.
6. Użytkownik pieczątki imiennej jest zobowiązany zdać ją we właściwej jednostce
administracyjnej Uniwersytetu w terminie:
1) czternastu dni od dnia powołania nowego składu Zarządu – w przypadku
członków Zarządu ustępującej kadencji, którzy nie zostali powołani w skład
Zarządu nowej kadencji na tę samą funkcję;
2) czternastu dni od dnia powołania nowego składu Prezydium Parlamentu – w
przypadku członków Prezydium, którzy używali pieczątek imiennych i nie
zostali powołani na tę samą funkcję w nowej kadencji;
3) siedmiu dni od dnia powołania nowego Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
7. Użytkownikiem pieczęci ogólnych:
1) Parlamentu jest Marszałek Parlamentu;
2) Zarządu jest Przewodniczący Zarządu.
8. Pieczęci ogólnych Parlamentu i Zarządu mogą używać inni członkowie danego
Organu na podstawie pisemnego upoważnienia odpowiednio Marszałka Parlamentu i
Przewodniczącego Zarządu.
9. Pieczęć ogólną Zarządu Przewodniczący Zarządu przekazuje nowo powołanemu
Przewodniczącemu Zarządu w terminie dwudziestu jeden dni od dnia powołania w
obecności pracownika właściwej jednostki administracji Uniwersytetu. Z przekazania
pieczęci sporządza się protokół, w którym zamieszcza się: miejscowość, datę, imiona i
nazwiska obecnych przy przekazywaniu pieczęci ogólnej Zarządu. Protokół podpisują
wszyscy w nim wymienieni.
10. Pieczęć ogólną Parlamentu Marszałek Parlamentu przekazuje nowo powołanemu
Marszałkowi Parlamentu w terminie siedmiu dni od dnia powołania w obecności
pracownika właściwej jednostki administracji Uniwersytetu. Z przekazania pieczęci

sporządza się protokół, w którym zamieszcza się: miejscowość, datę, imiona i
nazwiska obecnych przy przekazywaniu pieczęci ogólnej Parlamentu. Protokół
podpisują wszyscy w nim wymienieni.
11. W przypadku dymisji lub odwołania członka Zarządu lub członka Prezydium
posługującego się pieczątką imienną termin zdania pieczątki imiennej wynosi siedem
dni od dnia dymisji lub odwołania, zaś w przypadku dymisji lub odwołania
Przewodniczącego Zarządu lub Marszałka Parlamentu przekazanie pieczęci ogólnej
musi odbyć się w terminie siedmiu dni od dnia dymisji lub odwołania.
12. Niewywiązanie się z obowiązków, o którym mowa w ust. 6 i ust. 9-11, powoduje
niemożność kandydowania do Organów Samorządu oraz Organów Kolegialnych
Uniwersytetu następnej kadencji, a ponadto wygaśnięcie mandatów we wszystkich
Organach Kolegialnych Samorządu i Samorządu Wydziałowego bieżącej kadencji.
Zastosowanie przepisów ogólnych
§ 11
Przepisy zawarte w Dziale I stosuje się, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

DZIAŁ II
ORGANY SAMORZĄDU NA SZCZEBLU UNIWERSYTETU

ROZDZIAŁ 1
PARLAMENT

Pozycja Parlamentu
§ 12
Parlament jest najwyższym Organem Uchwałodawczym Samorządu, obradującym na
jawnych posiedzeniach.

Kadencja Parlamentu, posiedzenia zwyczajne, posiedzenie sprawozdawcze i pierwsze
posiedzenie nowej kadencji
§ 13
1. Kadencja Parlamentu trwa jeden rok i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia,
zwołanego na dzień między 7 a 14 dniem od dnia ogłoszenia wyników wyborów, a
kończy się wraz z rozpoczęciem pierwszego posiedzenia Parlamentu następnej
kadencji.
2. Pierwsze po wyborach posiedzenie Parlamentu zwołuje Przewodniczący OKWS w
porozumieniu z Marszałkiem Parlamentu, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem, informując o: terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad
wszystkich zainteresowanych, w tym także poprzez umieszczenie informacji na

stronie internetowej Samorządu. Tak zwołane posiedzenie jest w części pierwszej
posiedzeniem sprawozdawczym Parlamentu ustępującej kadencji i w części drugiej
pierwszym posiedzeniem Parlamentu nowej kadencji.
3. Na posiedzeniu sprawozdawczym Parlamentarzyści i członkowie Senatu ustępującej
kadencji składają sprawozdanie z dotychczasowej działalności, które podlega
upublicznieniu na stronie internetowej Samorządu.
4. Posiedzenia zwyczajne Parlamentu odbywają się co najmniej raz w miesiącu, z
wyłączeniem okresu wakacyjnego (lipiec, sierpień, wrzesień).
Członkostwo w Parlamencie
§ 14
1. Mandat członka Parlamentu nabywa się z chwilą rozpoczęcia drugiej części
posiedzenia, o którym mowa w § 13 ust. 2
2. Członkami Parlamentu są Studenci wchodzący w skład poszczególnych WRS,
wybrani zgodnie z zasadami określonymi w Ordynacji.
3. Mandat członka Parlamentu, poza przypadkami określonymi w przepisach ogólnych,
traci się także w przypadku utraty mandatu w WRS.
4. Członkowie Parlamentu, z wyłączeniem członków Prezydium Parlamentu,
zobowiązani są do działalności w co najmniej jednej komisji Zarządu.
Kompetencje Parlamentu
§ 15
Do kompetencji Parlamentu należy:
1) uchwalanie Regulaminu Samorządu i Ordynacji większością 2/3 głosów przy
zachowaniu kworum i w obecności reprezentantów co najmniej połowy
Wydziałów na posiedzeniu zwyczajnym oraz zmian tych aktów na takich
samych zasadach. Parlament może podejmować uchwały w tej sprawie , kiedy
stosowny projekt uchwały został przesłany do wszystkich Parlamentarzystów
co najmniej 14 dni przed posiedzeniem.
2) wybór:
a) Komisji Skrutacyjnej Parlamentu w składzie co najmniej
trzyosobowym,
b) Marszałka Parlamentu, bezwzględną większością głosów,
c) Wicemarszałka Parlamentu,
d) Sekretarza Parlamentu,
e) Przewodniczącego Zarządu, bezwzględną większością głosów, z
grona Studentów, którzy przynajmniej jedną kadencję byli członkami
Organu Kolegialnego Samorządu na szczeblu Uniwersytetu,
f) Całego składu członków Zarządu, na wniosek Przewodniczącego
Zarządu, bezwzględną większością głosów. W przypadku odrzucenia
proponowanego składu członków Zarządu, Parlament głosuje nad
poszczególnymi kandydaturami członków Zarządu. W przypadku
nieobsadzenia Zarządu w całości, Przewodniczący Zarządu w ciągu
siedmiu dni przedstawia kolejne kandydatury na nieobsadzone
stanowiska w Zarządzie. W przypadku ponownego nieobsadzenia

stanowisk w Zarządzie, Przewodniczący Zarządu i wybrani
członkowie Zarządu tracą swoje funkcję,
g) przedstawicieli Studentów do Senatu Uniwersytetu, bezwzględną
większością głosów z grona Studentów, którzy przynajmniej jeden
rok studiów zaliczyli na Uniwersytetu oraz nie byli przez dwie
ostatnie kadencje z rzędu w Senacie Uniwersytetu. Ciężar dowodu
spoczywa na osobie, która stara się o mandat w Senacie
Uniwersytetu,
h) członków Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością głosów,
i) przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz wybór
przedstawiciela Studentów do Uniwersyteckiej Komisji
Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich,
j) przedstawicieli Studentów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu,
bezwzględną większością głosów, na zasadach określonych w
Ordynacji,
k) przedstawicieli studentów do innych wybieralnych organów
Uniwersytetu, o których mowa w Statucie Uniwersytetu lub innych
aktach prawa wewnętrznego Uniwersytetu,
l) kandydatów do OKWS.
3) podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia referendum, w sprawach
dotyczących ogółu Studentów Uniwersytetu. Referendum zarządza
Przewodniczący Zarządu na podstawie uchwały Parlamentu. Za
przeprowadzenie referendum odpowiada OKWS;
4) przyjmowanie comiesięcznych, sprawozdań Zarządu z bieżącej działalności, a
w szczególności z wykonywania przezeń budżetu Samorządu na każdym
posiedzeniu zwyczajnym;
5) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla poszczególnych
członków ustępującego Zarządu, na posiedzeniu sprawozdawczym po
ogłoszeniu wyników wyborów;
6) udzielanie instrukcji przedstawicielom Studentów w Senacie Uniwersytetu,
bezwzględną większością głosów;
7) udzielanie instrukcji Zarządowi w zakresie bieżącego funkcjonowania;
8) wzywanie członków Organów Samorządu i reprezentantów Studentów w
Senacie Uniwersytetu, do stawienia się na posiedzeniu Parlamentu celem
złożenia sprawozdania z działalności;
9) zlecanie Komisji Rewizyjnej kontroli Organów Samorządu lub członków
Organów Samorządu, bezwzględną większością głosów;
10) wyrażanie opinii dotyczących ogółu Studentów, w ich imieniu;
11) uzgadnianie Regulaminu Studiów
12) wyrażanie opinii o innych aktach prawa wewnętrznego Uniwersytetu,
związanych ze sprawami studenckimi;
13) przyjmowanie, bezwzględną większością głosów, rocznego sprawozdania
członków Prezydium Parlamentu z działalności, którego odrzucenie skutkuje
pozbawieniem prawa do kandydowania do Prezydium Parlamentu, Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Senatu Uniwersytetu kolejnej kadencji.
14) zatwierdzenie kandydatur na Prorektorów, których zakres obowiązków
dotyczy bezpośrednio spraw studentów zgodnie z §38 ust. 5 Statutu;
15) opiniowanie wysokości opłat za studia;

16) decydowanie o podjęciu ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej, w tym
strajku, bezwzględną większością głosów.

Upublicznianie uchwał Parlamentu
§ 16
Wszystkie uchwały Parlamentu podlegają upublicznieniu na stronie internetowej Samorządu
w terminie 10 dni od dnia podjęcia. Osobą odpowiedzialną za upublicznienie jest Marszałek
Parlamentu.

Czynności na pierwszym posiedzeniu Parlamentu
§ 17
1. Na pierwszym posiedzeniu Parlament wybiera:
1) Komisję Skrutacyjną Parlamentu;
2) Prezydium Parlamentu;
3) Przewodniczącego Zarządu;
4) Pozostałych członków Zarządu;
5) Przedstawicieli Studentów do Senatu Uniwersytetu;
6) Członków Komisji Rewizyjnej.
2. Czynności wymienionych w ust. 1 należy dokonać w podanej w nim kolejności.

Prezydium Parlamentu- skład, tryb wyboru, kompetencje
§ 18
1. Pracami Parlamentu kieruje Prezydium Parlamentu składające się z:
1) Marszałka Parlamentu, będącego z urzędu członkiem Senatu Uniwersytetu, do
którego stosuje się przepisy dotyczące Przewodniczącego Organu
Kolegialnego Samorządu;
2) Wicemarszałka Parlamentu, do którego stosuje się przepisy dotyczące
Wiceprzewodniczącego Organu Kolegialnego Samorządu;
3) Sekretarza Parlamentu odpowiadającego za prawidłowe sporządzenie
protokołów posiedzeń Parlamentu.
2. Tryb wyboru Marszałka Parlamentu jest następujący:
1) Parlament wybiera Marszałka Parlamentu z grona Parlamentarzystów którzy,
zgłosili swoją kandydaturę do Przewodniczącego OKWS w terminie 2 dni od
dnia ogłoszenia wyników wyborów oraz byli przynajmniej jedną kadencją
członkami Organów Kolegialnych Samorządu;
2) w razie niewybrania Marszałka Parlamentu w sposób określony w pkt. 1,
Parlament wybiera Marszałka Parlamentu z grona Parlamentarzystów.
3. Prezydium Parlamentu na posiedzeniu Parlamentu w miesiącach: październik i luty
przedstawia Parlamentowi proponowane terminy posiedzeń zwyczajnych Parlamentu
na dany semestr.

4. W przypadku, w którym na danym Wydziale WRS nie posiada żadnego członka,
Prezydium Parlamentu pełni obowiązki WRS na danym Wydziale do momentu
ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających.

Zarząd Komisaryczny
§ 19
1. W przypadku dymisji lub odwołania Zarządu, Prezydium Parlamentu pełni funkcję
Zarządu Komisarycznego, do czasu powołania nowego Zarządu.
2. Po zakończeniu działalności, Zarząd Komisaryczny składa sprawozdanie ze swojej
działalności na najbliższym posiedzeniu Parlamentu. Sprawozdanie podlega
upublicznieniu na stronie internetowej Samorządu.
3. Parlament przyjmuje w drodze głosowania sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, a
następnie uchwala, stosując odpowiednio § 15 pkt 5, absolutorium dla członków
Zarządu Komisarycznego. Przepis § 20 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Posiedzenie Parlamentu, w części dotyczącej sprawozdania wymienionego w ust. 2
oraz głosowań, o których mowa w ust. 3, prowadzi Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
5. Wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu i pozostałych członków Zarządu
dokonuje się na najbliższym posiedzeniu zwyczajnym Parlamentu.

ROZDZIAŁ 2
ZARZĄD

Zarząd - skład, członkostwo, wybór i kadencja
§ 20
1. Zarząd jest Organem wykonawczym Samorządu na szczeblu Uniwersytetu,
obradującym na posiedzeniach w obecności co najmniej 1/3 członków, ale nie mniej
niż trzech. Wyłączną kompetencją Przewodniczącego Zarządu jest zapraszanie gości
na posiedzenia Zarządu.
2. Zarząd składa się z co najmniej 5 i nie więcej niż 12 członków, w tym:
1) Przewodniczącego będącego z urzędu członkiem Senatu Uniwersytetu;
2) jednego albo dwóch Wiceprzewodniczących;
3) Sekretarza.
3. Kandydatów na Wiceprzewodniczących, Sekretarza i pozostałych członków Zarządu
proponuje Przewodniczący Zarządu, określając tym samym liczbę członków Zarządu.
4. Nieuzyskanie w głosowaniu absolutorium z działalności w Zarządzie skutkuje
brakiem prawa kandydowania do Organów Samorządu i Organów Kolegialnych
Uniwersytetu.
5. Wakat na stanowiskach Przewodniczącego i wszystkich Wiceprzewodniczących
Zarządu powoduje utratę mandatu przez wszystkich członków Zarządu.
6. Kadencja Zarządu trwa rok i rozpoczyna się 21 dni od dnia wyboru. Z dniem
rozpoczęcia kadencji nowo wybrany Przewodniczący Zarządu uzyskuje mandat w

Senacie Uniwersytetu, natomiast mandat traci ustępujący Przewodniczący Zarządu,
chyba że został wybrany do Senatu na kolejną kadencję. W okresie od wyboru
nowego Zarządu do rozpoczęcia nowej kadencji ustępujący Zarząd uzupełnia
sprawozdanie złożone na posiedzeniu sprawozdawczym o poczynione wydatki, a
następnie przekazuje je nowemu Zarządowi z dniem rozpoczęcia kadencji.
7. Przewodniczący może przypisać członkom Zarządu zakres właściwości w ramach
działalności Zarządu.

Odwołanie członka Zarządu
§ 21
1. Z wnioskiem o odwołanie członków Zarządu mogą wystąpić także:
1) Komisja Rewizyjna;
2) Przewodniczący Zarządu - w takim wypadku członek odwoływany jest zwykłą
większością głosów.
2. Wniosek o odwołanie członka Zarządu przygotowany przez Komisję Rewizyjną lub
Przewodniczącego Zarządu musi być złożony w Sekretariacie Rektora.
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani również na posiedzeniu nadzwyczajnym,
jednakże tylko na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenie w tej sprawie zwołuje Marszałek Parlamentu niezwłocznie po
przekazaniu mu potwierdzenia złożenia wniosku w tej sprawie w Sekretariacie
Rektora.
4. Odwołanie członka Zarządu lub jego rezygnacja po wpłynięciu wniosku o odwołanie
do sekretariatu Rektora jest równoznaczne z nieudzieleniem mu absolutorium.
5. Odwołanie członka Zarządu skutkuje brakiem prawa kandydowania do Zarządu,
Prezydium Parlamentu i Senatu Uniwersytetu.
Kompetencje Zarządu
§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie, zmiana i realizacja budżetu Samorządu, po zasięgnięciu opinii
Rektora, Kanclerza i Kwestora. Uchwałę budżetową Przewodniczący Zarządu
przedkłada w/w oraz Parlamentowi i Komisji Rewizyjnej;
2) dysponowanie środkami materialnymi Samorządu;
3) podejmowanie decyzji lokalowych będących w gestii Organów Samorządu;
4) reprezentowanie Społeczności Studenckiej Uniwersytetu na zewnątrz;
5) występowanie jako reprezentacja Studentów Uniwersytetu w sporach
zbiorowych;
6) wybór delegata do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, z grona
połączonego Prezydium Parlamentu i Zarządu, w obecności co najmniej
połowy członków Zarządu;
7) opiniowanie decyzji Władz Uniwersytetu dotyczących pomieszczeń
przeznaczonych na cele studenckie;
8) uzgadnianie zasad przyznawania funduszy, stypendiów i nagród dla Studentów
z Rektorem;
9) wykonywanie bieżącej działalności niezastrzeżonej dla innych Organów
Samorządu;

10) nadzór nad obsługą informatyczną Samorządu;
11) reprezentowanie Samorządu, w szczególności wobec organów i administracji
Uniwersytetu, w sprawach objętych działalnością Samorządu;
12) inne sprawy służące realizacji zadań Samorządu, zwłaszcza w: lipcu, sierpniu i
wrześniu. W tych miesiącach, za zgodą Marszałka Parlamentu, Zarząd może
wykonywać kompetencje Parlamentu, o których mowa w § 15 pkt 2 lit. i, k,
pkt 6, 10, 12.
13) wnoszenie odwołania od wymierzonej studentowi przez Rektora kary
upomnienia.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy ponadto:
1) wnioskowanie do Rektora o powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej
oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej i delegowanie w jej skład
określonych Studentów.
2) współdecydowanie o podziale funduszy świadczeń oraz uzgadnianie treści
Regulaminu świadczeń dla studentów z Rektorem.
3) treść regulaminu, o którym mowa w pkt 2. musi zostać zaopiniowany przez
Marszałka po konsultacji z Parlamentarzystami.
4) sporządzenie i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania
z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na sprawy
studenckie i rozliczenie tych środków.
5) uzgadnianie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do
ubiegania się o stypendium socjalne z Rektorem;
6) uzgadnianie listy najlepszych absolwentów.

Decyzje Zarządu dotyczące mienia i finansów
§ 23
Wszystkie decyzje Zarządu dotyczące rozporządzaniem mieniem i finansami przekazanymi
Samorządowi, muszą być formułowane na piśmie i podpisywane przez:
1) Przewodniczącego Zarządu i Wiceprzewodniczącego Zarządu albo;
2) upoważnionego pisemnie przez Przewodniczącego Zarządu członka Zarządu i
Wiceprzewodniczącego Zarządu albo;
3) Przewodniczącego Zarządu i upoważnionego pisemnie przez
Wiceprzewodniczącego członka Zarządu;
4) Przewodniczącego ustępującej kadencji i Przewodniczącego nowej kadencji, o
ile nie jest to ta sama osoba – w okresie 21 dni od dnia powołania nowego
składu Zarządu.
Sprawozdanie Zarządu, absolutorium
§ 24
1. Na posiedzeniu sprawozdawczym Parlamentu, Zarząd i Komisja Rewizyjna składają
Parlamentowi ustępującej kadencji pisemne sprawozdanie z działalności Zarządu
danej kadencji, z uwzględnieniem wykonania budżetu Samorządu. Sprawozdanie
podlega upublicznieniu na stronie internetowej Samorządu oraz w rejestrach
wskazanych przez Ustawę.

2. Parlament ustępującej kadencji udziela poszczególnym członkom Zarządu
absolutorium, na posiedzeniu sprawozdawczym Parlamentu, po zasięgnięciu opinii
Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ 3
KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna - definicja i skład
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczo-kontrolnym Samorządu,
odpowiedzialnym przed Rektorem.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 Studentów, w tym:
1) Przewodniczący;
2) Wiceprzewodniczący;
3) Sekretarz.
3. Komisja Rewizyjna ma wgląd do całej dokumentacji związanej z działalnością
wszystkich Organów Samorządu.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej
§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy, w szczególności:
1) sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu, w tym:
a) dysponowania środkami materialnymi Samorządu,
b) realizacji uchwał Parlamentu,
c) wykonywania budżetu Samorządu.
2) Sprawowanie kontroli nad Prezydium Parlamentu, w szczególności:
a) nad zwoływaniem posiedzeń Parlamentu zgodnie z trybem
przewidzianym w Regulaminie,
b) nad procedurą udostępniania uchwał i innych informacji do
wiadomości publicznej,
c) zgodność uchwał z Regulaminem, aktami prawa wewnętrznego
Uniwersytetu i prawem powszechnie obowiązującym.
3) przeprowadzanie kontroli zleconych przez Rektora lub Parlament;
4) składanie Rektorowi wniosków o uchylenie niezgodnych z prawem lub z
postanowieniami niniejszego Regulaminu uchwał innych organów Samorządu;
5) potwierdzanie na podstawie niniejszego Regulaminu, utraty członkostwa w
Organie Samorządu lub utraty pełnionej funkcji uzyskanej na podstawie
decyzji Organu Samorządu, z wyłączeniem członkostwa w Organach
Kolegialnych Uniwersytetu;
6) sprawowanie kontroli nad działalnością innych Organów Samorządu;
7) weryfikacja usprawiedliwień nieobecności na posiedzeniach Organów
Samorządu.

DZIAŁ III
ORGANY SAMORZĄDU STUDENTÓW NA SZCZEBLU WYDZIAŁÓW
ROZDZIAŁ I
WYDZIAŁOWA RADA STUDENTÓW

WRS- definicja, kadencja, skład
§ 27
1. Organem uchwałodawczym na szczeblu Wydziału jest WRS.
2. WRS jest jedynym Organem reprezentującym ogół Studentów Wydziału.
3. Kadencja członków WRS trwa rok i kończy się z chwilą rozpoczęcia pierwszego
posiedzenia nowo wybranego WRS.
4. Pierwsze posiedzenie WRS po ogłoszeniu wyników wyborów zwołuje osoba, która w
wyborach uzyskała największą liczbę głosów, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem, informując o miejscu i dacie posiedzenia wszystkie osoby, które w
wyniku wyborów uzyskały mandat, a także ogół Studentów Wydziału.
5. W skład WRS wchodzi 5 Studentów, którzy na danym Wydziale uzyskali największą
liczbę głosów, na zasadach określonych przez Ordynację Wyborczą.
6. W przypadku Wydziałów, na których studiuje co najmniej 1000 osób, każdy pełen
tysiąc Studentów Wydziału, zwiększa liczbę członków w WRS o 1.
7. Poza przypadkami określonymi w przepisach ogólnych, mandat członka WRS traci się
także w wyniku utraty mandatu w Parlamencie.
Kompetencje WRS
§ 28
1. WRS ze swojego grona wybiera Przewodniczącego będącego z urzędu członkiem
Rady Wydziału oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Do kompetencji WRS należy:
1) wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału bezwzględną większością
głosów;
2) opiniowanie programów studiów;
3) wyrażanie opinii dotyczących ogółu Studentów Wydziału w ich imieniu;
4) decydowanie o środkach finansowych przekazanych na mocy uchwały
Zarządu
5) uzgadnianie kandydatur do pełnienia funkcji kierowniczych dotyczących
bezpośrednio spraw studentów, z wyłączeniem funkcji prorektorów.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 4, muszą być podejmowane na piśmie i
podpisywane przez Przewodniczącego WRS i upoważnionego przez niego członka
WRS.

DZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 29
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności
z Ustawą oraz Statutem Uniwersytetu.
2. Parlament, w przypadku zmiany Ustawy, Statutu Uniwersytetu lub przepisów
wykonawczych do Ustawy, jest zobowiązany do dostosowania niniejszego
Regulaminu do zmienionych przepisów.
3. Traci moc z chwilą spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 Regulamin
Samorządu Studentów z dnia 22 listopada 2012 r.
4. Członkowie organów Samorządu wybrani na podstawie Regulaminu Samorządu
Studentów UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. zachowują swoje mandaty do końca
trwania kadencji o ile nie utracą ich na podstawie niniejszego Regulaminu.

