REGULAMIN SAMORZADU STUDENTÓW
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
uchwalony na posiedzeniu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 13 maja 2013 r.
i zatwierdzony przez Senat UR 26 września 2013 r.

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Wszyscy studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwanego dalej Uniwersytetem, tworzą
Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego zwany dalej Samorządem.
§2
Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 2012, poz. 572 j.t.)Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz niniejszego Regulaminu
Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwanego dalej Regulaminem.
§3
Regulamin określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu, w tym rodzaje organów
kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje, a także tryb
wyboru przedstawicieli studentów do organów Uniwersytetu i jego jednostek
organizacyjnych.
§4
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Organie Samorządu, należy przez to
rozumieć:
1) Parlament Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwany dalej Parlamentem,
2) Marszałka Parlamentu Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwanego dalej Marszałkiem,
3) Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwanego
dalej Przewodniczącym,
4) Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwany dalej Zarządem,
5) Komisję Rewizyjną Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwaną dalej
Komisją Rewizyjną,
6) Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego,
zwaną dalej UKW SS,
7) Komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwaną dalej KWS
8) Sąd Koleżeński Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego,
9) Organy Samorządów Jednostek,
10) Rady Mieszkańców Domów Studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwane dalej
Radami Mieszkańców.
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§5
1. Samorząd działa przez swoje organy wyłonione w drodze wyborów.
2. Samorząd jest jedyną, niezależną i wyłączną reprezentacją ogółu studentów
Uniwersytetu.
3. Organy Samorządu są apolityczne.
4. Członkowie organów Samorządu mają
obowiązek uczestniczenia w pracach
Samorządu.
§6
Przedstawiciele studentów w organach Samorządu kierują się w swoich działaniach interesem
studentów oraz dobrem Uniwersytetu, a także zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki
Studenta UR.
§7
Do zadań Samorządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie ogółu studentów Uniwersytetu,
2) obrona interesów środowiska studenckiego Uniwersytetu,
3) wspieranie działalności studentów w zakresie ruchu naukowego, kulturalnego
sportowo-rekreacyjnego oraz wszelkich inicjatyw studenckich,
4) wyrażanie opinii środowiska studenckiego Uniwersytetu w sprawach ważnych dla
studentów,
5) prowadzenie działalność na rzecz prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno –
naukowego oraz jakości kształcenia,
6) opiniowanie projektów decyzji organów Uniwersytetu, dotyczących bezpośrednio
studentów,
7) współdecydowanie o rozdziale funduszu pomocy materialnej dla studentów, a także
środków przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na cele studenckie,
8) wybieranie przedstawicieli do kolegialnych organów Uniwersytetu.
§8
Wiążące opinie Samorządu są przedstawiane jedynie na piśmie.
§9
1. Do działania organów kolegialnych Samorządu niezbędny jest wybór co najmniej połowy
jego regulaminowego składu, jednak nie mniej niż trzech członków.
2. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 powoduje zawieszenie możliwości
działania organu do czasu uprawomocnienia się wyborów uzupełniających.

1.

2.

§ 10
Realizację zadań Samorządu wspierają władze Uniwersytetu poprzez umożliwienie
bezpłatnego korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu, niezbędnych urządzeń będących
własnością Uniwersytetu oraz poprzez zapewnienie środków materialnych, w zakresie
i na warunkach określonych w porozumieniu z odpowiednimi organami uczelni.
Organy Samorządu są władne podejmować decyzje dotyczące pomieszczeń
przeznaczonych na cele studenckie w uzgodnieniu z władzami Uczelni
i zainteresowanymi stronami.
§ 11
1. W celu realizacji swoich statutowych zadań Samorząd może prowadzić działalność
wydawniczą, kulturalna, informacyjną, sportową, naukową.
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§ 12
1. Bierne i czynne prawo wyborcze do organów Samorządu Studentów mają wszyscy
studenci Uniwersytetu.
2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje studentom ukaranym orzeczeniem komisji
dyscyplinarnej bądź sądu koleżeńskiego oraz studentom pozbawionym
praw
publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub
odbywającego karę pozbawienia wolności.
§ 13
Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa Ordynacja Wyborcza Samorządu
Studentów, zwana dalej Ordynacją stanowiąca integralną część niniejszego regulaminu.
§ 14
1. Organy Samorządu prowadzą działania mające na celu informowanie społeczności
studenckiej Uniwersytetu o podejmowanych przez siebie inicjatywach i decyzjach, w
szczególności przez zamieszczanie informacji na portalach elektronicznych
samorządu.
2. Uchwały organów samorządu są podawane do wiadomości studentów w terminie do
7 dni od ich podjęcia

DZIAŁ II
ROZDZIAŁ I
PARLAMENT
§ 15
Parlament jest najwyższym uchwałodawczym organem Samorządu.
§ 16
1. Parlament składa się z parlamentarzystów poszczególnych jednostek Uniwersytetu
wybieranych w trybie określonym w Ordynacji.
2. Ponadto w skład Parlamentu wchodzą z urzędu:
a) Przewodniczący,
b) Zarząd,
c) Przewodniczący Komisji Programowych,
d) Przewodniczący UKW SS .
§ 17
Parlamentarzysta wybierany jest na dwuletnią kadencję.
§ 18
Mandat Parlamentarzysty wygasa w przypadku:
1) upływu kadencji,
2) utraty praw studenta,
3) skreślenia z listy studentów,
4) złożenia rezygnacji,
5) pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
powszechnego,
6) nie udzielenia absolutorium przez Parlament na wniosek Komisji Rewizyjnej.
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§ 19
W przypadku wygaśnięcia mandatu parlamentarzysty Marszałek niezwłocznie informuje
o tym fakcie UKW SS.

§ 20
Do kompetencji Parlamentu należy w szczególności:
1) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
2) opiniowanie treści Regulaminu Studiów oraz jego zmian,
3) uchwalanie kodeksu etyki studenta, o którym mowa w art. 202 ust. 5a Ustawy, i jego
zmian,
4) uchwalanie budżetu Organizacji studenckich na Uniwersytecie i jego zmian,
5) udzielanie Zarządowi absolutorium,
6) powoływanie komisji programowych oraz określenie zakresu ich zadań,
7) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu,
8) wybór Marszałka,
9) zatwierdzanie składu Zarządu,
10) wybór Przewodniczącego Komisji Programowej,
11) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
12) wybór członków UKW SS oraz KWS,
13) wybór członków komisji programowych Parlamentu,
14) wybór przedstawicieli studentów w Radzie Bibliotecznej Uniwersytetu,
15) wybór kandydatów do komisji dyscyplinarnych, o których mowa w Ustawie
i Statucie,
16) wybór kandydatów do komisji Senackich Uniwersytetu,
17) wybór delegata na Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
18) decydowanie o podjęciu ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej, w tym strajku,
o którym mowa w art. 206 Ustawy,
19) decydowanie o przeprowadzeniu ogólnouniwersyteckiego referendum,
20) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach szczególnych.
§21
Do wyłącznych kompetencji Parlamentu należy:
1) Uchylanie
niezgodnych
z
przepisami prawa, w szczególności Statutem,
Regulaminem Studiów Uniwersytecie Rzeszowskim lub Regulaminem, uchwał innych
organów Samorządu,
2) Nadzór nad działalnością organów Samorządu powoływanych przez Parlament oraz
członków tych organów,
3) We wszystkich nieuregulowanych sprawach w niniejszym Regulaminie decyzje
podejmuje Parlament w formie uchwały.
§ 22
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Przewodniczącemu,
2) Zarządowi,
3) Komisji Rewizyjnej,
4) Marszałkowi,
5) co najmniej 3 parlamentarzystom,
6) przewodniczącym komisji programowym,
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§23
Prawo zgłaszania kandydata na członka organu wybieranego przez Parlament przysługuje
każdemu parlamentarzyście, chyba że Regulamin Stanowi inaczej.

§ 24
1. W celu realizacji swoich zadań Parlament powołuje komisje programowe jako
komisje stałe, a także może powołać komisje doraźne.
2. Kadencja Przewodniczącego i członków Komisji programowych trwa 2 lata.
3. Parlament powołując komisję określa cel, zasady i tryb jej działania.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

§ 25
Parlament podejmuje decyzje w formie uchwał
Uchwały i opinie podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby parlamentarzystów aktualnie posiadających mandat,
o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
Uchwały z reguły podejmowane są w głosowaniu jawnym, w sprawach personalnych
głosowanie jest tajne.
W sprawach innych niż personalne Marszałek na wniosek parlamentarzysty może
zarządzić głosowanie tajne
§ 26
Posiedzenia Parlamentu są jawne.
Jeżeli wymaga tego dobro Uniwersytetu lub studentów, Parlament może podjąć
uchwałę o utajnieniu obrad bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby parlamentarzystów aktualnie posiadających mandat.

§ 27
1. Zasady funkcjonowania oraz tryb pracy Parlamentu określa Regulamin obrad
Parlamentu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2. Parlament uchwala Regulamin obrad Parlamentu Studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz jego zmiany bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby parlamentarzystów aktualnie posiadających mandat.

ROZDZIAŁ II
MARSZAŁEK
§ 28
1. Parlament wybiera ze swojego grona Marszałka.
2. Marszałek przewodniczy obradom Parlamentu, strzeże jego praw oraz reprezentuje
Parlament na zewnątrz.
3. Na wniosek Marszałka Parlament może powołać ze swojego grona Wicemarszałka,
zachowaniem reguł zawartych w §30.
§ 29
Kandydatów na Marszałka może zgłosić:
1) Przewodniczący,
2) Zarząd,
3) grupa co najmniej 10 parlamentarzystów,
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§ 30
1. Parlament spośród przedstawionych kandydatów wybiera Marszałka bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
parlamentarzystów aktualnie posiadających mandat.
2. Jeżeli żaden z kandydatów w pierwszej turze głosowania nie uzyska wymaganej
większości przeprowadza się ponowne głosownie.
3. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy
w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli
którykolwiek z kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, w jego miejsce do
wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno
największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
4. Na Marszałka wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał
więcej głosów.
§ 31
Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników wyborów, kandydat który uzyskał wymaganą liczbę
głosów, obejmuje urząd Marszałka kierując dalej obradami Parlamentu.
§ 32
Marszałek powoływany jest na dwuletnią kadencję i może być ponownie powołany tylko raz.
§ 33
Do kompetencji Marszałka należy w szczególności:
1) reprezentowanie Parlamentu,
2) zwoływanie posiedzenia Parlamentu,
3) przewodniczenie obradom Parlamentu,
4) czuwanie nad tokiem i terminowością prac Parlamentu i jego organów,
5) nadawanie biegu inicjatywom uchwałodawczym oraz wnioskom parlamentarzystów
i członków Zarządu,
6) sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem w czasie obrad Parlamentu,
7) sporządzanie planu obrad Parlamentu,
8) przygotowanie i wysyłanie wszelkich materiałów związanych z obradami Parlamentu,
9) podejmowanie innych czynności związane z obradami Parlamentu,
§ 34
Dla zapewnienia spokoju i porządku w czasie obrad może zastosować następujące środki:
1) upomnienie,
2) po bezskutecznym upomnieniu może zażądać opuszczenia Sali obrad przez uczestnika
obrad
§ 35
Odwołanie Marszałka może nastąpić w przypadku:
1) nie wykonywania powierzonych mu zadań,
2) rażącego naruszania Regulaminu.
§ 36
Wniosek o odwołania Marszałka do Przewodniczącego złożyć mogą:
1) Zarząd,
2) grupa co najmniej 10 parlamentarzystów.
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§ 37
1. Odwołanie Marszałka następuję bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy regulaminowej liczby parlamentarzystów.
2. Do chwili wyboru nowego Marszałka jego funkcję pełni Przewodniczący.

ROZDZIAŁ III
ZARZĄD
§ 38
Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu.
§ 39
1. Zarząd składa się z Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących.
2. Liczba członków Zarządu nie może być mniejsza niż 3 osoby i większa niż 5 osób.
3. Procedurę wyboru Przewodniczącego określają przepisy zawarte w Ordynacji.
§ 40
Przewodniczący powoływany jest na dwuletnią kadencję i może być ponownie powołany
tylko raz.
§ 41
Przewodniczący:
1) reprezentuje Samorząd,
2) kieruje pracami Samorządu,
3) zapewnia wykonanie zadań Samorządu,
4) koordynuje i kontroluje pracę członków Zarządu,
5) sprawuje nadzór nad Samorządami Wydziałowymi w kwestii budżetu i finansów,
6) sprawuje nadzór nad Komisjami Programowymi w kwestii budżetu i finansów.
§ 42
Kadencja Przewodniczącego trwa od dnia uprawomocnienia się wyborów do dnia
poprzedzającego zatwierdzenie wyniku wyborów nowego Przewodniczącego.
§ 43
W przypadku ustąpienia Przewodniczącego przed upływem kadencji jego obowiązki do
czasu wyboru nowego Przewodniczącego pełni Marszałek w niezbędnym zakresie.

1.

2.
3.
4.

§ 44
Marszalek po uprawomocnieniu się wyborów na Przewodniczącego w ciągu 7 dni
zwołuje Parlament, który zatwierdza zaproponowany przez Przewodniczącego skład
Zarządu.
Zakres kompetencji poszczególnych wiceprzewodniczących ustala Przewodniczący
i przedkłada je Parlamentowi do zatwierdzenia.
Powołanie składu Zarządu następuje zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby parlamentarzystów aktualnie posiadających mandat.
Jeżeli wnioskowany przez Przewodniczącego skład Zarządu nie zostanie powołany
przez Parlament, Przewodniczący ponownie przedkłada Parlamentowi wniosek
o powołanie składu Zarządu na posiedzeniu Parlamentu, które odbywa się nie później
niż 14 dni od niepowołania przez Parlament składu Zarządu.
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5. Ponowne niepowołanie składu Zarządu skutkuje wygaśnięciem
Przewodniczącego oraz ponownym uruchomieniem procedury wyborczej.

mandatu

§ 45
1. Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego może wystąpić co najmniej jedna
trzecia parlamentarzystów.
2. Odwołanie Przewodniczącego następuje 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
parlamentarzystów aktualnie posiadających mandat.
§ 46
Mandat Przewodniczącego wygasa przedterminowo w przypadku:
1) utraty praw studenta,
2) skreślenia z listy studentów,
3) złożenia pisemnej rezygnacji,
4) wyjazdu na krajowe lub zagraniczne studia w ramach programu wymiany studenckiej
trwającego semestr lub dłużej,
5) zawieszenia w prawach studenta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji
dyscyplinarnej,
6) pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
powszechnego.
§ 47
Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego skutkuje wygaśnięciem mandatu pozostałych
członków Zarządu.
§ 48
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu może wystąpić co najmniej jedna piąta
parlamentarzystów lub Przewodniczący.
2. Pisemny wniosek o odwołanie członka Zarządu należy złożyć na ręce Marszałka.
3. Przewodniczący Zarządu może zawiesić w prawach i obowiązkach członka Zarządu,
wobec którego wpłynął wniosek o odwołanie, do czasu podjęcia decyzji w sprawie
odwołania przez Parlament.
4. Powtórny wniosek w odniesieniu do tego samego członka Zarządu może być złożony
nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.
5. Odwołanie członka Zarządu następuje bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy parlamentarzystów aktualnie posiadających mandat.
§ 49
Członkowie Zarządu mogą zrzec się członkostwa w Zarządzie. Rezygnację składa się na ręce
Przewodniczącego, ten zaś ma obowiązek poinformowania o tym Marszałka
w terminie 7 dni od dnia otrzymania rezygnacji.
§ 50
Głos decydujący w przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu decyzji przez Zarząd
ma Przewodniczący.
§ 51
1. Zmniejszenie się liczby członków Zarządu do liczby mniejszej niż określona w § 40
ust. 2 skutkuje zawieszeniem mandatu członków Zarządu, z wyłączeniem
Przewodniczącego, do czasu uprawomocnienia się wyborów uzupełniających.
2. Postanowienia § 44 stosuje się odpowiednio.
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ROZDZIAŁ IV
KOMISJA REWIZYJNA
§ 52
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu.
§ 53
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wszystkich organów Samorządu Studenckiego
z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.
§ 54
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę na wniosek Parlamentu, Zarządu lub z własnej
inicjatywy.
§ 55
Kontrola działalności Zarządu obejmuje w szczególności:
1) realizację uchwał Parlamentu,
2) realizację budżetu Samorządu,
3) dysponowanie środkami materialnymi Samorządu,
4) decyzje o przyznaniu miejsc w Domach Studenckich,
5) rozpatrywanie protestów wyborczych, zgodnie z postanowieniami Ordynacji,
6) kontrolowanie działań UKW SS,
7) kontrolowanie wykonywania mandatu parlamentarzysty na podstawie odrębnych
przepisów.
§ 56
Organy samorządu mają obowiązek współpracy z Komisją Rewizyjną, w zakresie objętym
kontrolą.
§ 57
Komisja Rewizyjna przedstawia informacje o wynikach kontroli Parlamentowi oraz
kontrolowanemu organowi Samorządu.
§ 58
1. Komisja Rewizyjna Samorządu Studenckiego składa się z 5 osób wybranych przez
Parlament spośród studentów Uniwersytetu na czas kadencji Parlamentu.
2. Kandydatów ma prawo zgłaszać Przewodniczący, Zarząd lub grupa co najmniej
3 parlamentarzystów.
3. Wybór kandydatów następuje bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby parlamentarzystów aktualnie posiadających mandat.
4. Jeżeli żaden z kandydatów w pierwszej turze głosowania nie uzyska wymaganej
większości przeprowadza się ponowne głosownie.
5. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy
w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów, w liczbie
o jeden większej niż liczba miejsc wolnych.
6. Członkiem Komisji Rewizyjnej zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu
otrzymał większą ilość głosów.
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§ 59
Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie,
Parlamencie, organach samorządu wydziałowego oraz Radzie Mieszkańców, UKW SS, KWS
UR.
§ 60
Parlament może odwołać członka Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów na
wniosek co najmniej 10 parlamentarzystów.
§ 61
1. Pierwsze
posiedzenie
Komisji
Rewizyjnej
zwołuje
Marszałek
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od powołania jej składu. Marszałek otwiera
posiedzenie i zarządza wybór Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji.
2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej są wybierani zwykłą
większością głosów z pośród członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
§ 62
1. Przewodniczący Komisji rewizyjnej kieruje jej pracami oraz reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej wspiera oraz zastępuje Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej w zakresie przez niego określonym, na podstawie odrębnych
przepisów.
§ 63
Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przedterminowo w przypadku:
1. utarty praw studenta,
2. skreślenia z listy studentów,
3. złożenia pisemnej rezygnacji,
4. zawieszenia w prawach studenta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji
dyscyplinarnej,
5. pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
powszechnego.
§ 64
W przypadku wygaśnięcia przedterminowego mandatu członka Komisji Rewizyjnej
odbywają się wybory uzupełniające. Przepisy § 63 stosuje się odpowiednio.
§ 65
1. Komisja Rewizyjna składa Parlamentowi sprawozdanie z rocznej działalności zwierające
wyniki przeprowadzonych kontroli nie później niż do 15 stycznia.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia podstawowe tezy sprawozdania na
posiedzeniu Parlamentu.
§ 66
1. Organizację wewnętrzną i tryb prac Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji
Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna uchwala Regulamin Komisji Rewizyjnej oraz jego zmiany
większością 2/3 głosów członków Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna przedstawia Regulamin Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia
przez Parlament.
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DZIAŁ III
FINANSE
§ 67
1. Samorząd otrzymuje z Uczelni środki materialne na swoją działalność.
2. Przez środki materialne należy rozumieć w szczególności: środki finansowe, lokale
i inne pomieszczenia, wyposażenie biurowe.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 68
Działalność Samorządu finansowana jest ze środków pozostających w dyspozycji
Rektora na podstawie corocznego planu rzeczowo-finansowego.
Rektor po uchwaleniu planu rzeczowo-finansowego, przekazuje pisemną informację
Zarządowi o wysokości przyznanych na dany rok kalendarzowy środków finansowych
przeznaczonych na działalność uczelnianych organizacji studenckich.
Zarząd dokonuje rozdziału przyznanych środków dla poszczególnych organizacji na
podstawie złożonych wniosków (preliminarzy).
Parlament zatwierdza przedłożony przez Zarząd w drodze uchwały projekt budżetu na
dany rok budżetowy.
Rozdział środków zatwierdza Rektor.

§ 69
1. Warunkiem otrzymania dofinansowania na działalność w danym roku kalendarzowym
jest złożenie dwa razy w roku sprawozdania z działalności wraz z rozliczeniem
przyznanych środków.
2. Nie później niż dwa tygodnie przed realizacją planowanego projektu składa się
pisemny wniosek do Rektora z prośbą o uruchomienie środków finansowych na ten
cel wraz ze szczegółowym kosztorysem przedsięwzięcia.
3. Po zakończeniu projektu, nie później niż w ciągu dwóch tygodni, organy samorządu
składają rozliczenie merytoryczno-finansowe wraz ze wszystkimi załącznikami.
4. Nieterminowe złożenie rozliczenia może skutkować odmową finansowania kolejnych
projektów organizacji.

DZIAŁ IV
ORGANY SAMORZĄDU NA SZCZEBLU JEDNOSTKI
§ 70
Wszyscy studenci danej jednostki tworzą Samorząd jednostki
§ 71
1. Organem uchwałodawczym Samorządu studentów jednostki jest Zarząd Samorządu
Studentów jednostki, zwany dalej Zarządem jednostki.
2. Zarząd
jednostki
wybierany
jest
na
mocy
przepisów
zawartych
w Ordynacji.
3. Zarząd jednostki w drodze uchwały może określać także inne niż wymienione w ust. 1
organy Samorządu jednostki
§ 72
Uchwały Zarządu jednostki są podawane do wiadomości studentów jednostki w terminie do
7 dni od ich podjęcia.
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§ 73
się
z

1. Zarząd
jednostki
składa
Przewodniczącego
jednostki
oraz
Wiceprzewodniczących.
2. Liczba członków Zarządu jednostki nie może być mniejsza niż 3 osoby i większa niż 5
osób.
§ 74
Przewodniczący powoływany jest na dwuletnią kadencję i może być ponownie powołany
tylko raz.
§ 75
Przewodniczący jednostki:
1) reprezentuje Samorząd jednostki,
2) kieruje pracami Samorządu jednostki,
3) zapewnia wykonanie uchwał i zadań Samorządu jednostki,
4) koordynuje i kontroluje pracę członków Zarządu jednostki.
§ 76
1. Kadencja Przewodniczącego jednostki trwa od dnia uprawomocnienia się wyborów do
dnia poprzedzającego zatwierdzenie wyniku wyborów nowego Przewodniczącego
jednostki.
2. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego jednostki skutkuje wygaśnięciem mandatu
pozostałych członków Zarządu.
3. W przypadku ustąpienie Przewodniczącego jednostki przed upływem kadencji, jego
obowiązki do czasu wyboru nowego Przewodniczącego jednostki, pełni osoba wskazana
przez Przewodniczącego w niezbędnym zakresie.
§ 77
Do kompetencji Zarządu jednostki należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących
Samorządu jednostki, w szczególności:
1) wyrażanie stanowiska w każdej sprawie związanej z życiem jednostki - Uniwersytetu
w drodze uchwał lub opinii,
2) reprezentowanie studentów przed władzami jednostki,
3) reprezentowanie studentów wobec władz Uniwersytetu i oraz na zewnątrz
w sprawach ściśle związanych z jednostką,
4) wybór przedstawicieli studentów do komisji stypendialnych,
5) delegowanie przedstawicieli na egzaminy komisyjne,
6) występowanie z wnioskami, postulatami i opiniami do władz jednostki,
7) składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności.
§ 78
Zarząd jednostki może tworzyć i znosić organy pomocnicze oraz wyznacza zakres ich
kompetencji i uprawnień w drodze uchwały
§ 79
1. Zarząd jednostki może uchwalić Regulamin Samorządu Jednostki.
2. Regulamin o którym mowa w ust 2. musi zostać zatwierdzony przez Parlament
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§ 80
W sprawach nieuregulowanych w Dziale IV stosuje się odpowiednio przepisy Działu IIRozdział II i III.
.

DZIAŁ V
RADA MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU
RZESZOWSKIEGO
§ 81
Organem samorządu studentów Domu Studenta Uniwersytetu jest Rada Mieszkańców.
§ 82
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Mieszkańców określa Ordynacja
Wyborcza.
§ 83
1. Tryb pracy i funkcjonowania Rady Mieszkańców określa Regulamin Rady
Mieszkańców.
2. Parlament uchwala regulamin Rad Mieszkańców bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy parlamentarzystów.

DZIAŁ VI
STAROSTOWIE LAT
§ 84
Starosta jest przedstawicielem roku wobec władz uczelni oraz pracowników naukowodydaktycznych i administracyjnych.
§ 85
1. Starosta ma prawo odbierać wiadomości o wynikach w nauce oraz inne informacje
dotyczące studenta swojego roku.
2. Student może zastrzec sobie w formie pisemnej prawo odbierania informacji na swój
temat, nie później niż do 14 dni po rozpoczęciu roku akademickiego.
§ 86
Starostowie podejmują działania w sprawach:
1) socjalno-bytowych studenta,
2) dydaktycznych,
3) współdziałają z pracownikami naukowo-dydaktycznymi w ustalaniu terminów
egzaminów oraz innych spraw ważnych dla roku,
4) inicjują oraz organizują przedsięwzięcia kulturalno-rozrywkowe dla studentów roku.
§ 87
1. Starostowie są wybierani spośród studentów danego roku.
2. Kadencja starosty trwa 2 lata.
§ 88
Studenci danego roku mogą odwołać starostę w przypadku niewywiązywania się
z obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.
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DZIAŁ VII
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 89
Sąd Koleżeński jest niezawisły i niezależny od innych organów Samorządu.
§ 90
1. Sąd Koleżeński działa na podstawie Regulaminu Sądu Koleżeńskiej uchwalonego
przez Parlament.
2. Parlament uchwala Regulamin Sadu Koleżeńskiego bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy parlamentarzystów.

DZIAŁ VIII
ZMIANA REGULAMINU SAMORZĄDU STUDENTÓW
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
§ 91
1. Uchwalenie lub zmiana Regulaminu Samorządu Studentów następuje większością 2/3
ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy parlamentarzystów.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat jego zgodności ze
Statutem Uniwersytetu.

DZIAŁ IX
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§92
Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

prof. dr hab. Aleksander Bobko
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