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Załącznik do uchwały nr 65
Senatu UŚ z dnia 26 października 2010 r.

Regulamin
Samorządu Studenckiego
Uni wersytetu Śląskie go

Dział I
Przepisy ogólne

Art. 1
Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego, zwany dalej Samorządem, tworzy ogół studentów Uniwersytetu
Śląskiego.
Art. 2
Samorząd działa na podstawie:
1.

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365
z późn. zmian.), zwanej dalej Ustawą;

2.

Statutu Uniwersytetu Śląskiego;

3.

niniejszego Regulaminu;

4.

Ordynacji Wyborczej;

5.

innych aktów prawnych regulujących pozycję prawną Samorządu i jego organów.

Art. 3
1.

Organy Samorządu są jedynym reprezentantem ogółu studentów.

2.

Samorząd działa, mając na uwadze interes studentów i dobro Uniwersytetu.

3.

Organy Samorządu wyłaniane są w wyborach. Tryb i zasady wyboru określa niniejszy Regulamin
i Ordynacja Wyborcza.

4.

Na każdym szczeblu organizacyjnym Samorządu może działać tylko jeden organ samorządowy wybrany
w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

5.

W sprawach o szczególnym znaczeniu URSS może zarządzić referendum. Tryb i zasady przeprowadzenia
referendum określi URSS w drodze uchwały.

Art. 4
Do zadań Samorządu należy:
1.

obrona praw studentów;

2.

zabieganie o godziwe warunki studiowania i życia studenckiego;

3.

reprezentowanie studentów wobec władz UŚ oraz poza nim;
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4.

współdecydowanie we wszystkich sprawach ważnych dla społeczności akademickiej w przypadkach
przewidzianych w Ustawie i w Statucie UŚ;

5.

przedstawianie opinii środowiska studenckiego UŚ;

6.

współdecydowanie o podziale funduszu pomocy materialnej dla studentów;

7.

opieka nad studencką działalnością naukową, sportową i kulturalną;

8.

uchwalanie budżetu URSS.

Art. 5
Każdy student Uniwersytetu Śląskiego ma prawo kierowania wniosków i propozycji do organów Samorządu
oraz wyrażania opinii o jego działalności.

Art. 6
Organy Samorządu współpracują z władzami UŚ w realizacji zadań Uniwersytetu, w szczególności zadań
z zakresu procesu dydaktycznego.

Art. 7
W rozumieniu niniejszego Regulaminu za wydziały uznaje się również pozawydziałowe jednostki organizacyjne
UŚ.
Dział II
Organy Samorządu na szczeblu Uczelni
Rozdział 1
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ

Art. 8
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ, zwana dalej URSS, jest najwyższym organem uchwałodawczym
Samorządu.

Art. 9
1.

URSS działa w sposób ciągły.

2.

Posiedzenia zwykłe URSS zwołuje Przewodniczący URSS raz w miesiącu, za wyjątkiem lipca, sierpnia
i września.

3.

Na wniosek własny, bądź co najmniej 5 członków URSS, reprezentujących co najmniej 3 WRSS,
Przewodniczący zwołuje posiedzenie nadzwyczajne URSS, w terminie do tygodnia od daty wpłynięcia
wniosku.

Art. 10
1. W skład URSS wchodzą:
a) Przewodniczący URSS;
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b) Przewodniczący WRSS i MRSS obejmujący obligatoryjnie jeden z mandatów, o którym mowa w art.
11 ust. 1;
c) pozostali delegaci WRSS w liczbie określonej w art. 11;
d) Przewodniczący Rad Osiedli Akademickich z głosem stanowczym w sprawach Rad Osiedli
Akademickich.
2. Delegaci pełnią swój mandat w URSS w okresie sprawowania mandatu w WRSS.
3. WRSS mają prawo odwołania delegata w trybie przewidzianym w art. 11 ust. 5

Art. 11
1.

Liczba mandatów w URSS przysługujących poszczególnym wydziałom uzależniona jest od liczby
studentów studiujących na danym wydziale:
a) 1 mandat przysługuje wydziałom o liczbie studentów nie większej niż 1000;
b) 2 mandaty przysługują wydziałom o liczbie studentów od 1001 do 3000;
c) 3 mandaty przysługują wydziałom o liczbie studentów większej niż 3000.

2.

Liczbę studentów poszczególnych wydziałów określa każdorazowo Zarząd na podstawie aktualnego
sprawozdania Rektora.

3.

Jeżeli wydziałowi przysługuje więcej niż jeden mandat, WRSS wybiera i odwołuje z grona swoich
członków delegatów do URSS.

4.

Wybór delegata WRSS do URSS następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu WRSS.

5.

Odwołanie delegata WRSS do URSS następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu WRSS. Wniosek o odwołanie delegata WRSS do URSS musi wskazywać imiennie
kandydata na jego następcę.

Art. 12
Do kompetencji URSS należą w szczególności:
1.

wyrażanie stanowiska w każdej sprawie związanej z życiem Uczelni;

2.

uchwalanie Regulaminu Samorządu i jego zmiany;

3.

zatwierdzanie regulaminów wszystkich organów Samorządu;

4.

wybór Przewodniczącego Samorządu;

5.

wybór przedstawicieli studenckich do Senatu UŚ;

6.

delegowanie przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnych;

7.

delegowanie przedstawicieli do Komisji Senackich;

8.

uchwalanie podziału środków finansowych na działalność organizacji studenckich;

9.

obligowanie Zarządu do występowania z wnioskami i postulatami do władz Uczelni;

10. podejmowanie decyzji w sprawie ogólnouczelnianej akcji protestacyjnej;
11. sprawowanie nadzoru nad pracami innych organów Samorządu poprzez proponowanie projektów uchwał
i wyznaczanie terminu ich rozpatrzenia;
12. wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, aktów wykonawczych, statutu UŚ, uchwał Senatu,
porozumień zawartych przez UŚ z innymi uczelniami i innych aktów prawnych.
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Art. 13
1.

Z posiedzeń URSS sporządzany jest protokół.

2.

Program posiedzeń URSS przedstawiany jest delegatom w formie pisemnej na co najmniej 3 dni przed
posiedzeniem. Obrady URSS rozpoczynają się od głosowania nad uchwałą o przyjęciu porządku obrad.

3.

Posiedzenia URSS są otwarte dla wszystkich studentów. Na uzasadniony wniosek Zarządu lub grupy co
najmniej 3 delegatów URSS może podjąć uchwałę o utajnieniu obrad.

4.

W trakcie obrad utajnionych URSS nie może przyjmować uchwał, za wyjątkiem uchwały o odtajnieniu
obrad.

5.

Obecność delegatów wydziałów na URSS jest obowiązkowa.

6.

Na własny wniosek, w posiedzeniu URSS mogą uczestniczyć również Wiceprzewodniczący Zarządu
i Członkowie Zwykli z głosem doradczym.

7.

Uchwały URSS zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
regulaminowego składu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy niniejszego Regulaminu stanowią
inaczej.

8.

Prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje każdemu członkowi URSS, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek pod głosowanie na tym samym posiedzeniu
URSS.

9.

URSS na wniosek:
a) Przewodniczącego Samorządu;
b) grupy co najmniej trzech członów URSS
może w drodze uchwały zarządzić głosowanie tajne w danej kwestii.
Rozdział 2
Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ

Art. 14
Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ, zwany dalej Zarządem, jest uczelnianym organem
wykonawczym Samorządu.

Art. 15
Do kompetencji Zarządu należy:
1.

przygotowywanie projektów uchwał URSS;

2.

wykonywanie uchwał URSS;

3.

przygotowywanie projektu budżetu;

4.

wykonywanie budżetu;

5.

podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu.
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Art. 16
1.

W skład Zarządu wchodzą:
a) Przewodniczący Zarządu;
b) Wiceprzewodniczący Zarządu;
c) 4-8 Członków Zwykłych Zarządu;

2.

Przewodniczącym Zarządu jest z urzędu Przewodniczący Samorządu.

3.

Funkcji Wiceprzewodniczącego Zarządu oraz funkcji Członka Zwykłego nie można łączyć ze stanowiskiem
Przewodniczącego WRSS, Przewodniczącego Rady Osiedla Akademickiego oraz delegata WRSS do URSS.

Art. 17
1.

Przewodniczący powołuje i odwołuje Członków Zwykłych spośród członków Samorządu.

2.

Przewodniczący, w ciągu 14 dni od dnia wybrania przez URSS, przedstawia URSS skład i program
działania Zarządu z wnioskiem o wyrażenie mu wotum zaufania. Wotum zaufania URSS wyraża w drodze
uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu.

3.

W razie nieudzielenia Zarządowi wotum zaufania w trybie przewidzianym w ust. 2, Przewodniczący
w ciągu tygodnia przedstawia skład i program działania nowego Zarządu z wnioskiem o udzielenie mu
wotum zaufania. W tym przypadku wotum zaufania URSS wyraża w drodze uchwały zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu.

4.

Nieudzielenie Zarządowi wotum zaufania, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z odwołaniem
Przewodniczącego z pełnionej funkcji.

5.

Powołanie nowego Członka Zwykłego każdorazowo wymaga zatwierdzenia URSS podjętego w drodze
uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu.

6.

URSS może również odwołać Członka Zwykłego bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu. Przewodniczący na tym samym posiedzeniu przedstawia URSS nowego kandydata
na Członka Zwykłego, który podlega zatwierdzeniu przez URSS w trybie przewidzianym w ust. 5.
Przewodniczący ma obowiązek przedstawienia kandydata na nowego Członka Zwykłego tylko
w przypadku, gdy liczba Członków Zwykłych miałaby być niższa od minimalnej określonej w art. 16 ust. 1.
Wniosek o odwołanie Członka Zwykłego składa się co najmniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem
URSS, na którym ma zostać przeprowadzone głosowanie w tej sprawie. W przypadku, gdy nie została
uzyskana wymagana większość, ponowne głosowanie może zostać przeprowadzone dopiero na następnym
zwyczajnym posiedzeniu URSS.

7.

Obowiązki Członków Zwykłych ustala w drodze rozporządzenia Przewodniczący, uwzględniając zadania
i kompetencje Zarządu wyszczególnione w Regulaminie i stosownych uchwałach. URSS ma obowiązek
określić w drodze uchwały minimalny katalog zadań, które muszą zostać przydzielone Członkom Zwykłym.

8.

Przewodniczący ma obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za sprawy:
a) budżetowe,
b) prawne,
c) dydaktyczne,
d) socjalne,
e) kulturalne,
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f)

współpracy z organizacjami studenckimi,

g) promocji,
h) międzyuczelnianych wymian studenckich.
9.

Członek Zarządu w zakresie swoich kompetencji może dobierać sobie współpracowników spośród
członków Samorządu, z zastrzeżeniem, że ponosi on odpowiedzialność za ich działania związane
z wykonywaniem zadań, które im powierzył.

Art. 18
1.

Przewodniczący może, w drodze rozporządzenia, powołać Koordynatorów ds. Realizacji Projektów
o Charakterze Jednorazowym (dalej Koordynatorów).

2.

Przewodniczący wyznacza w rozporządzeniu termin realizacji projektu i jego zakres.

3.

Koordynatorzy współpracują z Zarządem w zakresie powierzonych im zadań.

4.

Przewodniczący jest odpowiedzialny przed URSS za działania powołanych przez siebie Koordynatorów.

Art. 19
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zwykłych.

Art. 20
1.

Zarząd obraduje na posiedzeniach.

2.

Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu, za wyjątkiem lipca, sierpnia i września.

3.

Przewodniczący, po konsultacji z Zarządem, może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zarządu.

4.

Członkowie Zwykli zobowiązani są do obecności i aktywności na posiedzeniach Zarządu.

5.

Kadencja Zarządu trwa do chwili wybrania nowego Przewodniczącego.

6.

Wszystkie decyzje podejmowane przez Zarząd winny być podane do wiadomości URSS na jej najbliższym
posiedzeniu.

7.

Protokoły z posiedzeń Zarządu podlegają przedstawieniu URSS na jej kolejnym posiedzeniu.
Rozdział 3
Przewodniczący Samorządu

Art. 21
Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
1.

reprezentowanie Samorządu wobec władz Uczelni i na zewnątrz;

2.

zwoływanie i prowadzenie obrad URSS;

3.

zwoływanie i prowadzenie obrad Zarządu;

4.

koordynowanie i kontrolowanie prac poszczególnych Członków Zwykłych oraz powierzanie im zadań;

5.

określanie sposobu wykonywania uchwał URSS i Zarządu;

6.

powierzanie zadań wszelkim komisjom powołanym przez URSS w granicach ich kompetencji;

7.

przygotowywanie semestralnych sprawozdań z działalności URSS i Zarządu, sprawozdanie za semestr letni
musi zostać złożone do 1 listopada, natomiast za semestr zimowy do 1 marca.
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Art. 22
1.

Kadencja Przewodniczącego trwa maksymalnie dwa lata, a kolejne wybory odbywają się najpóźniej
w listopadzie przypadającym po drugiej z kolei inauguracji roku akademickiego w trakcie urzędowania
Przewodniczącego, jednak po wyborach do WRSS.

2.

Kadencja Przewodniczącego ulega skróceniu w razie:
1. wyrażenia Przewodniczącemu wotum nieufności w trybie przewidzianym w art. 23 ust. 5;
2. utraty przez Przewodniczącego statusu studenta;
3. złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji;
4. ukarania prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej lub Sądu Koleżeńskiego;
5. niezdolności do pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 2 miesiące.

3.

Zaistnienie okoliczności przewidzianych w ust. 2 pkt 5 stwierdza URSS bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu, na wniosek Zarządu.

4.

W razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności przewidzianych w ust. 2, Wiceprzewodniczący Zarządu
w ciągu dwóch tygodni zarządza wybór nowego Przewodniczącego w trybie przewidzianym w art. 23.

5.

Wraz ze skróceniem kadencji Przewodniczącego skróceniu ulega również kadencja Zarządu.

Art. 23
1.

Przewodniczącego wybiera Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu, na wniosek złożony przez grupę co najmniej 10 członków URSS,
w głosowaniu tajnym.

2.

Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, na tym samym posiedzeniu URSS
przeprowadza się ponowne głosowanie.

3.

W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę
na kandydowanie, w jego miejsce do wyborów dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą
ilość głosów w pierwszym głosowaniu.

4.

Na Przewodniczącego zostaje wybrany kandydat, który w ponownym głosowaniu tajnym w obecności
co najmniej połowy regulaminowego składu URSS otrzymał więcej głosów.

5.

URSS wyraża Przewodniczącemu wotum nieufności bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu, na wniosek złożony przez grupę co najmniej 10 członków URSS i imiennie
wskazujący kandydata na Przewodniczącego. Jeżeli uchwała została przyjęta przez URSS, Przewodniczący
podaje się do dymisji na tym samym posiedzeniu URSS i przekazuje obowiązki nowemu
Przewodniczącemu, który natychmiast podejmuje ich wypełnianie.

6.

Wniosek o podjęcie uchwały o której mowa w ust. 5 poddaje się pod głosowanie tajne, nie wcześniej niż po
upływie 14 dni od daty jego zgłoszenia. W przypadku, gdy nie zostanie uzyskana wymagana większość,
następne głosowanie może zostać przeprowadzone dopiero na posiedzeniu zwykłym URSS w następnym
miesiącu.
Art. 24

1.

Na stanowisko Przewodniczącego może zostać wybrany każdy członek WRSS.
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2.

Funkcji Przewodniczącego nie można łączyć ze stanowiskiem Przewodniczącego WRSS lub stanowiskiem
delegata WRSS do URSS, a także ze stanowiskiem Przewodniczącego Rady Osiedla Akademickiego.

Art. 25
1.

Wiceprzewodniczącego Zarządu wybiera i odwołuje URSS bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy składu, na wniosek Przewodniczącego.

2.

Wiceprzewodniczący Zarządu korzysta z uprawnień Przewodniczącego w przypadku przekazania mu przez
Przewodniczącego określonych uprawnień.

3.

Wiceprzewodniczący Zarządu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, wykonuje
obowiązki Przewodniczącego w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 22 ust. 2.
Wiceprzewodniczący pełniący tymczasowo obowiązki Przewodniczącego nie może zostać odwołany
do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
Rozdział 4
Budżet URSS
Art. 26

1.

URSS uchwala budżet na rok budżetowy w formie uchwały budżetowej.

2.

Kompetencja przygotowywania projektu budżetu przysługuje wyłącznie Zarządowi.

3.

Zarząd najpóźniej do 1 marca każdego roku przedkłada URSS projekt uchwały budżetowej.

4.

URSS uchwala budżet bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego
składu URSS w głosowaniu tajnym.

5.

Jeżeli nie została uzyskana wymagana większość, przeprowadza się drugie głosowanie.

6.

URSS uchwala budżet w drugim głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
regulaminowego składu URSS, w głosowaniu tajnym.

7.

W razie nieuzyskania wymaganej większości w drugim głosowaniu, przeprowadza się trzecie głosowanie.

8.

URSS uchwala budżet w trzecim głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
regulaminowego składu URSS, w głosowaniu tajnym.

9.

Nieuzyskanie wymaganej większości w trzecim głosowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem wotum
nieufności wobec Zarządu.

10. Jeżeli uchwała budżetowa nie weszła w życie, Zarząd prowadzi gospodarkę finansową na podstawie
przedłożonego projektu uchwały.
11. Wydatki nie mogą przekraczać sumy przychodów i oszczędności URSS.
12. Zarząd najpóźniej do 1 marca każdego roku przedkłada URSS sprawozdanie z wykonania uchwały
budżetowej z poprzedniego roku budżetowego. URSS rozpatruje przedłożone sprawozdanie i podejmuje
uchwałę o udzieleniu lub odmowie udzielenia Zarządowi absolutorium.
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Dział III
Organy Samorządu na szczeblu wydziału
Rozdział 1
Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Art. 27
Wszyscy studenci danego wydziału tworzą Samorząd Wydziału.

Art. 28
Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego, zwana dalej WRSS, jest stałym organem uchwałodawczym
Samorządu Wydziału.

Art. 29
1.

Członkowie WRSS wybierani są na dwuletnią kadencję przez Samorząd Wydziału w wyborach
powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

2.

Liczba mandatów w WRSS nie może być mniejsza niż 6.

3.

Co roku dokonuje się wymiany połowy składu WRSS. Tryb podziału mandatów po pierwszych wyborach
po wejściu w życie niniejszego Regulaminu określa Ordynacja Wyborcza.

4.

Jeśli wskutek rezygnacji lub z innej przyczyny dojdzie do opróżnienia mandatu w czasie trwania roku
akademickiego, WRSS przysługuje prawo wyboru nowego członka na okres od zwolnienia mandatu
do końca kadencji członka na miejsce którego został on kooptowany, z zastrzeżeniem, że wyboru tego nie
można dokonać później niż w maju drugiego roku tej kadencji.

5.

Członek WRSS wyjeżdżający na wymianę międzyuczelnianą (w szczególności w ramach programu
Erasmus lub MOST) na okres co najmniej jednego semestru, traci mandat. Podpisanie dokumentów
o wyjeździe należy traktować jako zrzeczenie się mandatu. Nie wyklucza to możliwości ponownego
kandydowania w wyborach do WRSS po powrocie z wymiany międzyuczelnianej.

6.

Mandat członka WRSS wygasa po ukończeniu przez niego studiów, chyba że spełni on następujące
warunki:
a) zadeklaruje przed obroną pracy dyplomowej, iż zamierza kontynuować studia w tym samym okręgu;
b) złoży wszelkie wymagane dokumenty i dopełni innych formalności związanych z procesem
rekrutacyjnym;
c) do końca października tego samego roku uzyska status studenta w tym samym okręgu.

7.

Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia wyborów uchwali URSS w Ordynacji Wyborczej
do Wydziałowych Organów Samorządu Studenckiego.

Art. 30
Do kompetencji WRSS należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Samorządu Wydziału,
niezastrzeżonych do kompetencji innych organów, w szczególności:
1.

wyrażanie stanowiska w każdej sprawie związanej z życiem Wydziału;
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2.

reprezentowanie studentów przed władzami Wydziału;

3.

w porozumieniu z URSS reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni oraz na zewnątrz w sprawach
ściśle związanych z Wydziałem;

4.

wybór przedstawicieli studentów do wszelkich ciał kolegialnych działających w Wydziale, w szczególności
Rady Wydziału i Rad Instytutów;

5.

delegowanie przedstawicieli na egzaminy komisyjne na wniosek zainteresowanej osoby;

6.

wybór delegatów do URSS z danego wydziału;

7.

występowanie z wnioskami, postulatami i opiniami do władz Wydziału;

8.

wydawanie opinii skierowanych do URSS i Zarządu w sprawie działalności organizacji studenckich
Wydziału i przyznawania im środków materialnych i finansowych;

9.

występowanie do Władz UŚ i Władz Wydziału o wyrejestrowanie nieaktywnych organizacji studenckich
Wydziału, które przez okres co najmniej 2 lat nie złożyły sprawozdań merytorycznych i finansowych.

Art. 31
WRSS może tworzyć i znosić Organy Pomocnicze WRSS oraz wyznacza zakres ich kompetencji i uprawnień
w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego
składu WRSS, uwzględniając zadania i kompetencje WRSS wyszczególnione w Regulaminie i stosownych
uchwałach.

Art. 32
1.

Członkowie WRSS wybierają ze swego grona Przewodniczącego WRSS.

2.

Przewodniczący WRSS kieruje jej pracami i reprezentuje WRSS wobec władz Wydziału.

3.

Przewodniczący WRSS jest wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu WRSS.

4.

WRSS wyraża Przewodniczącemu WRSS wotum nieufności bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy składu, na wniosek złożony przez grupę co najmniej 3 członków WRSS i imiennie
wskazujący kandydata na Przewodniczącego. Jeżeli uchwała została przyjęta przez WRSS, Przewodniczący
podaje się do dymisji na tym samym posiedzeniu WRSS i przekazuje obowiązki nowemu
Przewodniczącemu, który natychmiast podejmuje ich wypełnianie.

5.

Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4, poddaje się pod głosowanie tajne, nie wcześniej niż
po upływie 14 dni od daty jego zgłoszenia. W przypadku gdy nie zostanie uzyskana wymagana większość,
następne głosowanie może zostać przeprowadzone dopiero na posiedzeniu WRSS w następnym miesiącu.

6.

W stosunku do Przewodniczącego WRSS przepisy art. 22 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 33
1.

URSS w drodze uchwały, na wniosek wszystkich zainteresowanych WRSS, powołuje Międzywydziałową
Radę Samorządu Studenckiego (MRSS).

2.

MRSS przejmuje wszystkie zadania i uprawnienia WRSS w niej reprezentowanych.
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3.

Każdy Wydział reprezentowany w MRSS wybiera co najmniej jednego delegata do URSS. Łączna liczba
delegatów MRSS do URSS jest równa sumie mandatów, jakie przysługują Wydziałom wchodzącym
w skład MRSS.

4.

Rozwiązanie MRSS następuje za zgodą URSS na wniosek grupy co najmniej 3/5 członków MRSS.

Art. 34
WRSS uchwala własny regulamin i przekazuje URSS do zatwierdzenia.
Rozdział 2
Zarząd Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

Art. 35
Zarząd WRSS jest organem wykonawczym WRSS.

Art. 36
W skład Zarządu WRSS wchodzą:
1.

Przewodniczący WRSS;

2.

Wiceprzewodniczący WRSS;

3.

Koordynator Organizacji Studenckich.

Art. 37
1.

Wiceprzewodniczącego WRSS wybiera WRSS spośród członków WRSS bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu WRSS, w głosowaniu tajnym.

2.

WRSS wyraża Wiceprzewodniczącemu WRSS wotum nieufności bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu, na wniosek złożony przez grupę co najmniej 3 członków WRSS
i imiennie wskazujący kandydata na Wiceprzewodniczącego. Jeżeli uchwała została przyjęta przez WRSS
Wiceprzewodniczący podaje się do dymisji na tym samym posiedzeniu WRSS i przekazuje obowiązki
nowemu Wiceprzewodniczącemu, który natychmiast podejmuje ich wypełnianie.

3.

Wniosek o podjęcie uchwały o której mowa w ust. 2 poddaje się pod głosowanie tajne, nie wcześniej niż po
upływie 14 dni od daty jego zgłoszenia. W przypadku gdy nie zostanie uzyskana wymagana większość,
następne głosowanie może zostać przeprowadzone dopiero na posiedzeniu WRSS w następnym miesiącu.

4.

Wiceprzewodniczący WRSS korzysta z uprawnień Przewodniczącego WRSS w przypadku przekazania mu
przez Przewodniczącego określonych uprawnień.

5.

Wiceprzewodniczący WRSS tymczasowo, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego WRSS, wykonuje
obowiązki Przewodniczącego WRSS, wraz z prawem głosu w URSS, w razie zaistnienia w stosunku do
niego okoliczności przewidzianych w art. 22 ust. 2
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Art. 38
1.

Koordynatora Organizacji Studenckich wybiera WRSS spośród członków WRSS bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu WRSS, w głosowaniu tajnym.

2.

WRSS wyraża Koordynatorowi Organizacji Studenckich wotum nieufności bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu, na wniosek złożony przez grupę co najmniej 3 członków
WRSS i imiennie wskazujący kandydata na Koordynatora Organizacji Studenckich. Jeżeli uchwała została
przyjęta przez WRSS, Koordynator Organizacji Studenckich podaje się do dymisji na tym samym
posiedzeniu WRSS i przekazuje obowiązki nowemu Koordynatorowi Organizacji Studenckich, który
natychmiast podejmuje ich wypełnianie.

3.

Wniosek o podjęcie uchwały o której mowa w ust. 2 poddaje się pod głosowanie tajne, nie wcześniej niż po
upływie 14 dni od daty jego zgłoszenia. W przypadku gdy nie zostanie uzyskana wymagana większość,
następne głosowanie może zostać przeprowadzone dopiero na posiedzeniu WRSS w następnym miesiącu.

Art. 39
Do zadań Koordynatora Organizacji Studenckich należy w szczególności:
1.

utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami studenckimi działającymi w Wydziale, w szczególności
z Kołami Naukowymi i zapewnianie sprawnego, dwustronnego przepływu informacji między organizacjami
studenckimi a organami Samorządu;

2.

informowanie organizacji studenckich Wydziału o wszelkich decyzjach Władz UŚ, Władz Wydziału
i organów Samorządu ich dotyczących, w szczególności o wszystkich sprawach związanych
z finansowaniem i rozliczaniem działalności;

3.

informowanie Władz Wydziału i organów Samorządu o działalności organizacji studenckich Wydziału,
w szczególności o zmianach osobowych we władzach organizacji studenckich;

4.

animowanie współpracy organizacji studenckich Wydziału między sobą i z organami Samorządu;

5.

aktywna współpraca z Członkami Zwykłymi właściwymi ds. współpracy z organizacjami studenckimi;

6.

prowadzenie bieżącego rejestru organizacji studenckich działających w Wydziale, obejmującego
w szczególności skład osobowy ich władz wraz z danymi kontaktowymi (numery telefonów, adresy e-mail),
adresy stron internetowych oraz nazwiska opiekunów w przypadku Kół Naukowych;

7.

uczestnictwo w promowaniu działalności w organizacjach studenckich Wydziału wśród studentów
Wydziału;

8.

uczestnictwo w organizacji Studenckiego Festiwalu Nauki w Wydziale;

9.

edukowanie członków organizacji studenckich Wydziału w zakresie efektywnych sposobów prowadzenia
działalności, z uwzględnieniem specyfiki danego Wydziału;

10. doradztwo i wsparcie merytoryczne dla organizacji studenckich Wydziału w zakresie realizacji ich
projektów.
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Rozdział 3
Starostowie

Art. 40
1.

Studenci każdego kierunku, formy i stopnia studiów, studiujący wspólnie na jednym roku, wybierają ze
swojego grona Starostę Roku z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Jeżeli specyfika (w szczególności liczba studentów) danego roku za tym przemawia, można odstąpić od
wyboru starosty roku.

Do zadań Starosty Roku należy w szczególności:
1.

Art. 41

reprezentowanie studentów danego roku przed pracownikami naukowymi, Władzami Wydziału, Władzami
jednostek wewnętrznych Wydziału i organami Samorządu;

2.

ustalanie z pracownikami naukowymi harmonogramu zaliczeń i egzaminów, w porozumieniu ze starostami
grup danego roku;

3.

koordynacja działań związanych z wpisywaniem zaliczeń do indeksów i kart egzaminacyjnych
w porozumieniu ze starostami grup danego roku;

4.

informowanie studentów danego roku o wszelkich istotnych sprawach ich dotyczących, w szczególności
o postanowieniach Władz UŚ, Władz Wydziału, Władz jednostek wewnętrznych Wydziału i organów
Samorządu dotyczących Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim, Regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu, organizacji roku
akademickiego, egzaminów i zaliczeń, podziału na specjalności i grupy wewnątrz roku, harmonogramu
zajęć, badania jakości kształcenia, a także o działalności organizacji studenckich i skierowanych do
studentów projektach naukowych i kulturalnych;

5.

współpraca z organami Samorządu w Wydziale;

6.

integrowanie studentów danego roku.

Art. 42
1.

Studenci każdej grupy zajęciowej danego kierunku, formy i stopnia studiów, studiujący wspólnie na jednym
roku, wybierają ze swojego grona Starostę Grupy z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Jeżeli specyfika (w szczególności liczba studentów) danej grupy za tym przemawia, można odstąpić od
wyboru starosty grupy.

Art. 43
Do zadań Starosty Grupy należy w szczególności:
1.

reprezentowanie studentów danej grupy przed pracownikami naukowymi, Władzami Wydziału, Władzami
jednostek wewnętrznych Wydziału i organami Samorządu;

2.

współpraca z właściwym Starostą Roku w sprawie ustalania harmonogramu zaliczeń i egzaminów oraz
wszelkich innych sprawach istotnych dla studentów danej grupy;

3.

współpraca z właściwym Starostą Roku przy organizacji działań związanych z wpisywaniem zaliczeń
do indeksów i kart egzaminacyjnych;
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4.

koordynacja działań związanych z odbieraniem z właściwego dziekanatu kart egzaminacyjnych studentów
danej grupy i przekazywaniem ich studentom, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami danego dziekanatu;

5.

koordynacja działań związanych z przedłużaniem ważności legitymacji studenckich studentów danej grupy,
zgodnie z wewnętrznymi regulacjami danego dziekanatu;

6.

prowadzenie bieżącego rejestru osobowego studentów danej grupy i przedstawianie go na piśmie
prowadzącemu zajęcia na pierwszych zajęciach w semestrze;

7.

współpraca z organami Samorządu w Wydziale;

8.

integrowanie studentów danej grupy.

Art. 44
Nadzór nad wyborami starostów i działalnością starostów prowadzi właściwa WRSS.
Dział IV
Sądy Koleżeńskie

Art. 45
1.

Postępowanie przed Sądami Koleżeńskimi jest dwuinstancyjne.

2.

WRSS powołuje Sąd Koleżeński I instancji w składzie 5 osób spośród studentów danego wydziału.

3.

Rada Osiedla powołuje Sąd Koleżeński I instancji dla Osiedla Akademickiego w składzie 5 osób spośród
mieszkańców danego Osiedla Akademickiego.

4.

URSS powołuje Sąd Koleżeński II instancji, wspólny dla organów wymienionych w ust. 2 i 3, w składzie
5 osób spośród ogółu studentów UŚ.

5.

Członek Sądu Koleżeńskiego I instancji nie może być równocześnie członkiem Sądu Koleżeńskiego
II instancji.

6.

Członków Sądów Koleżeńskich powołuje się na dwuletnią kadencję.

Art. 46
Członkowie każdego z Sądów Koleżeńskich wybierają spośród siebie przewodniczącego.

Art. 47
Sądy Koleżeńskie orzekają w składach trzyosobowych, powołanych przez przewodniczącego danego Sądu
Koleżeńskiego, ze wskazaniem osoby kierującej pracami składu.

Art. 48
Sądy Koleżeńskie są niezawisłe w orzekaniu.

Art. 49
Szczegółowe przepisy regulujące działanie Sądów Koleżeńskich określa Regulamin Sądów Koleżeńskich
w Uniwersytecie Śląskim, uchwalany przez URSS.
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Dział V
Rada Kół Naukowych

Art. 50
1.

W skład Rady Kół Naukowych wchodzą przedstawiciele kół naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

2.

Rada Kół Naukowych jest organem doradczym URSS i Zarządu.

3.

Działanie, kompetencje i sposób wyboru Rady Kół Naukowych określa uchwała URSS.
Dział VI
Rada Osiedla i Rady Mieszkańców Domów Studenckich

Art. 51
1.

Organem Samorządu na szczeblu Osiedla Akademickiego jest Rada Osiedla.

2.

Organem Samorządu na szczeblu Domu Studenta jest Rada Mieszkańców.

Art. 52
W sprawach dotyczących spraw poszczególnych Osiedli Akademickich przedstawiciele odpowiednich Rad
Osiedla Akademickiego na forum URSS mają odpowiednio po jednym głosie stanowczym.

Art. 53
Kompetencje organów wymienionych w art. 51 regulują odrębne przepisy.
Dział VII
Zmiana Regulaminu Samorządu

Art. 54
1.

Projekt zmiany Regulaminu Samorządu może przedłożyć:
a) Zarząd;
b) grupa co najmniej 10 członków URSS.

2.

Uchwałę o zmianie Regulaminu Samorządu podejmuje URSS bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej 2/3 regulaminowego składu URSS.

3.

Uchwała, o której mowa w ust. 2 może zostać podjęta nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia
przedłożenia URSS projektu nowego Regulaminu.

4.

Uchwała, o której mowa w ust. 2 wchodzi w życie po stwierdzeniu jej zgodności z Ustawą i Statutem
Uniwersytetu Śląskiego przez Senat UŚ.
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Dział VIII
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 55
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z Ustawą i Statutem
Uniwersytetu Śląskiego przez Senat UŚ, w dniu rozpoczęcia kadencji WRSS wybranych w wyborach
przeprowadzonych w roku akademickim 2010/2011.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów Uniwersytetu Śląskiego, obowiązujący od dnia stwierdzenia przez Senat Uniwersytetu Śląskiego
jego zgodności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem
Uniwersytetu Śląskiego, na mocy uchwały nr 55 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2007
roku.

1.

Art. 56
Pierwsze posiedzenie URSS wybranej po wejściu w życie niniejszego Regulaminu zwołuje w ciągu 14 dni
od ogłoszenia wyników wyborów w wydziałach, ale nie później niż 1 grudnia, Przewodniczący ustępującej
URSS.

2.

W razie niewywiązania się przez Przewodniczącego z obowiązku określonego w ust. 1, pierwsze posiedzenie
zwołuje Wiceprzewodniczący Zarządu ustępującej URSS.
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