Regulamin Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Wszyscy studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego (zwanego dalej Uczelnią) tworzą
Samorząd Studencki (zwany dalej Samorządem), którego organy powoływane są do
reprezentowania interesów studentów oraz współdziałania w realizacji zadań Uczelni.
Art. 2
Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
(t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.), zwanej dalej ustawą i niniejszego regulaminu oraz
zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Zielonogórskiego (zwanym dalej Statutem), a także
z innymi przepisami prawa.
Art. 3
Samorząd jest demokratycznym wyrazicielem interesów społeczności studenckiej Uczelni.
Na terenie Uczelni jest jej współgospodarzem.
Art. 4
1. Samorząd działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów.
2.Organy Samorządu są niezależną reprezentacją ogółu studentów Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
3. Organy Samorządu są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami.
4. Organy Samorządu uczestniczą w realizacji zadań Uniwersytetu, w szczególności
w zakresie procesu dydaktycznego i spraw socjalno-bytowych oraz
kulturalnych studentów.
5. Organy Samorządu oraz inne ciała kolegialne Samorządu wskazane w niniejszym
regulaminie podejmują decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków, jeżeli inne postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej.
6. Ilekroć w regulaminie jest mowa o zwykłej większości głosów, należy przez to rozumieć,
że liczba uczestniczących w głosowaniu członków organu lub ciała kolegialnego głosujących
„za” musi być większa niż liczba głosów „przeciw”, niezależnie od liczby osób, które
wstrzymały się od głosu.
7. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rozstrzygnięciu bezwzględną większością głosów,
należy przez to rozumieć, że liczba uczestniczących w głosowaniu członków organu lub ciała
kolegialnego głosujących „za” musi być większa niż połowa liczby wszystkich
uczestniczących w głosowaniu członków tego organu.

Art. 5
Samorząd działając przez swoje organy:
1) broni praw studentów;
2) uczestniczy w decydowaniu o sprawach Uczelni, w szczególności poprzez swoich
przedstawicieli w organach kolegialnych Uczelni;
3) wybiera przedstawicieli do kolegialnych organów Uczelni;
4) popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy
studenckie;
5) zabiega o stworzenie warunków umożliwiających studentom korzystanie z prawa do
zrzeszania się;
6) wyraża opinię środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem
kształcenia i wychowywania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem
tym związanych lub wymagających jego wypowiedzi;
7) współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach pomocy materialnej dla studentów
oraz nagród i stypendiów dla studentów, a także współdecyduje z odpowiednimi
organami Uczelni w sprawach podziału funduszy i innych środków Uczelni
przeznaczonych na cele studenckie.
Art. 6
1.Organami Samorządu na Uczelni są:
1) Parlament Studencki (PS),
2) Przewodniczący Parlamentu Studenckiego (PPS),
3) Prezydium Parlamentu Studenckiego (Prezydium),
4) Studencka Komisja Rewizyjna (SKR),
5) Rady Mieszkańców Domów Studenckich (RM),
6) Studencka Komisja Wyborcza (SKW),
7) Sąd Koleżeński (SK).
8) Odwoławczy Sąd Koleżeński (OSK).
2. Mandat członka organu Samorządu wygasa w przypadku:
1) utraty statusu studenta uczelni,
2) utraty statusu studenta na wydziale, który student reprezentuje w organie samorządu,
3) ukarania prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego lub komisji dyscyplinarnej;
4) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne;
5) złożenia rezygnacji;
6) niemożliwości pełnienia swej funkcji przez okres co najmniej jednego miesiąca;
7) określonym w Art. 30 ust.1, Art. 31 ust. 1, Art. 77 ust. 1, Art. 82 ust.2.
3. Okoliczności określone w ust. 2 stwierdza Studencka Komisja Wyborcza.
Art. 7
1. Wszyscy studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mają prawo do wypowiedzi w sprawach
ich dotyczących, w formie referendum ogólnouczelnianego lub wydziałowego, ogłaszanego
przez PS. Wynik referendum jest wiążący dla organów Samorządu w przypadku frekwencji
wynoszącej co najmniej 20% studentów odpowiednio Uczelni lub wydziału.
2. Każdy student ma prawo wyrażania opinii w sprawach należących do zadań Samorządu,
kierowania pod adresem jego organów wniosków i propozycji.

Art. 8
Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu niezgodną z przepisami prawa, Statutem Uczelni,
regulaminem studiów lub niniejszym regulaminem.

Rozdział II
Organy Samorządu Studenckiego
Art. 9
1. Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego jest naczelnym organem
uchwałodawczym samorządu studentów.
2. Jednoosobowym organem wykonawczym samorządu studentów jest Przewodniczący
Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
3. Kolegialnym organem wykonawczym samorządu studenckiego jest Prezydium.
4. PS powołuje komisje programowe do realizacji jego podstawowych zadań.
Tytuł I. Parlament Studencki, Przewodniczący PS, Prezydium
Art.10
1. W skład PS wchodzą przedstawiciele poszczególnych wydziałów wybranych w tajnych
i powszechnych wyborach. Ilość mandatów na danym wydziale jest proporcjonalna do liczby
studentów na danym wydziale: do 1 tys. studentów – 1 mandat, na każdy kolejny tysiąc
studentów przysługuje dodatkowy mandat dla danego wydziału.
2.Przedstawiciele studentów, o których mowa w ust. 1, wybrani w skład Parlamentu
Studenckiego stanowią przedstawicielstwo samorządu studenckiego na swoim wydziale.
upoważnione do wyrażania w imieniu PS opinii i zajmowania stanowisk w ograniczonych do
wydziału sprawach leżących w kompetencjach PS, o ile powszechnie obowiązujące przepisy
prawa nie stanowią inaczej.
3. W pracach PS mogą brać udział z głosem doradczym:
1) przedstawiciele Rad Mieszkańców,
2) przedstawiciele organizacji studenckich działających na terenie Uczelni,
3) studenci - członkowie Senatu Uczelni.
Art.11
Do obowiązków członka PS w zakresie pełnienia swego mandatu należy:
1) branie czynnego udziału w pracach PS;
2) działanie zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem,
niniejszym Regulaminem, innymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni oraz
uchwałami PS.
Art.12
Kadencja PS trwa dwa lata. Rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia, zwołanego nie
później niż 5 grudnia, a kończy wraz z pierwszym posiedzeniem PS następnej kadencji.

Art.13
PS na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków:

1) Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego,
2) pięcioosobowe Prezydium Parlamentu Studenckiego.
Art.14
1. PPS bezpośrednio po swoim wyborze przedkłada PS wniosek zawierający propozycję
kandydatów do Prezydium.
2. Wybór składu Prezydium następuje poprzez głosowanie na poszczególnych kandydatów.
3. Jeżeli wnioskowany przez PPS skład Prezydium nie zostanie powołany przez Parlament
Studencki, to PPS ponownie przedkłada Parlamentowi Studenckiemu propozycję kandydata
lub kandydatów do Prezydium na posiedzeniu Parlamentu Studenckiego, które odbywa się nie
później niż 14 dni od nie powołania składu Prezydium. Postanowienia ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
4. Jeśli procedura opisana w ust. 3 nie doprowadzi do powołania składu Prezydium, wówczas
prawo zgłaszania kandydatów do Prezydium przysługuje grupie co najmniej 5 członków PS.
Wybór następuje w ciągu 7 dni od terminu nie powołania składu Prezydium, określonego
w ust. 3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. Nie powołanie składu Prezydium w trybie opisanym w ust. 4 skutkuje rozwiązaniem PS
i ogłoszeniem w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania nowych wyborów do PS.
Art.15
PPS powołuje Sekretarza spośród członków PS. Sekretarz uczestniczy w posiedzeniach
Prezydium z głosem doradczym.
Art.16
W posiedzeniach Prezydium mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
1) Przewodniczący SK i OSK;
2) Przewodniczący SKR.
Art.17
PS podejmuje decyzje w sprawach:
1) zastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji w niniejszym regulaminie;
2) wszystkich innych, nie zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie do wyłącznej
kompetencji innych organów Samorządu.
Art.18
PS ma prawo inicjować i popierać działania na rzecz prawidłowego, zgodnego z potrzebami
studentów przebiegu procesu dydaktycznego oraz działania na rzecz podnoszenia poziomu
kształcenia, jak również doskonalenia form dydaktycznych.

Art.19
PS współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach rozdziału środków przeznaczonych przez
organy Uczelni na cele studenckie, a także dotacji na pomoc materialną dla studentów,
funduszu nagród i stypendiów dla studentów oraz zabiega o właściwe warunki nauki, życia,
zamieszkania i zdrowia studentów.
Art.20
PS wyraża opinię społeczności studenckiej Uczelni w istotnych sprawach z tą społecznością

związanych lub wymagających jej wypowiedzi oraz wnioskuje w tych sprawach do organów
Uczelni.
Art.21
PS współpracuje z władzami Uczelni w realizacji jego zadań.
Art.22
1. PS dla realizacji swoich celów ma prawo korzystania z:
1) pomocy organów Uczelni i administracji;
2) dokumentów i informacji będących w posiadaniu organów Uczelni i jej
administracji (w szczególności dotyczących DS., stołówek);
3) urządzeń i środków materialnych należących do Uniwersytetu Zielonogórskiego,
w szczególności takich jak: pomieszczenia, kluby studenckie, urządzenia
poligraficzne, sprzęt biurowy, urządzenia łączności - w zakresie i na warunkach
uzgodnionych z Rektorem;
4) pomocy technicznej i prawnej Uczelni koniecznej do realizacji zadań Samorządu.
2. Decyzje władz Uczelni dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na cele studenckie
podejmowane są w porozumieniu z PPS.
Art.23
PS w zakresie swoich celów prowadzi działalność kulturalną, informacyjną i naukową.
Art.24
PS współdziała w przyznawaniu stypendiów dla studentów z funduszu stypendialnego
Uczelni na stypendia dla pracowników, studentów oraz doktorantów, o którym mowa
w Art. 188 Statutu.
Art.25
PS ma prawo podejmować rokowania z właściwymi organami Uczelni w imieniu
społeczności studentów Uczelni dla poparcia swych żądań, gdy są one przedmiotem sporu
zbiorowego i dotyczą istotnych spraw i interesów studentów.
Art.26
1. PS może - dla poparcia swoich żądań, gdy są one przedmiotem sporu zbiorowego i dotyczą
istotnych spraw lub interesów studentów - podjąć akcję protestacyjną, nie naruszającą
przepisów obowiązujących w Uczelni. Decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i jej
formie PS podejmuje bezwzględną większością głosów i zawiadamia Rektora nie później niż
trzy dni przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej.
2. PS ma prawo do proklamowania strajku w celu obrony interesów społeczności studenckiej
oraz podejmowania innych form protestu nie naruszających porządku prawnego i zasad
współżycia społecznego, jeżeli wcześniejsze negocjacje z organami Uczelni lub inne niż
strajk formy protestu nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu.
Art.27
Do kompetencji i zadań PS należy:
1) przedstawianie opinii we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia,
2) reprezentowanie i ochrona interesów studentów na forum Uczelni,
3) wnioskowanie o rozszerzenie i sposób podziału funduszu na działalność studencką,
4) podejmowanie uchwał określających podstawowe kierunki działalności Samorządu,

5) przedstawianie opinii na temat działalności jednostek organizacyjnych i organów
Uczelni zajmujących się sprawami studenckimi, przedstawianie swoich wniosków
organom Uczelni,
6) współdecydowanie w określaniu zasad przydziału miejsc w Domach Studenta,
7) przygotowywanie opinii o kandydacie na Prorektora ds. Studenckich dla
przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego,
8) dokonywanie zmian Regulaminu Samorządu Studenckiego,
9) ogłaszanie i organizowanie po powiadomieniu Rektora, ogólnouczelnianego
referendum w sprawach dotyczących studentów Uczelni,
10) współdziałanie z Rektorem przy ustalaniu organizacji roku akademickiego,
11) obrona praw studentów poprzez podejmowanie interwencji, gdy prawa te są
naruszane,
12) wybór kandydatów do Komisji Dyscyplinarnych dla studentów,
13) wybór kandydatów do Komisji Dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich,
14) wybór w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych przez studentów kandydatów,
członków Studenckiej Komisji Wyborczej,
15) wybór i odwołanie Przewodniczącego, Prezydium lub członka Prezydium Parlamentu
Studenckiego,
16) odwołanie członka Parlamentu Studenckiego zgodnie z Art. 31,
17) udzielanie absolutorium PPS i Prezydium,
18) opiniowanie zasad podziału i współdecydowanie w określeniu wielkości funduszu
przeznaczonego na stypendia i zapomogi,
19) ustalanie z Rektorem odpłatności za miejsce w Domu Studenta i zasad kształtowania
cen obiadów w stołówce studenckiej,
20) uzgadnianie Regulaminu Studiów,
21) delegowanie członka Samorządu Studenckiego do komisji opiniującej wnioski
składane do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz do komisji senackich
zajmujących się sprawami będącymi w kompetencjach Parlamentu,
22) delegowanie kandydatów zgłoszonych przez ogół studentów do Wydziałowych
Komisji Stypendialnych, Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej,
23) delegowanie przedstawiciela studentów do Rady Bibliotecznej.
Art.28
Do kompetencji i zadań Prezydium należy:
1) wykonywanie uchwał PS,
2) przygotowywanie projektów uchwał PS,
3) utrzymywanie stałego kontaktu z władzami Uczelni,
4) składanie PS i SKR corocznych sprawozdań ze swojej pracy,
5) delegowanie przedstawicieli Samorządu do Ogólnopolskiego Przedstawicielstwa
Samorządów Studenckich,
6) występowanie z wnioskiem do PS w sprawie referendum,
7) opracowywanie projektu i realizacja budżetu Samorządu,
8) podejmowanie decyzji lokalowych leżących w gestii organów Samorządu.

Art.29

Do kompetencji i zadań PPS należy:
1) reprezentowanie Samorządu wobec władz Uczelni oraz na zewnątrz,
2) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu Studenckiego postanowień
niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa,
3) przygotowywanie i zwoływanie zebrań PS,
4) dbanie o zapewnienie organom Samorządu niezbędnych warunków dla ich działalności
w miarę dostępnych środków,
5) kierowanie pracami PS,
6) dysponowanie w uzgodnieniu z PS środkami finansowymi i materialnymi Samorządu,
7) przedkładanie Rektorowi oraz Senatowi sprawozdań z rozdziału środków finansowych
na cele studenckie i rozliczenie tych środków - nie rzadziej niż raz w roku akademickim,
8) Udzielenie pełnomocnictwa innym osobom spośród współpracujących, z Parlamentem
Studenckim, w ramach realizacji konkretnego projektu.,
9) wnioskowanie do Rektora o przekazanie sprawy dyscyplinarnej studenta do Sądu
Koleżeńskiego zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Art.30
1. PPS wraz z Prezydium za swoją pracę odpowiadają przed Parlamentem Studenckim i mogą
być przezeń odwołani z pełnienia funkcji w przypadku poważnego naruszenia postanowień
niniejszego regulaminu, w tym nie wypełniania swoich obowiązków określonych w Art. 28
i Art. 29 oraz działania na szkodę Samorządu.
2. Wniosek o odwołanie PPS, Prezydium lub członka Prezydium może być zgłoszony przez
co najmniej 1/3 składu PS, wnioskodawcy zobowiązani są również do przedstawienia
i umotywowania kandydatury na nowego PPS.
3. Uchwała o odwołaniu PPS, Prezydium lub członka Prezydium może zostać podjęta
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu PS.
4. Głosowanie nad wnioskiem o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, odbywa się nie
wcześniej niż 7 dni od dnia zgłoszenia niniejszego wniosku. Powtórny wniosek może być
zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.
5. W przypadku odwołania Prezydium lub członka Prezydium przepisy Art.14 stosuje się
odpowiednio.
6. Odwołanym członkom organów, o których mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie od
decyzji PS do OSK w terminie 3 dni.
Art. 31
1. Wniosek o odwołanie członka PS może być zgłoszony przez co najmniej 1/3 składu PS
lub na wniosek SKR, tylko i wyłącznie w przypadku poważnego naruszenia postanowień
niniejszego regulaminu.
2. Uchwała o odwołaniu członka PS może zostać podjęta bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy składu PS.
3. Odwołanemu członkowi, o którym mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie od decyzji PS do
OSK w terminie 3 dni.

Tytuł II. Studencka Komisja Rewizyjna
Art.32
Studencka Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczo-kontrolnym Samorządu.
Art.33
W skład SKR wchodzi 3 członków wybieranych przez wszystkich studentów w wyborach
tajnych, zgodnie z ordynacją wyborczą Samorządu Studenckiego.
Art.34
Kadencja SKR trwa dwa lata. Rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia, zwołanego nie
później niż 5 grudnia, a kończy wraz z pierwszym posiedzeniem SKR następnej kadencji.
Art.35
Do kompetencji SKR należy sprawowanie kontroli nad działalnością pozostałych organów
Samorządu, a w szczególności:
1) ocena realizacji uchwał Parlamentu Studenckiego,
2) ocena działalności Parlamentu Studenckiego po względem gospodarności
i celowości,
3) kontrola dysponowania środkami materialnymi Samorządu,
4) przeprowadzanie innych kontroli zleconych przez Parlament Studencki
lub wnioskowanych przez Rektora,
5) wnioskowanie do Rektora, w szczególności w przypadku stwierdzenia nadużyć
w organach Samorządu, o skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego ds.
studentów.
Art.36
Spośród swojego grona członkowie SKR wybierają Przewodniczącego, który kieruje
jej pracami i reprezentuje ją w stosunkach z innymi organami.
Art.37
1. Przewodniczący SKR składa do Rektora wniosek o uchylenie niezgodnych z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Uczelni, regulaminem studiów lub niniejszym
regulaminem decyzji innych organów Samorządu.
2. Przewodniczący SKR może, a na żądanie Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego
lub grupy co najmniej ¼ członków Parlamentu Studenckiego – uczestniczy w posiedzeniach
Parlamentu Studenckiego z głosem doradczym, bez możliwości brania udziału
w głosowaniach.
3. SKR ma prawo wnioskować o odwołanie członka PS, który w poważny sposób naruszył
postanowienia niniejszego Regulaminu, zgodnie z Art. 31.
Tytuł III. Rada Mieszkańców Domów Studenckich
Art. 38
Rada Mieszkańców w DS. jest reprezentacją ogółu mieszkańców i współgospodarzem DS.
Art. 39
W skład RM wchodzi 3 przedstawicieli mieszkańców danego DS-u wybieranych przez ogół
jego mieszkańców, w wyborach tajnych, zgodnie z ordynacją wyborczą Samorządu
Studenckiego.

Art. 40
Kadencja RM trwa rok. Rozpoczyna się z dniem pierwszego posiedzenia zwołanego w ciągu
7 dni od dnia zakończenia wyborów, ale nie później niż 5 grudnia, a kończy się wraz
z pierwszym posiedzeniem RM następnej kadencji.
Art. 41
Do kompetencji RM należy w szczególności:
1) udział w tworzeniu planów remontów i inwestycji na terenie DS.,
2) opiniowanie prac administracji DS.,
3) współdecydowanie w sprawach wykorzystania pomieszczeń na terenie DS.
Art. 42
RM poszczególnych DS-ów są od siebie niezależne, mogą jednak, jeśli uznają to za
korzystne, wybrać ze swego grona na wspólnym posiedzeniu Przewodniczącego RM, który
koordynuje ich pracę i reprezentuje ogół mieszkańców wszystkich DS-ów.
Art. 43
Członkowie RM występują z głosem doradczym na posiedzeniach PS, w sprawach
dotyczących bezpośrednio konkretnego DS.
Tytuł IV. Studencka Komisja Wyborcza
Art. 44
Studencka Komisja Wyborcza jest wybierana przez PS. Kadencja SKW trwa dwa lata
i rozpoczyna z dniem pierwszego posiedzenia zwołanego nie później niż 30 dni przed końcem
kadencji PS, a kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem SKW następnej kadencji.
Art. 45
W skład SKW wchodzi do dwóch studentów z każdego wydziału. Członkowie SKW są
wybierani spośród pisemnie zgłoszonych przez studentów kandydatów w głosowaniu tajnym,
na posiedzeniu PS zwołanym nie później niż 35 dni przed końcem kadencji PS. Termin
zgłaszania kandydatów jest podawany do publicznej wiadomości w taki sposób, aby mógł się
z nim zapoznać ogół studentów. PS przyjmuje zgłoszenia kandydatów do SKW w ciągu
1 tygodnia od podanego terminu.
Art. 46
Do kompetencji SKW należy w szczególności:
1) przeprowadzanie referendum studenckiego;
2) ustalanie i ogłaszanie kalendarza wyborczego;
3) przyjmowanie i weryfikacja pod względem formalnym kandydatur do organów
Samorządu Studenckiego określonych w Art.6 ust.1, z wyłączeniem Art.6 ust.1 pkt.6.
oraz do organów wyborczych i kolegialnych Uczelni;
4) opracowywanie kart wyborczych i list wyborców;
5) przeprowadzanie wyborów do organów wyborczych oraz kolegialnych Uniwersytetu;
6) czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów;
7) udzielanie wiążącej wykładni przepisów ordynacji wyborczej Samorządu
Studenckiego;
8) unieważnianie wyborów;
9) przeprowadzanie odpowiedniego postępowania w celu obsadzenia wakatów
w organach Samorządu;

11) wyłanianie mężów zaufania poprzez ich losowanie spośród pisemnych wniosków
zgłoszonych przez organizacje i stowarzyszenia studenckie działające na Uczelni oraz
starostów lat.
Art. 47
Od decyzji SKW w sprawie unieważnienia wyborów przysługuje odwołanie do Sądu
Koleżeńskiego w terminie 1 tygodnia od dnia ogłoszenia takiej decyzji.
Art. 48
Na pierwszym posiedzeniu członkowie SKW dokonują wyboru Przewodniczącego i zastępcy
Przewodniczącego.
Tytuł V. Sądy Koleżeńskie Samorządu Studenckiego
Art. 49
Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących
w Uczelni student ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną dla Studentów lub
przed Studenckim Sądem Koleżeńskim.
Art. 50
Postępowanie przed Studenckim Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne:
1) organem orzekającym w pierwszej instancji jest Sąd Koleżeński.
2) organem odwoławczym jest Odwoławczy Sąd Koleżeński.
Art. 51
W skład SK wchodzi 3 członków, wybieranych przez ogół studentów w wyborach tajnych,
zgodnie z ordynacją wyborczą Samorządu Studenckiego.
Art. 52
Kadencja SK trwa dwa lata. Rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia, zwołanego nie
później niż 5 grudnia, a kończy wraz z pierwszym posiedzeniem PS następnej kadencji.
Art. 53
Na swoim pierwszym posiedzeniu członkowie SK i OSK wybierają Prezesa Sądu
Koleżeńskiego oraz Prezesa Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego, będących
przewodniczącymi składów orzekających.
Art. 54
Wniosek o przekazanie sprawy do SK składa Rektorowi PPS z inicjatywy :
1) zainteresowanego studenta;
2) PS;
3) SKR;
4) Rady Mieszkańców DS.
Art. 55
1. SK rozpatruje wniosek o wszczęcie postępowania w ciągu 14 dni od daty przekazania mu
sprawy i nadaje bieg sprawie.
2. SK może powołać na świadków studentów, pracowników Uczelni i inne osoby oraz żądać
okazania dowodów rzeczowych w rozpoznawanej sprawie.

3. Funkcję oskarżyciela przed SK może pełnić każdy student. Oskarżyciela powołuje
Przewodniczący SK spośród członków społeczności akademickiej.
4. Funkcję obrońcy przed SK może pełnić każdy student lub pracownik Uczelni,
z wyłączeniem Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów.
Art. 56
1. SK może wymierzać kary:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) nagany z ostrzeżeniem;
2. SK może skierować do Rektora lub Prorektora ds. Studenckich wniosek o:
1) dołączenie treści orzeczenia do akt osobowych studenta;
2) pozbawienie studenta prawa do zakwaterowania w DS.
Art. 57
Do kompetencji SK należy również:
1) rozpatrywanie odwołania od decyzji SKW w sprawie unieważnienia wyborów;
2) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu;
3) rozpatrywanie odwołań studentów od wymierzenia kary upomnienia w przypadku
określonym w art. 214 ust. 3 ustawy.
Art. 58
1. Od orzeczenia SK przysługuje, w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia, odwołanie
do OSK, z wyjątkiem orzeczeń określonych w Art. 57 pkt 1 i 3. Postanowienia Art.
49-56 stosuje się odpowiednio.
2. OSK rozpatruje ponadto odwołania od decyzji PS w sprawach określonych w Art. 30
i Art. 31. OSK może uchylić decyzję PS jeśli stwierdzi, że została podjęta niezgodnie
z regulaminem.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie do postępowania przez SK i OSK
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania przed Komisją
Dyscyplinarną dla studentów.

Rozdział III
ORGANY POMOCNICZE PARLAMENTU STUDENCKIEGO
Tytuł I. Komisje Programowe
Art.59
Komisje programowe PS są powoływane do wypełniania jego podstawowych zadań.
Art.60
1.W ramach PS działają następujące Komisje:
1) Socjalno-Bytowa,
2) ds. Kultury i Sportu,
3) Regulaminowo-Dydaktyczna,
4) ds. Kontaktów Pozauczelnianych.
5) ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich.
2. PS może powoływać komisje doraźne, działające w ramach uprawnień przekazywanych im
przez PS, których zadaniem jest przygotowanie materiałów dla PS.

Art.61
1. W skład wszystkich Komisji Programowych wchodzą członkowie PS lub inni studenci
Uczelni, powołani przez Przewodniczącego Komisji jako tzw. specjaliści, doradcy.
Przewodniczącym Komisji zostaje wskazany przez PS członek Prezydium.
2. Przewodniczący Komisji Programowych mają obowiązek przedstawić wnioskowane składy
swoich komisji nie później niż dwa tygodnie od chwili powołania ich na te stanowiska.
3. Składy poszczególnych Komisji ustala na najbliższym spotkaniu PS.
4. Skład Komisji nie może liczyć mniej niż 3 osoby.
5. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
6. PPS nie może pełnić funkcji Przewodniczącego Komisji Programowej.
Art.62
Komisja może podejmować uchwały w sprawach należących do jej kompetencji oraz
niezastrzeżonych do wyłącznych kompetencji innych organów Samorządu.
Art.63
Uchwała Komisji staje się obowiązująca po zatwierdzeniu jej przez PPS. PPS może odmówić
zatwierdzenia uchwały Komisji tylko w przypadku stwierdzenia jej niezgodności
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, niniejszym Regulaminem,
innymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni oraz uchwałami Parlamentu. W razie
podjęcia ponownie przez Komisję uchwały w niezmienionym brzmieniu decyzję o jej
zatwierdzeniu podejmuje PS.
Art.64
1. Posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek PPS;
3) na wniosek SKR.

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3 zwoływane jest w terminie 7 dni od
daty złożenia wniosku.
Art.65
Do kompetencji i zadań Komisji Programowych należą:
1. Komisja Socjalno-Bytowa:
1) opiniowanie kandydata do senackiej komisji ds. budżetu;
2) opiniowanie i współudział w określaniu zasad przydziału środków pomocy
materialnej dla studentów oraz miejsc w Domach Studenta;
3) koordynacja i współpraca we wszystkich działaniach organów Uczelni i organów
Samorządu związanych z przydziałem środków z funduszu pomocy materialnej.

2. Komisja ds. Kultury i Sportu:
1) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych;
2) współpraca z kierownikami klubów i organizacjami studenckimi;
3) krzewienie wśród braci akademickiej kultury studenckiej i dbanie o akademickie
tradycje.

3. Komisja Regulaminowo-Dydaktyczna:
1) czuwanie nad przestrzeganiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
Statutu, Regulaminu Samorządu Studenckiego, regulaminu studiów oraz innych
regulaminów obowiązujących w Uczelni, a także zasad współżycia studenckiego;
2) współpraca z władzami Uczelni w działaniach dotyczących systemu kształcenia;
3) uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów samorządu
i dokonywaniu w nich zmian,
4) uczestniczenie na wniosek zainteresowanych studentów w egzaminach komisyjnych.
4. Komisja ds. Kontaktów Pozauczelnianych:
1) współpraca, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi uczelniami w kraju
i za granicą;
2) szeroko pojęta działalność z zakresu public relations;
3) pomoc studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego, studiującym na innych uczelniach
w ramach programów wymiany studenckiej.
5. Komisja ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich:
1) opiniowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć kół naukowych i organizacji
studenckich;
2) organizowanie spotkań przedstawicieli kół i organizacji w ramach Forum Organizacji
Studenckich (FOS);
3) współpraca z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz Działem Spraw
Studenckich Uczelni w kwestiach dotyczących działalności kół naukowych i organizacji
studenckich;
4) propagowanie wśród studentów Kodeksu Etyki Studenta UZ oraz aktywnej
działalności w kołach i organizacjach studenckich;
5) opracowywanie i coroczne aktualizowanie zasad podziału środków na działalność kół
i organizacji studenckich.

Art.66
Do podstawowych zadań Przewodniczącego Komisji Programowej należy:
1) kierowanie pracami Komisji;
2) kierowanie wykonywaniem uchwał PS w zakresie należącym do zakresu działania
danej Komisji;
3) reprezentowanie Samorządu w sprawach będących w kompetencji Komisji w ramach
uprawnień przekazanych przez PPS;
4) w zakresie należącym do zadań określonej Komisji składanie PS corocznych
sprawozdań z działalności Komisji.
Tytuł II. Sekretarz PS.
Art.67
Sekretarz PS powoływany jest zgodnie z trybem określonym w Art.15.
Art.68
Do zadań Sekretarza PS należy:
1) protokołowanie posiedzeń PS oraz Prezydium;
2) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z działalnością PS
oraz prowadzenie biura PS.
Art.69
1. W biurze PS są przechowywane i archiwizowane przez co najmniej 6 lat:
1) uchwały organów Samorządu, protokoły z posiedzeń i protokoły z wyborów do
organów i innych ciał kolegialnych Uniwersytetu;
2) protokoły z wyborów do organów Samorządu.
2. Każdy student ma prawo wglądu do uchwał PS w siedzibie PS.

Rozdział IV
PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W ORGANACH KOLEGIALNYCH
ORAZ INNYCH CIAŁACH KOLEGIALNYCH UCZELNI
Art. 70
Studenci uczestniczą w decydowaniu o sprawach Uczelni poprzez swoich przedstawicieli
w organach wyborczych i kolegialnych oraz innych ciałach kolegialnych Uniwersytetu,
a w szczególności w:
1) Senacie;
2) radach wydziałów;
3) radach instytutów;
4) Kolegium Elektorów i kolegium elektorów wydziału;
5) komisjach dyscyplinarnych;
6) Radzie Bibliotecznej.
Art. 71
1. Udział przedstawicieli studentów w organach wyborczych Uczelni, Senacie Uczelni,
radach wydziałów i radach instytutów reguluje ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym,
Statut Uniwersytetu, regulamin wyborczy Uniwersytetu oraz ordynacja wyborcza Samorządu
Studenckiego.

2. Przedstawiciele studentów w organach wyborczych i kolegialnych Uczelni z wyłączeniem
Art.70, pkt.5 i pkt.6 oraz w radach instytutów wybierani są w głosowaniu tajnym przez
studentów wydziałów, z których kandydują.
3. Kadencja przedstawicieli studentów w organach wyborczych Uczelni trwa cztery lata,
rozpoczyna się w terminie określonym w Statucie Uczelni.
4. Kadencja przedstawicieli studentów w Senacie, radach wydziałów i radach instytutów trwa
1 rok. Pierwsza kadencja przedstawicieli studentów rozpoczyna się wraz z początkiem
kadencji Senatu, rady wydziału lub rady instytutu. Kolejne kadencje rozpoczynają się
5 grudnia.
5. Przedstawiciele studentów w organach kolegialnych i wyborczych uczelni wybierani są w
roku akademickim, w którym wygasa czteroletnia kadencja tych organów, z uwzględnieniem
Statutu oraz kalendarza wyborczego Uczelni.
6. Kadencja przedstawicieli studentów w organach kolegialnych i wyborczych Uczelni oraz
w radach instytutów upływa najpóźniej z końcem kadencji tych organów i rad.

Art. 72
1.Wyboru przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów dokonuje Senat spośród kandydatów
przedstawionych przez PS.
2. Długość kadencji studentów-członków Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej dla Studentów reguluje Statut Uniwersytetu.

Rozdział V
ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Art. 73
1. Wybory do organów Samorządu Studenckiego oraz wybory przedstawicieli studentów do
kolegialnych i wyborczych organów Uczelni zarządza i przeprowadza SKW. Zarządzenie o
wyborach podawane jest do publicznej wiadomości w taki sposób, aby mógł się z nim
zapoznać ogół studentów.
2. Postanowienia ordynacji wyborczej stosuje się także do wyborów studentów do ciał
kolegialnych Samorządu oraz ciał kolegialnych Uniwersytetu, o ile przepisy obowiązujące w
Uczelni lub przepisy niniejszego regulaminu przewidują ich wyłanianie w drodze wyborów.
Art. 74
1. Wybory do PS, SKR, SK i OSK odbywają się w tym samym dniu, nie później niż
30 listopada. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Rektora, dopuszcza się
przeprowadzenie wyborów w terminie późniejszym, nie później jednak niż do 4 grudnia
2. Wybory do Rad Mieszkańców DS odbywają się we wszystkich DS-ach, nie później niż
30 listopada.

Art. 75
1. W wyborach do organów Samorządu oraz organów Uczelni głosować może –
z zastrzeżeniem Art. 44, Art. 71 ust. 2 oraz poniższych ustępów – każdy student Uczelni.
2. W wyborach do PS głosować można na kandydatów pochodzących z tego samego
wydziału lub innego wydziału co głosujący. Wyborca może poprzeć liczbę kandydatów
zgodną z ilością mandatów przewidzianych na wydziale.
3. W wyborach do Rady Mieszkańców głosować mogą tylko mieszkańcy DS-u, na kandydata
- mieszkańca tego samego DS-u. Wyborca może poprzeć do trzech kandydatów.
Art. 76
Bierne prawo wyborcze ma każdy student.
Art. 77
1. Żaden student nie może być równocześnie członkiem dwóch różnych organów Samorządu
ani pełnić funkcji organu jednoosobowego, za wyjątkiem PPS i Prezydium. Student - członek
organu Samorządu, kandydujący do innego organu Samorządu zawiesza swój dotychczasowy
mandat na czas wyborów. W ciągu 2 tygodni od wybrania członka organu Samorządu
do innego organu składa rezygnację z członkostwa w jednym z organów Samorządu.
W przypadku niedotrzymania tego terminu SKW stwierdza wygaśniecie mandatu w organie,
w skład którego wybór nastąpił później.
2. Dopuszcza się sytuację, kiedy student - członek organu Samorządu jest równocześnie
przedstawicielem studentów w kolegialnym organie Uczelni.
Art. 78
1. Prawo do zgłaszania kandydatów do organów Samorządu i Uczelni mają:
1) każdy student, przy czym kandydat musi uzyskać zgodę co najmniej 25 studentów
popierających tylko jednego kandydata,
2) organizacje studenckie działające na terenie Uczelni.
2. Na kartach wyborczych nazwiska kandydatów są ułożone w kolejności alfabetycznej
według wydziałów, z których kandydują.
3. Na karcie wyborczej obok imienia i nazwiska kandydata, znajduje się numer legitymacji,
rok, kierunek studiów oraz zgłaszający.
Art. 79
1. Wyniki wyborów ustala się na podstawie liczb ważnych głosów oddanych
na poszczególnych kandydatów.
2. Do organów, o których mowa w Art. 73, wchodzą osoby, które zajęły najwyższe miejsca
na liście wyborów.
3. Miejsca mandatowe w organach Samorządu, za wyjątkiem Art. 10 i Art. 45, ustala SKW
proporcjonalnie do liczby studentów na danym wydziale. Liczba mandatów podawana jest
do wiadomości studentów na 2 tygodnie przed terminem wyborów.
4.W Senacie każdy wydział reprezentowany jest przez jednego studenta tego wydziału, przy
czym jeżeli liczba mandatów przedstawicieli studentów w Senacie jest większa niż liczba
wydziałów, to pozostałe mandaty przydzielane są kolejno do wydziałów o największej liczbie
studentów.
Art. 80
1. Wnioski w sprawie unieważnienia wyborów do organów Samorządu można składać
do SKW w terminie 5 dni roboczych od dnia wyborów.

2. Wniosek o unieważnienie wyborów może zostać zgłoszony przez grupę co najmniej
10 studentów, którzy dopatrzyli się uchybień w procedurze wyborczej niezgodnych
z niniejszym regulaminem.
3. W wypadku zaistnienia rażących nieprawidłowości w przebiegu wyborów, SKW
unieważnia wybory.
4. Od decyzji SKW w sprawie unieważnienia wyborów przysługuje, w terminie 7 dni
roboczych od jej ogłoszenia, odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.
Art. 81
1. W przypadku, o którym mowa w Art. 6 ust. 2, jeśli wakat w organie Samorządu powstanie
w ciągu 6 miesięcy od dnia wyborów, wakat obsadzany jest przez następną osobę
z największą ilością ważnych głosów uzyskanych w wyborach do tego organu.
2. Jeśli procedura określona w ust. 1 nie prowadzi do obsadzenia wakatu w organie
Samorządu, a także po upływie 6 miesięcy od dnia wyborów, przeprowadza się wybory
uzupełniające.
3. Odpowiednie postępowanie w celu obsadzenia wakatów w organach Samorządu
przeprowadza SKW, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od wystąpienia wakatu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela studentów w organach kolegialnych
lub wyborczych Uczelni SKW przeprowadza wybory uzupełniające.
5. W sprawach określonych w ust. 1-4 postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się
odpowiednio.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 82
1. Student pełniący funkcje w zarządzie (prezydium) stowarzyszenia lub uczelnianej
organizacji studenckiej, dla których organy Uczelni przeznaczyły środki materialne
na podstawie decyzji lub opinii organów Samorządu Studenckiego, nie może wchodzić
w skład organów wykonawczych (prezydiów) Samorządu Studenckiego lub pełnić funkcji
organu jednoosobowego Samorządu Studenckiego.
2. Student, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wyboru w skład organu wykonawczego
lub na funkcję organu jednoosobowego Samorządu Studenckiego w ciągu miesiąca zrzeka się
pełnionej funkcji w zarządzie (prezydium) stowarzyszenia lub organizacji. W przypadku
nie zrzeczenia się tej funkcji w wyżej określonym terminie jego mandat w organie
wykonawczym lub mandat organu jednoosobowego Samorządu Studenckiego wygasa.
Art. 83
1. Posiedzenia PS nie dotyczące spraw osobowych są otwarte.
2. Części posiedzenia PS, na których rozważane są sprawy osobowe, mogą być zamknięte.
Art. 84
Zmiany w niniejszym regulaminie uchwala PS większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy członków PS.
Art. 85
Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego jego
zgodności z ustawą i Statutem Uczelni.

