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DZIAŁ I
Przepisy ogólne

§1
Wszyscy studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwanego dalej Uniwersytetem lub UR, tworzą
Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego zwany dalej Samorządem.

§2
Samorząd działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zmianami) zwanej dalej Ustawą, Statutu Uniwersytetu
Rzeszowskiego zwanego dalej Statutem oraz niniejszego Regulaminu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwanego dalej Regulaminem.

§3
Regulamin określa organizację i sposób działania Samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych
i jednoosobowych Samorządu, sposób wyboru i kompetencje poszczególnych organów
Samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli studentów do organów Uniwersytetu, w tym
do Kolegium Elektorów UR.

§4
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Organie Samorządu, należy przez to rozumieć:
1)

Parlament Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwany dalej Parlamentem,

2) Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwanego dalej
Przewodniczącym,
3) Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwany dalej Zarządem,
4) Marszałka Parlamentu Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwanego dalej Marszałkiem,
5) Komisję Rewizyjną Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwaną dalej
Komisją Rewizyjną,
6) Komisję Wyborczą Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwaną dalej
Komisją Wyborczą (KW SSUR),
2

7)

Rzecznika Praw Studenta Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwanego
dalej Rzecznikiem,

8) Przewodniczącego Samorządu Studentów poszczególnych Kolegiów Uniwersytetu
Rzeszowskiego, zwany dalej Przewodniczącym Kolegium,
9) Zarząd Samorządu Studentów poszczególnych Kolegiów Uniwersytetu Rzeszowskiego,
zwany dalej Zarządem Kolegium,
10) Rady Mieszkańców Domów Studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwane dalej Radami
Mieszkańców.

§5
1. Samorząd działa przez swoje organy wyłonione w drodze wyborów.
2. Samorząd jest jedyną, niezależną i wyłączną reprezentacją ogółu studentów Uniwersytetu.
Prawo do przedstawiania stanowisk i opinii w imieniu Samorządu przysługuje organom
Samorządu w zakresie kompetencji i w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
3. Organy Samorządu oraz ich członkowie działają w sposób apolityczny.
4. Członkowie organów Samorządu mają obowiązek uczestniczenia w pracach Samorządu
zgodnie z zadaniami danego organu Samorządu określonymi w niniejszym Regulaminie, a także
dbać o dobre imię Samorządu i Uniwersytetu.

§6
Organy samorządu i ich członkowie 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)

ochrona interesów studentów Uniwersytetu, w tym dbanie o przestrzeganie praw studenta
w UR,

3)

wspieranie studentów w zakresie ich działalności naukowej, kulturalnej lub sportowej,
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4) wyrażanie opinii, dokonywanie uzgodnień oraz składanie wniosków w sprawach
związanych z procesem kształcenia i sprawami studenckimi, na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie, Statucie i Ustawie,
5)

wyrażanie opinii środowiska studenckiego Uniwersytetu w sprawach istotnych dla
studentów,

6)

prowadzenie działalności na rzecz prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno –
naukowego oraz jakości kształcenia,

7)

opiniowanie projektów uchwał oraz decyzji organów Uniwersytetu, dotyczących
bezpośrednio studentów,

8)

współdecydowanie o rozdziale funduszu pomocy materialnej dla studentów, udział
w podejmowaniu decyzji przez Rektora w sprawie rozdziału środków funduszu pomocy
materialnej,

9)

decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez
Uniwersytet na sprawy studenckie, w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich
i Kształcenia, zgodnie z brzmieniem art. 110 ust. 5 Ustawy,

10) prowadzenie szkoleń dla studentów w zakresie praw i obowiązków studenta.

§8
Wiążące opinie Samorządu formułowane są na piśmie przez organy Samorządu w zakresie
kompetencji i w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

§9
1.

Do działania organów kolegialnych Samorządu niezbędne jest posiadanie mandatu członka
organu Samorządu przez co najmniej połowę 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 stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających.

§ 10
1.

Realizację zadań Samorządu wspierają władze Uniwersytetu poprzez umożliwienie
bezpłatnego korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu, niezbędnych urządzeń będących
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własnością Uniwersytetu oraz poprzez zapewnienie środków materialnych, w zakresie i na
zasadach określonych odrębnymi przepisami lub w porozumieniu z organami UR.
2.

Organy Samorządu mogą podejmować decyzje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych
na cele studenckie na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub w porozumieniu
z organami UR.

§ 11
W celu realizacji zadań statutowych, Samorząd może prowadzić działalność informacyjną,
wydawniczą, naukową, kulturalną lub sportową na zasadach określonych odrębnymi przepisami
lub w porozumieniu z organami UR.

§ 12
1.

Z zastrzeżeniem ust. 2, bierne i czynne prawo wyborcze do organów Samorządu mają wszyscy
studenci Uniwersytetu.

2.

Bierne prawo wyborcze nie przysługuje studentom ukaranym karą dyscyplinarną na zasadach
określonych w Ustawie lub Statucie UR oraz studentom pozbawionym praw publicznych
lub odbywającego karę pozbawienia wolności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
powszechnego.

§ 13
1.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, szczegółowe zasady przeprowadzania
wyborów organów Samorządu określa Regulamin Wybroczy Samorządu Studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwany dalej Regulaminem Wyborczym, stanowiący integralną
część niniejszego Regulaminu.

2.

Czas trwania członkostwa studentów w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego
oraz w Senacie Uniwersytetu Rzeszowskiego wynosi 2 lata.

3.

Wybory przedstawicieli studentów do kolegialnych organów Uniwersytetu odbywają
się w trybie określonym w Regulaminie Wyborczym.

4. Studenci wybrani do kolegialnych organów Uniwersytetu mają obowiązek uczestniczenia
w posiedzeniach i pracach organu.
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5.

W przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności, studenci wybrani do organów,
o których mowa w ust. 3, tracą mandat z mocy prawa.

6. W przypadku przedwczesnego wygaśnięcia mandatu studenta wybranego do organów,
o których mowa w ust. 3, następuje przeprowadzenie wyborów uzupełniających zgodnie
z przepisami Regulaminu Wyborczego.

§14
1.

Organy Samorządu prowadzą działania mające na celu informowanie społeczności studenckiej
Uniwersytetu o podejmowanych przez siebie inicjatywach i decyzjach, w szczególności
poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej i portalach społecznościowych
Samorządu oraz w Biurze Samorządu.

2.

Uchwały organów kolegialnych Samorządu są podawane do wiadomości studentów
w terminie nieprzekraczającym 7 dni od ich podjęcia.

DZIAŁ II
Organy Samorządu

ROZDZIAŁ I
Parlament Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

§ 15
Parlament jest najwyższym uchwałodawczym organem Samorządu.

§ 16
W skład Parlamentu wchodzą:
1) z urzędu:
a) Przewodniczący,
b) członkowie Zarządu,
c)

Przewodniczący Komisji Programowych,
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d) Przewodniczący Kolegium,
e) Przewodniczący Rad Mieszkańców;
2) po 9 przedstawicieli z każdego Kolegium wybierani w trybie określonym w Regulaminie
Wyborczym.

§ 17
1. Kadencja członka Parlamentu trwa 2 lata.
2. W przypadku wyboru członka Parlamentu do pełnienia funkcji, o której mowa w § 16 pkt 1, jego
mandat jako członka Parlamentu z wyboru wygasa w dniu jego wyboru do pełnienia funkcji,
a Marszałek informuje o tym fakcie KW SSUR, która niezwłocznie przeprowadza wybory
uzupełniające do Parlamentu we właściwym okręgu wyborczym w trybie określonym
w Regulaminie Wyborczym.

§ 18
Mandat członka Parlamentu wygasa w przypadku:
1)

upływu kadencji,

2) utraty praw studenta,
3)

złożenia Marszałkowi pisemnej rezygnacji,

4) utrata biernego prawa wyborczego,
5) otrzymania przez członka Parlamentu decyzji o zgodzie na wyjazd na krajowe
lub zagraniczne studia w ramach programu wymiany studenckiej trwającego semestr
lub dłużej,
6) w przypadku wyboru do pełnienia funkcji, o której mowa w § 16 pkt 1.

§ 19
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu, Marszałek niezwłocznie informuje
o tym fakcie KW SSUR.

§ 20
Do kompetencji Parlamentu należy w szczególności:
1)

uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
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2) opiniowanie Regulaminu Studiów oraz jego zmian,
3)

podejmowanie uchwał w zakresie dotyczącym działalności Samorządu,

4) uchwalanie budżetu organizacji studenckich działających na Uniwersytecie i jego zmian,
5)

udzielanie Zarządowi absolutorium,

6) powoływanie komisji programowych i doraźnych oraz określanie zakresu ich zadań,
7)

rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu,

8) dokonywanie wyboru Marszałka,
9) zatwierdzanie składu Zarządu,
10) dokonywanie wyboru Przewodniczącego Komisji Programowej oraz Komisji Doraźnej,
11) dokonywanie wyboru Rzecznika Praw Studenta Samorządu Studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego,
12) dokonywanie wyboru członków Komisji Rewizyjnej,
13) dokonywanie wyboru członków Komisji Wyborczej,
14) dokonywanie wyboru przedstawicieli studentów do Rady Bibliotecznej Uniwersytetu,
15) wskazanie przedstawicieli studentów

do

Komisji

Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli

Akademickich,
16) wskazanie kandydatów na przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej
ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów,
17) wyrażanie opinii w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów
w przypadku utworzenia przez UR własnego funduszu stypendialnego za wyniki w nauce,
zgodnie z ust. 4 § 162 Statutu UR,
18) wyrażanie opinii w sprawie określonych przez Rektora UR kryteriów oceny okresowej
dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot
dokonujący oceny okresowej,
19) wyrażanie opinii w sprawie ustalonej przez Rektora UR organizacji roku akademickiego
dla studentów,
20) wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem kształcenia i sprawami studenckimi,
21) dokonywanie wyboru przedstawicieli do komisji senackich Uniwersytetu,
22) podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia

ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej

lub strajku,
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23) podejmowanie decyzji w sprawie przeprowadzenia ogólnouniwersyteckiego referendum
w sprawach studenckich,
24) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach odrębnych.

§21
Do wyłącznych kompetencji Parlamentu należy:
1)

kontrola uchwał innych organów Samorządu oraz informowanie Rektora UR o uchwałach
niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności ze Statutem oraz Regulaminem Studiów
Wyższych, a także Regulaminem,

2) nadzór nad działalnością organów Samorządu powoływanych przez Parlament oraz
członków tych organów,
3)

Parlament podejmuje decyzje z formie uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych
do kompetencji innych organów na mocy Ustawy, Statutu lub niniejszego Regulaminu.

§ 22
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1)

Przewodniczącemu,

2) Zarządowi,
3)

Komisji Rewizyjnej,

4) Marszałkowi,
5) grupie co najmniej 7 członków Parlamentu,
6) Przewodniczącym Komisji Programowych.

§23
Prawo zgłoszenia kandydata

na członka organu wybieranego przez Parlament przysługuje

każdemu członkowi Parlamentu, 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. Pracami komisji programowych kieruje Przewodniczący Komisji Programowej.
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3. Przewodniczący Komisji Programowej jest wybierany na czas trwania bieżącej kadencji
Parlamentu. Parlament przeprowadza wybory na Przewodniczącego Komisji Programowej
na pierwszym posiedzeniu Parlamentu nowej kadencji.
4. W przypadku wakatu Przewodniczącego Komisji Programowej, Parlament przeprowadza
wybory uzupełniające na Przewodniczącego Komisji Programowej na czas trwania bieżącej
kadencji Parlamentu.
5. Wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 3, nie przeprowadza się na 3 miesiące przed
upływem bieżącej kadencji Parlamentu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust.5 Przewodniczący, na wniosek Marszałka, wskazuje osobę
pełniącą obowiązki Przewodniczącego Komisji Programowej do czasu wyborów Parlamentu
nowej kadencji.
7. Parlament powołując komisję określa cel, zasady i tryb jej działania.
8. Parlament może powołać nie więcej niż 10komisji programowych.

§ 25
1. Parlament podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków Parlamentu o ile Regulamin, Ustawa lub inne przepisy prawa nie stanowią
inaczej.
3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyłączeniem spraw osobowych,
które podejmowane są w głosowaniu tajnym.
4. W sprawach innych niż osobowe Marszałek, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka
Parlamentu, może zarządzić głosowanie tajne.

§ 26
1. Posiedzenia Parlamentu są jawne.
2. Jeżeli wymaga tego dobro Uniwersytetu lub studentów, Parlament może podjąć uchwałę
o utajnieniu obrad bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków Parlamentu aktualnie posiadających mandat.
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§ 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 członków Parlamentu.

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. Do wyboru
Wicemarszałka § 30 stosuje się odpowiednio.
4. Wybór Marszałka i Wicemarszałka nie powoduje konieczności przeprowadzania wyborów
uzupełniających do Parlamentu.

§ 29
Kandydatów na Marszałka może zgłosić:
1)

Przewodniczący,

2) Członek Zarządu,
3)

grupa co najmniej 10 członków Parlamentu.

§ 30
1. Pierwszemu posiedzeniu Parlamentu przewodniczy Przewodniczący. W przypadku braku
Przewodniczącego, pierwsze posiedzenie prowadzi Parlamentarzysta najstarszy wiekiem.
2. Parlament przeprowadza wybory Marszałka na pierwszym posiedzeniu Parlamentu nowej
kadencji.
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3. Parlament, spośród zgłoszonych kandydatów, dokonuje wyboru Marszałka bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu.
4. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska większości głosów, o której mowa w ust. 3, przeprowadza
się ponowne głosowanie na tym samym posiedzeniu Parlamentu.
5. W głosowaniu, o którym mowa w ust. 4 wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów,
którzy w głosowaniu, o którym mowa w ust. 2 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.
6. Na Marszałka wybrany zostaje kandydat, który w głosowaniu, o którym mowa w ust. 3 lub 4,
otrzymał bezwzględną większość głosów.
7. W przypadku braku uzyskania większości głosów podczas ponownego głosowania, o którym
mowa w ust. 4, nowe głosowanie przeprowadza się na kolejnym posiedzeniu Parlamentu.
Na Marszałka zostaje wybrany kandydat, który otrzymał większość głosów.

§ 31
Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników wyborów kandydat, który uzyskał wymaganą liczbę głosów,
obejmuje urząd Marszałka kierując dalej obradami Parlamentu.

§ 32
1. Marszałek jest powoływany na czas trwania kadencji Parlamentu i może zostać ponownie
wybrany tylko raz.
2. W przypadku wakatu na stanowisku Marszałka, Parlament przeprowadza wybory uzupełniające
na stanowisko Marszałka na czas trwania bieżącej kadencji Parlamentu.
3. Wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 2, nie przeprowadza się na 3 miesiące przed
upływem dotychczasowej kadencji Parlamentu.
4. Do czasu wyboru Marszałka w sytuacji, o której mowa w ust. 2 oraz w sytuacji, o której mowa
w ust. 3, obowiązki Marszałka pełni Przewodniczący. W przypadku braku Przewodniczącego,
wyborom przewodniczy Parlamentarzysta najstarszy wiekiem.

12

§ 33
Do kompetencji Marszałka należy w szczególności:
1)

reprezentowanie Parlamentu,

2) zwoływanie posiedzenia Parlamentu,
3)

przewodniczenie obradom Parlamentu,

4) czuwanie nad przebiegiem prac Parlamentu, z zachowaniem terminów wynikających
z Ustawy, Statutu, niniejszego Regulaminu lub przepisów odrębnych,
5) nadawanie biegu inicjatywom uchwałodawczym oraz wnioskom członków Parlamentu
i członków Zarządu,
6) sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem w czasie obrad Parlamentu,
7)

sporządzanie planu obrad Parlamentu,

8) przygotowanie i przekazywanie członkom Parlamentu wszelkich materiałów związanych
z obradami Parlamentu,
9) podejmowanie innych czynności związanych z obradami Parlamentu.

§ 34
Dla zapewnienia spokoju i porządku w przebiegu obrad, Marszałek może zastosować wobec
członków Parlamentu lub innych uczestników obrad:
1)

upomnienie,

2) zarządzenie opuszczenie Sali obrad, w przypadku dalszego zakłócania obrad po otrzymaniu
upomnienia.

§ 35
Odwołanie Marszałka może nastąpić w szczególności w przypadku:
1) braku wykonywania powierzonych mu zadań,
2) rażącego naruszania Regulaminu oraz Regulaminu Obrad Parlamentu.

§ 36
Wniosek o odwołanie Marszałka do Przewodniczącego złożyć mogą:
1) Zarząd,
2) grupa co najmniej 10 członków Parlamentu.
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§ 37
1. Odwołanie Marszałka następuję bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy członków Parlamentu aktualnie posiadających mandat.
2. Do chwili wyboru nowego Marszałka jego obowiązki pełni Przewodniczący.
3. W przypadku, gdy nie ma osoby pełniącej funkcję Marszałka lub Przewodniczącego, do czasu
wyborów nowego Marszalka jego obowiązki w niezbędnym zakresie pełni najstarszy wiekiem
członek Parlamentu.

ROZDZIAŁ III
Zarząd

§ 38
Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu.

§ 39
1. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący powołani przez
Parlament.
2. Liczba członków Zarządu nie może być mniejsza niż 3 osoby i większa niż 5 osób.
3. Zarząd obraduje na posiedzeniach niejawnych.
4. Tryb wyboru Przewodniczącego określa Regulamin Wyborczy.
5. Wybór Wiceprzewodniczących odbywa się na podstawie przepisów niniejszego rozdziału.

§ 40
Przewodniczący powoływany jest na czas trwania kadencji Parlamentu i może być ponownie
powołany tylko raz.

§ 41
Przewodniczący:
1)

reprezentuje Samorząd,
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2) kieruje pracami Samorządu,
3)

zapewnia wykonanie zadań Samorządu,

4) koordynuje i kontroluje pracę członków Zarządu,
5) sprawuje nadzór nad Samorządami poszczególnych Kolegiów w zakresie budżetu
i finansów,
6) weryfikuje i akceptuje wnioski Przewodniczącego Komisji Programowej dotyczące
uruchomienia środków finansowych,
7)

jest zwierzchnikiem Przewodniczących Samorządów Kolegium w zakresie jednolitego
funkcjonowania Samorządu,

8) w zakresie swoich kompetencji wydaje zarządzenia,
9) wyraża opinie o kandydacie na Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia na zasadach
określonych w Statucie,
10) deleguje przedstawiciela Samorządu na Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej
Polskiej, a także deleguje przedstawiciela Samorządu na Zjazd Forum Uniwersytetów
Polskich,
11) wskazuje, po 2 studentów z każdego Kolegium, do Komisji Stypendialnej UR oraz po
1 studencie z każdego Kolegium do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UR,
12) wskazuje 1 studenta do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 42
W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego przed upływem kadencji, do czasu wyboru
nowego Przewodniczącego jego obowiązki w niezbędnym zakresie pełni Marszałek.

§ 43
1. Marszałek, po uznaniu ważności wyborów na Przewodniczącego, w ciągu 7 dni roboczych
zwołuje Parlament, który zatwierdza zaproponowany przez Przewodniczącego skład Zarządu.
2. Zakres

kompetencji

Wiceprzewodniczących

ustala

Przewodniczący

i

przedkłada

je

Parlamentowi.
3. Wybór składu Zarządu następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków Parlamentu aktualnie posiadających mandat. Kandydatura każdego
z Wiceprzewodniczących jest głosowana oddzielnie.
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4. Jeżeli wnioskowany przez Przewodniczącego skład Zarządu nie zostanie powołany przez
Parlament, Przewodniczący ponownie przedkłada Parlamentowi wniosek o powołanie składu
Zarządu na kolejnym posiedzeniu Parlamentu, które odbywa się nie później niż 14 dni od
poprzedniego posiedzenia.
5. Ponowne niepowołanie składu Zarządu powoduje wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego.
6. Najpóźniej z upływem 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, o którym mowa
w ust. 5, KW SSUR ponowne przystępuje do rozpoczęcia procedury wyboru Przewodniczącego
zgodnie z przepisami Regulaminu Wyborczego.

§ 44
1. Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego może wystąpić co najmniej 1/3 członków
Parlamentu.
2. Odwołanie Przewodniczącego następuje większością co najmniej2/3 głosów, w obecności
co najmniej połowy członków Parlamentu aktualnie posiadających mandat.

§ 45
Mandat Przewodniczącego wygasa przedterminowo w przypadku:
1)

utraty praw studenta,

2)

złożenia pisemnej rezygnacji,

3)

otrzymania przez Przewodniczącego decyzji o zgodzie na wyjazd na krajowe
lub zagraniczne studia w ramach programu wymiany studenckiej trwającego semestr
lub dłużej,

4)

utraty biernego prawa wyborczego,

5)

w przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 5,

6) nieudzielenia absolutorium członkom Zarządu przez Parlament na wniosek Komisji
Rewizyjnej.

§ 46
Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego skutkuje wygaśnięciem mandatu wszystkich członków
Zarządu.

16

§ 47
1. Wniosek na piśmie o odwołanie członka Zarządu może złożyć do Marszałka grupa co najmniej
1/5 członków Parlamentu lub Przewodniczący.
2. Przewodniczący może zawiesić w prawach i obowiązkach członka Zarządu, wobec którego
wpłynął wniosek o odwołanie, do czasu podjęcia decyzji w sprawie odwołania przez Parlament.
3. Informacje o zawieszeniu, o którym mowa u ust. 2, Przewodniczący przekazuje Marszałkowi
na piśmie.
4. Ponowny wniosek o odwołanie tego samego członka Zarządu może być złożony nie wcześniej
niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia poprzedniego wniosku.
5. Odwołanie członka Zarządu następuje bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków Parlamentu.

§ 48
1. Członek Zarządu może złożyć do Przewodniczącego rezygnację na piśmie z pełnienia funkcji.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 ,Przewodniczący zawiadamia Marszałka w ciągu 7 dni
od dnia otrzymania rezygnacji członka Zarządu.

§ 49
Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów,
głos Przewodniczącego jest rozstrzygający.

§ 50
Zmniejszenie się liczby członków Zarządu do liczby mniejszej niż określona w § 39 ust. 2 skutkuje
zawieszeniem mandatów członków Zarządu, z wyłączeniem Przewodniczącego, do czasu
stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających.

§51
1. Przewodniczący może wystąpić z wnioskiem o wybór członka Zarządu w trakcie trwania
dotychczasowej kadencji Parlamentu.
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2. Przewodniczący może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, w przypadku odwołania
lub rezygnacji członka zarządu lub zamiaru powołania dodatkowego członka zarządu, którego
kandydatura nie została zgłoszona w procedurze wyboru Zarządu, o którym mowa w § 43.
3. Wybór członka zarządu określony w ust. 1 następuje zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu aktualnie posiadających mandat.

§ 52
1. Zarząd składa Parlamentowi sprawozdanie z kadencji na piśmie na ostatnim posiedzeniu
Parlamentu w danej kadencji, podczas którego członkowie Zarządu przedstawiają podstawowe
tezy sprawozdania. Członkowie Zarządu składają wspólne sprawozdanie z działalności.
2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu następuje zwykłą większością głosów wszystkich członków
Parlamentu aktualnie posiadających mandat.
3. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu następuje w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów wszystkich członków Parlamentu aktualnie posiadających mandat.
4. Absolutorium dla każdego członka Zarządu głosowane jest oddzielnie.
5. Przewodniczący lub członek Zarządu, który nie otrzymał absolutorium, nie może ponownie
pełnić funkcji członka Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
Rzecznik Praw Studenta

§ 53
1. Rzecznik Praw Studenta jest organem podejmującym działania mające na celu ochronę praw
studentów w Uniwersytecie.
2. Rzecznik powoływany jest przez Parlament zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków Parlamentu aktualnie posiadających mandat.
3. Kandydatów na Rzecznika Praw Studenta może zgłosić członek Zarządu, Marszałek lub grupa
co najmniej 3 członków Parlamentu.
4. Rzecznik powoływany jest na czas trwania kadencji Parlamentu i może być ponownie powołany
tylko raz.
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5. Nie można łączyć funkcji Rzecznika z członkostwem w Zarządzie, Parlamencie, organach
Samorządu poszczególnych Kolegiów, Komisji Rewizyjnej, KW SSUR oraz Radzie Mieszkańców.

§ 54
Do zadań Rzecznika należy w szczególności:
1)

ochrona interesów studentów w Uniwersytecie,

2) organizowanie pomocy prawnej związanej z przebiegiem studiów dla studentów
Uniwersytetu,
3)

edukacja studentów Uniwersytetu w zakresie ich praw i obowiązków związanych
z przebiegiem studiów,

4) dbanie o przestrzeganie praw studentów w Uniwersytecie,
5) opiniowanie, na wniosek Przewodniczącego lub grupy co najmniej 10 członków
Parlamentu, aktów prawnych wydawanych przez organy Samorządu w zakresie praw
i obowiązków studentów.

§ 55
Rzecznik realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1)

przyjmowanie od studentów Uniwersytetu skarg, wniosków lub zapytań w formie pisemnej,
elektronicznej lub ustnej,

2) udzielanie porad studentom Uniwersytetu związanych z tokiem studiów w formie
pisemnej, elektronicznej lub ustnej,
3)

osobiste interwencje u pracowników Uniwersytetu w obronie studentów oraz prowadzenie
mediacji pomiędzy studentami, a pracownikami Uniwersytetu,

4) organizowanie dla studentów szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta,
5) organizowanie akcji i wydarzeń promujących prawa i obowiązki studenta,
6) współpracę z innymi organami Samorządu oraz Uniwersytetu.

§ 56
1. Rzecznik może realizować swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Studenta
Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwanego dalej Biurem.
2. Rzecznik kieruje i organizuje pracę Biura.
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3. Rzecznikowi w realizacji jego zadań pomagają członkowie Biura, którzy są powoływani przez
Rzecznika.
4. Rzecznik może upoważnić członków Biura do wykonywania wskazanych czynności związanych
z realizacją zadań Rzecznika.

§ 57
Mandat Rzecznika wygasa przedterminowo w przypadku:
1)

utarty praw studenta,

2) złożenia pisemnej rezygnacji bezpośrednio do Marszałka,
3)

utrata biernego prawa wyborczego,

4) otrzymania przez Rzecznika decyzji o zgodzie na wyjazd na krajowe lub zagraniczne studia
w ramach programu wymiany studenckiej trwającego semestr lub dłużej.

§ 58
1. Parlament może odwołać Rzecznika bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Parlamentu na wniosek grupy co najmniej 10 członków Parlamentu.
Do czasu wyboru nowego Rzecznika jego obowiązki przejmuje Zastępca Rzecznika, jeśli został
powołany.
2. Jeżeli Zastępca Rzecznika nie został powołany lub z innych

przyczyn nie może pełnić

obowiązków Rzecznika, Marszałek wyznacza osobę pełniącą obowiązki Rzecznika do czasu
wyboru nowego Rzecznika przez Parlament, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. W przypadku wakatu na stanowisku Rzecznika Praw Studenta, Parlament przeprowadza
wybory uzupełniające na stanowisko Rzecznika Praw Studenta na czas trwania bieżącej
kadencji Parlamentu.
4. Wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 3 nie przeprowadza się na 3 miesiące przed
upływem dotychczasowej kadencji Parlamentu.
5. Obowiązki Rzecznika w przypadku, o którym mowa w ust. 4 wykonuje Marszałek.

§ 59
1. Rzecznik składa Parlamentowi sprawozdanie z rocznej działalności na ostatnim zwyczajnym
posiedzeniu w danym roku kalendarzowym.
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2. Rzecznik przedstawia podstawowe tezy sprawozdania na posiedzeniu Parlamentu.

ROZDZIAŁ V
Komisja Rewizyjna

§ 60
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu.

§ 61
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wszystkich organów Samorządu Studentów
z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.

§ 62
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy, na wniosek Parlamentu,
Przewodniczącego lub członka Zarządu.

§ 63
Komisja Rewizyjna kontroluje w szczególności:
1) realizację uchwał Parlamentu,
2) realizację budżetu Samorządu,
3) dysponowanie środkami materialnymi Samorządu,
4) działania KW SSUR,
5) działania Zarządu.
§ 64
Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
2) rozpatrywanie protestów wyborczych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wyborczego,
3) ustalanie wzoru formularza protestu wyborczego,
4) formułowanie oraz przekazywanie do kontrolowanego organu zaleceń pokontrolnych.
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§ 65
Organy Samorządu mają obowiązek współpracy z Komisją Rewizyjną w zakresie objętym kontrolą.

§ 66
Komisja

Rewizyjna

przedstawia

informacje

o

wynikach

kontroli

Parlamentowi

oraz

kontrolowanemu organowi Samorządu.

§ 67
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi nie więcej niż 5 oraz nie mniej niż 3 członków wybieranych
przez Parlament.
2. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej ma prawo zgłaszać Przewodniczący, członek
Zarządu lub grupa co najmniej 5 członków Parlamentu.
3. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się na pierwszym posiedzeniu Parlamentu
nowej kadencji.
4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej następuje bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu aktualnie posiadających mandat.
Każda kandydatura na członka Komisji Rewizyjnej głosowana jest oddzielnie.
5. Na członków Komisji Rewizyjnej zostaje wybranych nie więcej niż 5 osób, które zgromadziły
odpowiednio największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem ust. 4
6. Jeżeli co najmniej 3 kandydatów nie uzyska wymaganej większości przeprowadza się ponowne
głosowanie na kolejnym posiedzeniu Parlamentu.
7. W ponownym głosowaniu, wyboru dokonuje się spośród nie więcej niż sześciu kandydatów,
którzy w głosowaniu, o którym mowa w ust. 4, otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
8. W ponownym głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej zostaje wybranych nie więcej
niż5 osób, które zgromadziły największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem ust. 4. Jeżeli co
najmniej 3 kandydatów nie uzyska wymaganej większości, przeprowadza się na tych samych
zasadach ponowne głosowania na tym samym posiedzeniu Parlamentu.
9. W przypadku równej liczby głosów na kandydatów, którzy mieliby otrzymać ostatni wolny
mandat, przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy tymi kandydatami. Każdemu
z członków Parlamentu przysługuje jeden głos. Członkiem Komisji Rewizyjnej zostaje
kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
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10. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na czas trwania kadencji Parlamentu.

§ 68
Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem żadnego innego organu Samorządu ani pełnić
żadnej innej funkcji w Samorządzie. Wyrażenie zgody na kandydowanie do organów Samorządu
lub objęcie innych funkcji w Samorządzie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się członkostwa
w Komisji Rewizyjnej.

§ 69
Parlament może odwołać członka Komisji Rewizyjnej na wniosek grupy co najmniej 10 członków
Parlamentu. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej następuje bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków Parlamentu.

§ 70
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 spośród członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia wyborów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
w trybie określonym w ust. 2, wybory przeprowadza się ponownie, aż do uzyskania wymaganej
większości głosów.

§ 71
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.

§ 72
Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przedterminowo w przypadku:
1)

utarty praw studenta,
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2) złożenia Marszałkowi pisemnej rezygnacji,
3)

utraty biernego prawa wyborczego,

4) otrzymania przez członka Komisji Rewizyjnej decyzji o zgodzie na wyjazd na krajowe
lub zagraniczne studia w ramach programu wymiany studenckiej trwającego semestr
lub dłużej,
5) wyrażenia zgody na kandydowanie do innego organu Samorządu na podstawie
§ 68 niniejszego Regulaminu.

§ 73
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, odbywają
się wybory uzupełniające na czas trwania dotychczasowej kadencji Parlamentu.

§ 74
1. Komisja Rewizyjna składa Parlamentowi sprawozdanie z rocznej działalności zwierające wyniki
przeprowadzonych kontroli na ostatnim zwyczajnym posiedzeniu w danym roku
kalendarzowym.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia podstawowe tezy sprawozdania na
posiedzeniu Parlamentu.

§ 75
1. Organizację wewnętrzną, sposób wykonywania kontroli oraz tryb prac Komisji Rewizyjnej
określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna uchwala Regulamin Komisji Rewizyjnej oraz jego zmiany większością
co najmniej 2/3 głosów członków Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja

Rewizyjna

przedstawia

Regulamin

Komisji

Rewizyjnej

do

zatwierdzenia

przez Parlament.
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DZIAŁ III
Organy Samorządu Kolegium

§ 76
1. Wszyscy studenci Kolegium tworzą Samorząd Studentów Kolegium.
2. Organy Samorządu Kolegium odpowiadają za wspieranie działalności studentów w zakresie ich
działalności naukowej, kulturalnej lub sportowej oraz wszelkich inicjatyw studenckich
w Kolegium.
3. Organy Samorządu Kolegium pośredniczą między Organami Samorządu a studentami
Kolegium w zakresie kontaktu oraz przekazywania informacji.

§ 77
1. Organami Samorządu Studentów Kolegium jest Przewodniczący Kolegium oraz Zarząd
Kolegium.
2. Przewodniczący Kolegium oraz Zarząd Kolegium wybierani są w trybie określonym
w Regulaminie Wyborczym.

§ 78
1. Zarząd Kolegium składa się z Przewodniczącego Kolegium oraz Wiceprzewodniczących.
2. Liczba członków Zarządu Kolegium nie może być mniejsza niż 3 osoby i większa niż 5 osób.

§ 79
Członkowie Zarządu Kolegium powoływani są na czas trwania Kadencji Parlamentu i mogą być
ponownie powołani tylko raz.

§ 80
Przewodniczący Kolegium:
1)

reprezentuje Samorząd Kolegium,

2) kieruje pracami Samorządu Kolegium,
3)

zapewnia wykonanie uchwał i zadań Samorządu Kolegium oraz zarządzeń
Przewodniczącego Kolegium,
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4) koordynuje i kontroluje pracę członków Zarządu Kolegium,
5) zapewnia przeprowadzenie wyborów starostów w ramach Kolegium,
6) odpowiada bezpośrednio Przewodniczącemu w zakresie, o którym mowa w § 41 pkt 7.

§ 81
1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Kolegium skutkuje wygaśnięciem mandatu
pozostałych członków Zarządu Kolegium.
2. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego Kolegium przed upływem kadencji, jego
obowiązki do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Kolegium, pełni osoba wskazana przez
Przewodniczącego w niezbędnym zakresie.

§ 82
Do kompetencji Zarządu Kolegium należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących
Samorządu Kolegium, w szczególności:
1)

wyrażanie stanowiska z własnej inicjatywy w każdej sprawie związanej z życiem Kolegium
Uniwersytetu w drodze opinii,

2) reprezentowanie studentów przed władzami Kolegium,
3)

reprezentowanie studentów przed władzami Uniwersytetu oraz na zewnątrz w sprawach
studenckich związanych z Kolegium,

4) delegowanie przedstawicieli na egzaminy komisyjne w Kolegium,
5) występowanie z wnioskami, postulatami i opiniami do władz Kolegium,
6) wykonywanie zarządzeń Przewodniczącego,
7)

inicjowanie oraz organizacja projektów kulturalno-rozrywkowych dla studentów Kolegium,

8) składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności,
9) wyrażanie opinii o kandydacie na Dziekana Kolegium na zasadach określonych w Statucie,
10) dokonywanie wyboru 1 studenta do zespołu programowego kierunku,
11) dokonywanie wyboru 5 studentów do Rady Dydaktycznej Kolegium.

§ 83
W sprawach nieuregulowanych w Dziale III stosuje się odpowiednio przepisy Działu II Rozdziału III.
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DZIAŁ IV
Starostowie roczników

§ 84
1. Starosta jest przedstawicielem danego rocznika kierunku studiów wobec władz Kolegium,
a także nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Kolegium.
2. Starosta odpowiada za przekazywanie informacji między rocznikiem a organami Samorządu.

§ 85
1. Starosta ma prawo odbierać wiadomości o studentach niebędące danymi osobowymi
(tj. w formie zanonimizowanej), w tym o wynikach w nauce.
2. Starosta może odbierać dokumenty lub informacje z danymi osobowymi studenta tylko pod
warunkiem, że student wyraził dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie jego danych
osobowych, w tym ich odbieranie przez Starostę i zostały zachowane inne warunki
przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

§ 86
Starostowie podejmują działania w sprawach:
1)

socjalno-bytowych studenta na jego wniosek,

2) dydaktycznych,
3)

współdziałają z nauczycielami akademickimi lub z innymi osobami prowadzającymi zajęcia
dydaktyczne w zakresie ustalania terminów egzaminów oraz innych spraw ważnych
dla studentów swojego roku,

4) informują o planowanych przedsięwzięciach kulturalno-rozrywkowych skierowanych
do studentów swojego roku studiów.

§ 87
1. Starostowie są wybierani spośród studentów danego roku.
2. Kadencja starosty trwa 2 lata od dnia jego powołania.
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§ 88
Studenci danego rocznika kierunku studiów mogą odwołać starostę większością głosów studentów
danego roku na obligatoryjnym wykładzie, po wcześniejszym poinformowaniu Przewodniczącego
Kolegium, w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.

DZIAŁ V
Rada Mieszkańców Domu Studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego

§ 89
1. Organem Samorządu w domach studenckich Uniwersytetu jest Rada Mieszkańców Domu
Studenta.
2. Przewodniczący Rady Mieszkańców reprezentuje Radę przed organami Samorządu
oraz przed Władzami UR.

§ 90
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Mieszkańców określa Regulamin
Wyborczy.
§ 91
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 członków Parlamentu.

DZIAŁ VI
Środki materialne

§ 92
1. Samorząd otrzymuje z Uniwersytetu środki materialne na swoją działalność w zakresie
i na zasadach określonych w Ustawie, Statucie lub w porozumieniu z organami UR.
2. Przez środki materialne należy rozumieć w szczególności: środki finansowe, lokale
i inne pomieszczenia oraz wyposażenie biurowe.
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§ 93
1. Działalność Samorządu oraz innych organizacji studenckich, które złożyły wniosek o przyznanie
środków materialnych finansowana jest ze środków pozostających w dyspozycji Rektora
na podstawie corocznego planu rzeczowo-finansowego, a także środków otrzymanych
od zewnętrznych firm partnerskich.
2. Rektor, po uchwaleniu planu rzeczowo-finansowego, przekazuje pisemną informację Zarządowi
o wysokości przyznanych na dany rok kalendarzowy środków finansowych przeznaczonych
na działalność Samorządu oraz uczelnianych organizacji studenckich.
3. Zarząd dokonuje rozdziału przyznanych środków

w porozumieniu z Prorektorem

ds. Studenckich i Kształcenia. Środki dla poszczególnych organizacji przyznaje się na podstawie
złożonych wniosków (preliminarzy).
4. Parlament zatwierdza, przedłożony przez Zarząd, w drodze uchwały projekt budżetu na dany
rok budżetowy.
5. Rozdział środków zatwierdza Rektor.

§ 94
1. Warunkiem otrzymania dofinansowania działalności poszczególnych organów Samorządu
w danym roku kalendarzowym jest złożenie Zarządowi dwa razy w roku sprawozdania
z działalności wraz z rozliczeniem przyznanych środków oraz preliminarza.
2. Zarząd odpowiada za przekazanie złożonych sprawozdań, o których mowa w ust. 1,
do odpowiedniej jednostki administracyjnej Uniwersytetu.
3. Przewodniczący, w drodze zarządzenia, wyznacza termin do złożenia sprawozdań
oraz preliminarza, o których mowa w ust. 1.
4. 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.
5. Przed

przedłożeniem

Rektorowi,

pismo

o

uruchomienie

środków

przedkłada

się

Przewodniczącemu do weryfikacji oraz zaakceptowania.
6. Po zakończeniu projektu, nie później niż w ciągu dwóch tygodni, organy samorządu składają
rozliczenie merytoryczno-finansowe wraz ze wszystkimi załącznikami.
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7. W przypadku braku złożenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 6, Przewodniczący odmawia
zaakceptowania kolejnych wniosków o uruchomienie środków dla danego organu Samorządu.

DZIAŁ VII
Zmiana Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

§ 95
1. Uchwalenie lub zmiana Regulaminu Samorządu Studentów następuje większością co najmniej
2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Parlamentu.
2. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z Ustawą i Statutem.

DZIAŁ VIII
Przepisy przejściowe

§ 96
1. Do czasu przeprowadzenia pierwszych wyborów do Zarządu Kolegium, Przewodniczący
zarządzeniem wskazuje studentów pełniących obowiązki Przewodniczących poszczególnych
Kolegiów.
2. W okresie pełnienia obowiązków przez Przewodniczących poszczególnych Kolegiów
wskazanych na podstawie ust. 1, nie przeprowadza się wyborów na Wiceprzewodniczących
poszczególnych Kolegiów.
§ 97
Przewodniczący Samorządu Studentów UR poszczególnych jednostek, Zarząd Samorządu
Studentów UR poszczególnych jednostek, wybrani na podstawie Regulaminu Samorządu
Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku tracą mandat z dniem
wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
§ 98
Kadencja

Przewodniczącego,

Członków

Zarządu,

Członków

Parlamentu,

Marszałka,

Przewodniczących Komisji Programowych, Rzecznika Praw Studenta, członków Komisji
Rewizyjnej, członków Komisji Wyborczej oraz członków Rady Mieszkańców wybranych na
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podstawie Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 12 czerwca
2019 trwa do dnia 31 grudnia 2019 roku.

DZIAŁ IX
Przepisy końcowe

§ 99
1. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku.
2. Regulamin Wyborczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest jego
integralną częścią.
3. Logo Samorządu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Logo Parlamentu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
5. Logo Rzecznika stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek
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Załącznik nr 2
Logo Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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Załącznik nr 3
Logo Parlamentu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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Załącznik nr 4
Logo Rzecznika Praw Studenta Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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