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Uchwała URSS UR nr 20/03/2019 

dotycząca wyboru, praw i obowiązków starosty roku. 

 

Zgodnie z §26. pkt. 2 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego w 

Krakowie,  URSS UR akceptuje zakres praw i obowiązków, oraz sposobu wyboru starosty 

roku przygotowany przez Przewodniczącego URSS UR zgodnie z dołączonym załącznikiem. 

 

W jawnym głosowaniu Uczelniana Rada Samorządu Studentów podjęła Uchwałę nr 

20/03/2019 dotycząca wyboru, praw i obowiązków starosty roku. 

Uprawnionych do głosowania 24 członków URSS UR, obecnych 20. W głosowaniu 

udział wzięło 20. Oddano 20 ważnych głosów: 20 za. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Załącznik do Uchwały Zarządu URSS UR nr 20/03/2019 
 

 

 

Cel i charakter działalności 

§1.  
1. W myśl §4. pkt. 8 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie, starostą roku jest starosta kierunku studiów na danym roku. 

2. Starosta kierunku jest wyłącznym reprezentantem studentów roku na danym kierunku 

kształcenia . Celem działalności starosty kierunku jest usprawnienie realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.  

 

3. Starosta Kierunku jest wyłącznym reprezentantem rocznika studentów studiujących na 

danym kierunku, wobec wykładowców i organów Uczelni. 

 

 

Zadania starosty kierunku 

§2. 
1. Do zadań Starosty należy reprezentowanie studentów danej grupy w bieżących sprawach 

dydaktycznych, organizacyjnych i administracyjnych wobec nauczycieli akademickich, 

władz dziekańskich i wszystkich organów Uczelni, a w szczególności: 

a) pośredniczenie między studentami a Dziekanem  i pozostałymi nauczycielami 

akademickimi w sprawach dotyczących toku studiów, sesji, propozycji i oczekiwań 

studentów 

b) uzgadnianie w porozumieniu z nauczycielami akademickimi terminów egzaminów, 

zaliczeń oraz zmian terminów egzaminów, w tym także rezerwacja sali na dany egzamin 

c) przekazywanie do wiadomości Studentów wszelkich ogłoszeń dotyczących toku studiów i 

spraw studenckich, w tym spraw dotyczących samorządu studentów. 

 

Prawa starosty kierunku  

§3. 
1. Starosta kierunku jest uprawniony do:  

a) uzyskiwania wszelkich informacji dotyczących danego roku i kierunku studiów, w 

szczególności informacji niezbędnych do pełnienia funkcji.  

b) występowania o dokonanie w nich ewentualnych zmian, a także do koordynacji i ustalania 

z nauczycielami akademickimi terminów egzaminów, zaliczeń.  

2. Wymienione w par. 3, p.1b, prawa są zastrzeżone wyłącznie staroście – nikt ze studentów 

roku nie może samowolnie, bez porozumienia ze starostą, podejmować takich działań. 



 
 

 

Starosta powinien podejmować te działania po konsultacji z pozostałymi studentami 

kierunku. 

3. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów kolegialnych wydziału, Uczelni oraz innych 

organów Samorządu. 

4. Starosta może wybrać swojego zastępcę (wicestarosta), wybór zastępcy musi zostać 

zaakceptowany przez przynajmniej 50% studentów (kierunku) danego roku. 

 

Obowiązki starosty kierunku 

§4. 
1. Starosta ma obowiązek porozumiewać się z organami Samorządu w sprawach 

dotyczących studentów ilekroć uzna to za stosowne. 

2. Starosta w swojej działalności powinien kierować się dobrem studentów, oraz rzetelnie 

wykonywać zadania zawarte w §2. 

3. Starosta odpowiada za swoje działania przed ogółem studentów danego kierunku. 

4. Obecność starosty na zebrania Wydziałowej Rady Samorządu Studentów jest 

obowiązkowa. 

5. Starosta ma obowiązek informowania ogółu reprezentowanych studentów o działaniu 

WRSS. 

 

Powołanie i odwołanie starosty kierunku 

§5. 
1. Starostę kierunku studiów powołują studenci (kierunku) danego roku w bezpośrednim 

głosowaniu. Do ważności wyboru wymagana jest obecność przynajmniej 50% wszystkich 

studentów danego kierunku.  

2. Sposób i kryteria wyboru są dowolną sprawą studentów.  

3. Starosta jest powoływany na okres całego roku akademickiego. Kadencja starosty trwa od 

1 października do 30 września następnego roku. Kadencja może być przedłużana dowolną 

ilość razy.  

4. Termin wybór nowego starosty lub przedłużenie kadencji dotychczasowego ustalany jest 

indywidualnie przez WRSS. Brak wyboru nowego starosty po terminie wyznaczonym 

przez WRSS oznacza automatyczne przedłużenie kadencji poprzedniego starosty (jeśli ten 

wyrazi zgodę)  

5. O wynikach wyborów dotychczasowy starosta informuje Wydziałową Radę Samorządu 

Studentów oraz pracowników dziekanatu w terminie do 7 dni od wyboru. 

 

6. Odwołanie starosty następuje na pisemny wniosek zwykłej większości głosów studentów 

danego roku i danego kierunku zgodnie z §48, punkt 4. 

 



 
 

 

7. Odwołanie starosty może nastąpić na pisemny Przewodniczącego WRSS oraz 1/3 liczby 

członków WRSS. Wniosek poddawany jest pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu 

WRSS, nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku. 

8. W momencie odwołania lub dymisji starosty wicestarosta przejmuje obowiązki starosty i 

pełni je do wyboru nowego starosty. 

 

 

Działalność starosty w Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów 

§6. 
1. Członkami WRSS są starości poszczególnych lat studiów i ich zastępcy, reprezentujący 

wszystkie kierunki studiów i formy kształcenia.  
 

 

 

 

 

 

 


