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I. Postanowienia ogólne 
 

§1.  
Samorząd Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, zwany dalej 
Samorządem, tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich prowadzonych przez Uczelnię.  
 

§2.  
Samorząd działa na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Statutu Uniwersytetu 
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie i niniejszego Regulaminu. 
 

§3.  
1. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu w tym rodzaje 

organów, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. 
2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni. 
 

§4.  
W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty: 

1) UR, Uczelnia – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
2) Statut – Statut Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
3) Wydział – podstawowa jednostka organizacyjna Uczelni lub inna jednostka określona 

w Statucie prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów. 
4) Regulamin – Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego  

w Krakowie. 
5) URSS UR – Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego  

w Krakowie. 
6) Zarząd – Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie. 
7) WRSS – Wydziałowa Rada Samorządu Studentów. 
8) SK – Sąd Koleżeński. 
9) USKW - Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza. 
10) Ustawa – Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 572 j.t. z późn. zm). 
11) Bezwzględna większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż 

suma liczby głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. 
12) Zwykła wi ększość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż liczba 

głosów „przeciw”. 
 

§5.  
Samorząd posługuje się znakiem graficznym, którego specyfikację i zasady wykorzystania 
określa uchwała URSS UR. Zastrzega się nazwę i znak graficzny Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów UR. 
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II. Działalność Samorządu 
 

Przedmiot działalności Samorządu 
 

§6.  
Samorząd prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym 
socjalno-bytowych, kulturalnych, naukowych i sportowych, w sposób ujęty w Ustawie, 
Statucie oraz niniejszym Regulaminie. 
 

§7.  
Każdy student ma prawo do wyrażania opinii w sprawach należących do zadań Samorządu 
oraz kierowania wniosków i propozycji pod adresem jego organów. Zebrania organów 
Samorządu mogą być otwarte dla studentów UR, przy czym o charakterze zebrania decyduje 
osoba uprawniona do jego zwołania. 
 

§8.  
Samorząd, poprzez swoje wybieralne organy zarządza powierzonymi przez Uczelnię 
środkami materialnymi niezbędnymi do jego funkcjonowania. 
 

§9.  
Właściwe organy Samorządu decydują w sprawach rozdziału środków finansowych 
przeznaczonych przez organy Uczelni na cele studenckie. Organy Samorządu przedstawiają 
organom Uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków 
nie rzadziej niż raz w ciągu roku akademickiego. 
 

§10.   
Organy Samorządu współuczestniczą wraz z organami Uczelni w ustalaniu trybu 
przyznawania pomocy materialnej dla studentów UR, na zasadach i w trybie określonym 
odrębnymi przepisami. 
 

§11.   
W przypadku powstania w Uczelni sporu zbiorowego dotyczącego interesów studentów, 
Przewodniczący URSS UR prowadzi negocjacje z organami Uczelni w celu rozwiązania 
konfliktu. 
 

§12.  
Samorząd może organizować akcję protestacyjną i strajk studencki na terenie Uczelni na 
zasadach określonych w Ustawie. 
 

Struktura i zasady funkcjonowania organów Samorządu 
 

§13.  
1. Organami Samorządu Studentów są: 

a) Uczelniana Rada Samorządu Studentów UR; 
b) Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UR; 
c) Wydziałowa Rada Samorządu Studentów; 
d) Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza; 
e) Sąd Koleżeński. 
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2. Jednoosobowymi organami Samorządu są przewodniczący organów wymienionych  
w ust. 1, lit. a i c. 

 
§14.  

1. Posiedzenia organów Samorządu zwołują i prowadzą przewodniczący tych organów,  
a w razie ich nieobecności upoważniony zastępca przewodniczącego. 

2. Przewodniczący organu kolegialnego ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny 
wniosek, co najmniej 1/3 członków danego organu w terminie do 14 dni od złożenia 
wniosku. 

 
§15.   

Organy Samorządu dla realizacji swoich zadań mogą powoływać stałe i doraźne komisje. 
 

§16.  
Reprezentantem studentów zamieszkujących w domach studenckich prowadzonych przez 
Uczelnię jest Rada Mieszkańców właściwego domu studenckiego, zwanego dalej DS, która 
działa na podstawie Regulaminu Mieszkańców DS UR uchwalonego przez URSS UR. 
 

§17.  
Wszystkie organy Samorządu w swojej działalności mogą podejmować decyzje i wydawać 
opinie w sprawach należących do ich kompetencji. Właściwy organ informuje społeczność 
studencką o podjętych uchwałach i działaniach. 
 

§18.  
Organom Samorządu przysługuje prawo używania pieczęci z nazwą odpowiedniego organu, 
którego specyfikację i zasady wykorzystania określają przepisy wewnętrzne Uczelni. 
 

§19.   
1. Uchwały organów kolegialnych Samorządu są wiążące dla społeczności studenckiej, 

którą te organy reprezentują, o ile z treści uchwały nie wynika inaczej. 
2. Uchwały organów Samorządu wyższego rzędu są wiążące dla organów im podległych. 
3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw osobowych, 

podejmowanych w głosowaniu tajnym, o ile w niniejszym Regulaminie nie 
zastrzeżono inaczej, bądź z uchwały podjętej przez uprawnione do głosowania organy.  

4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 
połowy składu danego organu, o ile w niniejszym Regulaminie nie zastrzeżono 
inaczej, bądź wynika to z uchwały podjętej przez uprawnione do głosowania organy. 

5. Na wniosek członka organu kolegialnego, prowadzący obrady zarządza głosowanie 
tajne. 

6. W przypadku równej liczby kandydatów i miejsc do obsadzenia oraz w przypadku 
wyboru składu komisji, o których mowa w § 15, głosowanie może odbyć się w formie 
blokowej, o ile nie zostanie złożony wniosek o inną formę głosowania. 

 
§20.  

Wnioski, o których mowa w §19, ust. 5 i 6 są: 
a) składane w formie ustnej lub pisemnej do przewodniczącego obrad; 
b) poddawane pod głosowanie na tych samych obradach organu kolegialnego  

w pierwszej kolejności; 
c) rozstrzygane przez organ kolegialny po wysłuchaniu wnioskodawcy. 
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§21.  
1. Kadencja członków organów samorządu trwa 1 rok, od dnia 1 września roku wyboru 

do 31 sierpnia roku następnego, przy czym kadencja Przewodniczącego URSS UR 
trwa 2 lata. 

2. Mandaty członków organów wybranych w czasie trwania kadencji wygasają na skutek 
utraty mandatu lub z upływem kadencji odpowiedniego organu. 

 
§22.  

Utrata mandatu członka organu Samorządu następuje w przypadku: 
a) utraty statusu studenta; 
b) pisemnej rezygnacji z funkcji; 
c) odwołania zgodnego z trybem przewidywanym przez właściwy organ; 
d) ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do spraw 

studentów karą nagany z ostrzeżeniem lub zawieszeniem w określonych prawach 
studenta na okres do jednego roku; 

e) otrzymania długoterminowego urlopu zdrowotnego lub dziekańskiego. 
 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów UR 
 

§23.  
Uczelniana Rada Samorządu Studentów UR jest najwyższym organem uchwałodawczym 
Samorządu Studentów UR. Organem wykonawczym URSS UR jest Zarząd URSS. 
 

§24.   
1. Członkami URSS UR są delegaci reprezentujący podstawowe jednostki organizacyjne 

i inne jednostki określone w Statucie, prowadzące co najmniej jeden kierunek studiów. 
2. Każdą jednostkę organizacyjną prowadzącą kierunek studiów reprezentuje trzech 

delegatów. 
 

§25.   
1. Obecność delegatów na zebraniach URSS UR jest obowiązkowa. 
2. W przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności członka URSS UR na 

zebraniu, Przewodniczący URSS ma prawo odwołać takiego członka kierując pisemne 
uzasadnienie swojej decyzji do właściwego Przewodniczącego WRSS. 

 
§26.   

1. Uczelniana Rada Samorządu Studentów UR w szczególności: 
a) wybiera i odwołuje spośród swoich członków Przewodniczącego URSS UR; 
b) wybiera i odwołuje pozostałych członków Zarządu URSS UR; 
c) wybiera i odwołuje USKW; 
d) wnioskuje do Przewodniczącego URSS UR o powołanie komisji roboczych  

w trakcie trwania kadencji Zarządu URSS UR; 
e) uchwala Regulamin Samorządu Studentów UR oraz jego zmiany; 
f) uchwala Ordynację Wyborczą Samorządu Studentów UR oraz jej zmiany; 
g) sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu URSS UR; 
h) powołuje Sąd Koleżeński; 
i) wybiera kandydatów do komisji dyscyplinarnych dla studentów UR. 

2. URSS UR podejmuje uchwały w sprawach określonych w Ustawie, Statucie  
i niniejszym Regulaminie, a także w innych sprawach, o ile mieszczą się one  
w granicach uprawnień i kompetencji URSS.    
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§27.   
1. Powiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia URSS UR są przekazywane 

elektronicznie lub listownie. 
2. Powiadomienie o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać przekazane 

członkom URSS UR co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem, za wyjątkiem 
wyborów Przewodniczącego URSS UR oraz Zarządu URSS UR. 

3. O posiedzeniu, na którym ma zostać dokonany wybór Przewodniczącego URSS UR 
lub Zarząd URSS UR, członkowie powinni zostać powiadomieni co najmniej 14 dni 
przed planowanym spotkaniem. 

 

Zarząd URSS UR 
 

§28.   
Zarząd URSS UR jest organem wykonawczym Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UR. 
 

§29.   
1. Zarząd URSS UR składa się z: 

a) Przewodniczącego URSS UR; 
b) zastępców przewodniczącego URSS UR; 
c) przewodniczących poszczególnych WRSS. 

2. Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego URSS UR tworzą Prezydium URSS 
UR. 

 
§30.   

Zarząd URSS UR obraduje na posiedzeniach, nie rzadziej niż raz w miesiącu, za wyjątkiem 
przerw wakacyjnych. 
 

§31.   
1. Zarząd URSS UR: 

a) odpowiada za wykonanie uchwał URSS UR; 
b) akceptuje plan podziału środków finansowych na cele studenckie, przygotowany 

przez Przewodniczącego URSS UR, nie później niż do 30 października każdego 
roku kalendarzowego; 

c) czuwa nad prawidłową realizacją planu podziału środków finansowych będących 
w dyspozycji Samorządu; 

d) akceptuje harmonogram wyborów do organów Samorządu i przedstawicieli 
studentów w organach kolegialnych Uczelni; 

e) przedstawia sprawozdania z bieżącej działalności na kolejnych zebraniach URSS 
UR; 

f) podejmuje działania związane z realizacją zadań Samorządu; 
g) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych organów Samorządu; 
h) przygotowuje posiedzenia URSS UR; 
i) określa kierunki i formy pomocy dla studenckiego ruchu naukowego, 

kulturalnego i sportowo-turystycznego; 
j) podejmuje decyzje w sprawach nagłych należących do kompetencji URSS UR. 

2. Członkowie Zarządu URSS UR reprezentują Samorząd w zakresie pełnionych przez 
siebie obowiązków. 
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§32.   
Zarząd URSS UR przedstawia sprawozdanie ze swej działalności URSS UR, co najmniej raz 
w roku akademickim, w tym na ostatnim posiedzeniu URSS UR w danym roku akademickim. 
Na tym samym posiedzeniu URSS UR podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tego 
sprawozdania. 
 

§33.   
Mandat członka Zarządu URSS UR wygasa zgodnie z §22 niniejszego regulaminu. 
 

§34.   
1. Członka Zarządu odwołuje URSS UR bezwzględną większością głosów przy 

obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2. Wniosek o odwołanie członka Zarządu URSS UR może zgłosić: 

a) Przewodniczący URSS UR; 
b) co najmniej 1/2 członków Zarządu URSS UR; 
c) co najmniej 1/3 delegatów do URSS UR. 

3. W przypadku odwołania członka Zarządu URSS UR, Przewodniczący URSS UR 
zwołuje zebranie właściwej odwołanemu członkowi WRSS, celem wyboru nowego 
przedstawiciela wydziału w Zarządzie URSS UR. 

4. Wybór, o którym mowa w ust. 3 następuje spośród delegatów danej WRSS do URSS 
UR. 

Przewodniczący URSS UR 
 

§35.    
1. Przewodniczący URSS UR: 

a) reprezentuje Samorząd w Uczelni i poza nią; 
b) składa oświadczenia woli oraz podpisuje wszelkie pisma w imieniu URSS UR; 
c) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu URSS UR; 
d) planuje, dysponuje i odpowiada za budżet URSS UR; 
e) koordynuje i kontroluje prace poszczególnych członków Zarządu URSS UR; 
f) deleguje kandydata do Uczelnianej Komisji Wyborczej; 
g) wnioskuje do URSS UR o powołanie USKW; 
h) wnioskuje do Senatu o powołanie studenckich przedstawicieli w komisjach 

senackich; 
i) deleguje przedstawicieli do organów międzyuczelnianych; 
j) deleguje przedstawicieli do Rady Mieszkańców Domów Studenckich; 
k) na zakończenie każdego semestru przedstawia sprawozdanie ze swojej 

działalności przed URSS UR; 
l) opiniuje sprawy dotyczące środowiska studenckiego Uczelni; 
m) po uzgodnieniu z Prezydium URSS UR deleguje przedstawicieli na wyjazdy 

konferencyjne; 
n) do wglądu w biurze URSS UR składa pisemne sprawozdanie z każdej odbytej 

konferencji, na której pełnił funkcję reprezentanta Samorządu Studentów,  
w terminie do 14 dni od dnia powrotu z konferencji; 

o) czuwa nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu i uchwał URSS UR. 
2. Przewodniczący URSS UR może powoływać pełnomocników do wyznaczonych 

zadań, w tym pełnomocnika ds. studentów z niepełnosprawnościami, określając ich 
zakres uprawnień oraz termin ważności pełnomocnictwa. 

3. Przewodniczący URSS UR za swoją działalność odpowiada przed członkami URSS 
UR. 
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§36.   
Kadencja Przewodniczącego URSS UR trwa 2 lata i rozpoczyna się od dnia 1 września roku 
wyboru i trwa do 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja. 
 
 

§37.   
1. W przypadku odwołania lub pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji 

Przewodniczącego URSS UR jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego, 
o którym mowa w §38, ust. 3. 

2. Przewodniczący URSS UR może zostać odwołany na pisemny wniosek: 
a) co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu URSS UR; 
b) co najmniej 1/3 liczby członków URSS UR. 

3. Wniosek poddawany jest głosowaniu na najbliższym posiedzeniu URSS UR, nie 
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Przewodniczącego URSS UR następuje poprzez głosowanie bezwzględną 
większością głosów na posiedzeniu URSS UR, przy obecności przynajmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. 

5. Osoba pełniąca obowiązki Przewodniczącego URSS UR ma obowiązek zwołać 
zebranie wyborcze w celu wyboru nowego Przewodniczącego URSS UR w terminie 
do 30 dni od dnia objęcia stanowiska. 

6. Mandat Przewodniczącego URSS UR wygasa zgodnie z §22 niniejszego Regulaminu. 
 

Zastępca Przewodniczącego URSS UR 
 

§38.   
1. O liczbie osób sprawujących funkcję zastępcy przewodniczącego URSS UR decyduje 

Przewodniczący URSS UR na zebraniu wyborczym i o swojej decyzji informuje 
USKW. 

2. Zakres uprawnień i obowiązków poszczególnych zastępców, w tym funkcję 
pierwszego zastępcy określa Przewodniczący URSS UR i o swojej decyzji informuje 
pisemnie członków URSS UR w terminie do 14 dni od daty wyborów. 

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego URSS UR, zastępuje go pierwszy 
zastępca.  

 
§39.   

1. W przypadku odwołania lub pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji zastępcy 
przewodniczącego URSS UR jego obowiązki przejmuje Przewodniczący URSS UR. 

2. Zastępca przewodniczącego URSS UR może zostać odwołany na pisemny wniosek: 
a) co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu URSS UR; 
b) co najmniej 1/3 liczby członków URSS UR. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, poddawany jest głosowaniu na najbliższym 
posiedzeniu URSS UR, nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 30 dni od daty 
złożenia. 

4. Odwołanie zastępcy przewodniczącego URSS UR następuje poprzez głosowanie 
bezwzględną większością głosów na posiedzeniu URSS UR, przy obecności 
przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

5. Mandat zastępcy przewodniczącego URSS UR wygasa zgodnie z §22 niniejszego 
Regulaminu. W przypadku wygaśnięcia mandatu, wybory na stanowisko zastępcy 
przewodniczącego URSS UR ogłasza pisemnie Przewodniczący URSS UR. 
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Komisje URSS UR 
 

§40.   
1. W samorządzie funkcjonują stałe komisje zadaniowe i doraźne komisje robocze. 
2. Nazwę i kompetencje komisji określa Przewodniczący URSS UR. 

 
§41.   

1. Komisje zadaniowe są organem pomocniczym URSS UR. 
2. Przewodniczącego oraz członków komisji zadaniowych powołuje i odwołuje URSS 

UR. 
3. Przewodniczący komisji zadaniowej zwołuje posiedzenia komisji i odpowiada za 

organizację jej pracy oraz realizację powierzonych zadań. 
4. Uchwały komisji zadaniowych wymagają akceptacji URSS UR. 

 
§42.   

1. Komisje robocze są organem pomocniczym Przewodniczącego URSS UR. 
2. Członków komisji roboczych powołuje i odwołuje Przewodniczący URSS UR. 
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji wybierają z własnego grona 

przewodniczącego i o swoim wyborze informują na piśmie Przewodniczącego URSS 
UR. 

4. Uchwały komisji roboczych wymagają akceptacji Przewodniczącego URSS UR. 
 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów 
 

§43.   
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów jest kolegialnym organem Samorządu na szczeblu 
wydziału. Zapisy dotyczące WRSS są właściwe dla organów Samorządu innych jednostek 
organizacyjnych Uczelni prowadzących kierunek studiów. Pracami WRSS kieruje jej 
Przewodniczący. 
 

§44.  
1. Członkami WRSS są starości poszczególnych lat studiów i ich zastępcy, 

reprezentujący wszystkie kierunki studiów i formy kształcenia. 
2. WRSS może podjąć uchwałę o poszerzeniu składu, zachowując zasadę 

proporcjonalności udziału poszczególnych lat studiów. 
  

§45.   
Wydziałowa Rada samorządu Studentów: 

1) Działa w interesie studentów wydziału i broni ich praw. 
2) Reprezentuje interesy studentów swojego wydziału w Uczelni, a poza nią  

w porozumieniu z Zarządem URSS UR. 
3) Uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w pracach organów kolegialnych 

wydziału, Uczelni oraz innych organów Samorządu. 
4) Wyraża opinię społeczności studentów wydziału w sprawach, którymi społeczność ta 

jest zainteresowana, a w szczególności dotyczących: 
a) programów studiów, w tym planów studiów; 
b) harmonogramów zajęć; 
c) prowadzenia zajęć dydaktycznych i jakości kształcenia; 
d) stwarzania warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, naukowej  

i sportowej przez studentów. 
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5) Uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach wydziału, a w szczególności: 
a) współpracuje z organami wydziału w działaniach zmierzających do poprawy 

jakości kształcenia; 
b) uczestniczy w podziale środków i przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej 

oraz innych środków, z których przyznaje się stypendia i zapomogi na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami, poprzez delegowanie przedstawicieli do 
odpowiednich komisji wydziałowych. 

6) Może delegować przedstawicieli do udziału w egzaminach i zaliczeniach 
komisyjnych. 

7) Wspiera studencki ruch naukowy na wydziale.  
8) Dba o rozwój kultury, sportu i turystyki wśród studentów wydziału. 

 
§46.   

WRSS wybiera spośród studentów wydziału: 
a) przedstawicieli studentów do Rady Wydziału; 
b) delegatów do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UR; 
c) Przewodniczącego WRSS; 
d) zastępcę przewodniczącego WRSS; 
e) przedstawicieli studentów do właściwych komisji wydziałowych. 

 
§47.   

W zakresie pełnienia swoich obowiązków członkowie WRSS i przedstawiciele WRSS  
w organach kolegialnych UR i organach samorządu zobowiązani są do brania czynnego 
udziału w jej pracach i sumiennego pełnienia powierzonych funkcji. 
 

§48.   
1. Odwołanie osób wymienionych w §46 ust.1 może nastąpić przez organ powołujący, 

na pisemny wniosek: 
a) Przewodniczącego WRSS; 
b) 1/5 liczby studentów wydziału; 
c) 1/3 liczby członków WRSS. 

2. Wniosek poddawany jest głosowaniu na najbliższym posiedzeniu WRSS, nie 
wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku. 

3. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej 
połowy członków WRSS. 

4. Odwołanie starosty następuje na pisemny wniosek zwykłej większości głosów 
studentów z danego roku i danego kierunku. 

 

Przewodniczący WRSS 
 

§49.  
Przewodniczący WRSS: 

1) Reprezentuje studentów wydziału wobec władz Wydziału. 
2) Na mocy niniejszego regulaminu pełni funkcję: 

a) przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału; 
b) delegata do URSS UR, który wliczany jest w liczbę osób określoną w §24; 
c) członka Zarządu URSS UR. 

3) Może zwoływać posiedzenia WRSS. 
4) Dokonuje podziału środków finansowych przeznaczonych przez Dziekana na 

funkcjonowanie WRSS. 
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5) Przedstawia na zakończenie kadencji sprawozdania z działalności WRSS. 
Sprawozdanie jest przedstawiane na ostatnim posiedzeniu WRSS w danym roku 
akademickim, wywieszane w miejscu ogólnodostępnym na Wydziale oraz 
przekazywane Przewodniczącemu URSS UR. 

6) Może powoływać pełnomocników do wyznaczonych zadań określając ich 
kompetencje oraz termin ważności pełnomocnictwa. 

 
§50.  

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji 
obowiązki Przewodniczącego WRSS przejmuje zastępca przewodniczącego. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust.1, wybór przewodniczącego następuje najpóźniej  
w terminie do 14 dni. 

 
§51.  

1. Posiedzenia WRSS prowadzi Przewodniczący WRSS, zastępca przewodniczącego 
WRSS, albo wyznaczony przez niego członek WRSS. 

2. Z każdego posiedzenia WRSS sporządzany jest protokół zawierający listę obecności,  
a jego kopia jest dostarczana do Przewodniczącego URSS UR w terminie 14 dni od 
dnia zebrania. 

3. WRSS określa sposób oraz termin powiadamiania członków o posiedzeniu w formie 
uchwały. 

4. Ustalone dyżury członków WRSS są wywieszone w miejscu ogólnodostępnym na 
Wydziale. 

5. Obecność starostów poszczególnych lat i kierunków na zebraniach WRSS jest 
obowiązkowa. 

 
§52.  

1. Przewodniczący WRSS zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek: 
a) Dziekana; 
b) Zarządu URSS UR; 
c) Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej; 
d) co najmniej 1/3 regulaminowego składu WRSS; 
e) 1/5 studentów danego Wydziału. 

2. W przypadku wniosku ze strony podmiotów wymienionych w ust. 1. Przewodniczący 
WRSS zwołuje posiedzenie w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. Posiedzenie WRSS odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 
4. W przypadku nie zwoływania posiedzenia przez Przewodniczącego WRSS  

w przeciągu trzech miesięcy lub w przypadku niedotrzymania terminu zawartego  
w ust. 2, Przewodniczący URSS UR wyznacza osobę inną niż Przewodniczący WRSS 
do zwołania posiedzenia WRSS w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
wskazania.  

5. Posiedzenie zwołane na podstawie ust. 4. jest prowadzone przez Przewodniczącego 
URSS UR albo osobę przez niego wyznaczoną. 

6. Termin posiedzenia, o którym mowa w ust. 4 ustala Przewodniczący URSS UR, 
jednak nie może być on dłuższy niż 14 dni od poinformowania Przewodniczącego 
URSS UR o zaistnieniu przyczyny, o której mowa w ust. 4. 
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Rada Mieszkańców 
 

§53.  
1. Członkowie Rady Mieszkańców poszczególnych domów studenckich wybierani są 

spośród jego mieszkańców, w trybie i na czas określony w Regulaminie Mieszkańców 
DS UR. 

2. Rada Mieszkańców DS podlega Zarządowi URSS UR. 
3. Do Rady Mieszkańców DS mogą być wybrani studenci innych uczelni, zamieszkujący 

we właściwym domu studenckim. 
4. Mandat członka Rady Mieszkańca DS wygasa z chwilą utraty statusu mieszkańca 

domu studenckiego lub w trybie określonym w §22 niniejszego Regulaminu. 
 

§54.  
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Mieszkańców DS UR, ani 
niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Zarząd URSS UR. 
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III. S ąd Koleżeński 
 

Przedmiot działalności 
 

§55.  
1. Sąd Koleżeński posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec studentów UR wynikające 

z Ustawy, statutu oraz niniejszego Regulaminu. 
2. Sąd Koleżeński jest organem Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego 

orzekającym o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów za naruszenie przepisów 
obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta.  

3. Sąd jest niezawisły w zakresie orzekania. 
 

§56.  
Za czyny uchybiające godności studenta uznaje się w szczególności:  

a) czyny niemożliwe do pogodzenia z podstawowymi zasadami kultury osobistej lub 
kultury studenckiej; 

b) czyny pozostające w sprzeczności ze złożonym przez studenta ślubowaniem; 
c) nieusprawiedliwione niestawiennictwo lub nieuzasadniona odmowa składania zeznań 

przed Sądem lub oskarżycielem; 
d) bezprawne wywieranie wpływu na Sąd lub oskarżyciela; 
e) nierzetelne wykonywanie obowiązków członka organu Samorządu Studenckiego UR. 

 
§57.  

1. Sąd Koleżeński składa się ze studentów wybranych przez WRSS. 
2. Każdy wydział reprezentuje jeden student, nie pełniący funkcji w organach 

kolegialnych Samorządu. 
 

§58.  
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Sądu Koleżeńskiego, właściwa WRSS 
przeprowadza wybory uzupełniające, nie później niż w ciągu 14 dni od wygaśnięcia mandatu, 
za wyjątkiem okresu wakacyjnego. 
 

§59.   
1. Pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego zwołuje i prowadzi Przewodniczący URSS 

UR.  
2. Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sądu. 

 
§60.  

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego: 
a) reprezentuje Sąd Koleżeński; 
b) wyznacza sędziów do poszczególnych spraw; 
c) wyznacza sędziego odpowiedzialnego za zebranie materiału dowodowego  

i przedstawienie go na rozprawie; 
d) wyznacza protokolanta spoza grona sędziów w  danej sprawie; 
e) wyznacza terminy rozpraw; 
f) wykonuje inne zadania, wynikające z Ustawy, Statutu lub Regulaminu. 
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§61.  
Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny i składa się z: 

a) Sądu Koleżeńskiego I Instancji; 
b) Sądu Koleżeńskiego II Instancji.  
 

§62.  
1. W skład Sądu Koleżeńskiego I instancji wchodzi trzech członków Sądu wybranych na 

czas postępowania przez Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. 
2. W skład Sądu Koleżeńskiego II instancji wchodzi trzech członków Sądu wybranych 

na czas postępowania przez Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. 
3. Osoba będąca członkiem Sądu Koleżeńskiego I Instancji nie może być członkiem 

Sądu Koleżeńskiego II Instancji.  
4. Przepisy Sądu Koleżeńskiego I Instancji stosuje się odpowiednio do Sądu 

Koleżeńskiego II Instancji.  
 

Postępowanie i orzekanie 
 

§63.  
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczynane jest na wniosek uprawnionego podmiotu.  
2. Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia postępowania przed Sądem są:  

a) Rektor; 
b) Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich; 
c) Przewodniczący URSS UR; 
d) Rzecznik dyscyplinarny studentów. 

 
§64.  

Wnioski kierowane do Sądu mogą być skutecznie składane:  
a) osobiście – na ręce Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego; 
b) elektronicznie – na adres poczty elektronicznej Przewodniczącego Sądu 

Koleżeńskiego wraz z odpowiednimi załącznikami.  
 

§65.  
Po zapoznaniu się z wnioskiem, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wyznacza skład Sądu, 
w tym: 

a) Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego I Instancji; 
b) sędziego odpowiedzialnego za zebranie materiału dowodowego i przedstawienie go na 

rozprawie. 
 

§66.  
1. Członek Sądu Koleżeńskiego podlega wyłączeniu od udziału w rozstrzyganiu  

w spawach, w których: 
a) jest studentem tego samego Wydziału, co obwiniony lub pokrzywdzony; 
b) był świadkiem czynu, o który toczy się sprawa. 

2. Członka sądu koleżeńskiego wyłącza się na jego żądanie lub na żądanie uczestnika 
postępowania, jeżeli istnieją okoliczności, mogące wywołać wątpliwości, co do jego 
bezstronności. 

3. O wyłączeniu członka Sądu Koleżeńskiego postanawia Przewodniczący Sądu 
Koleżeńskiego. 
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§67.  
Stronami postępowania przed Sądem są:  

a) wnioskodawca bądź jego pełnomocnik; 
b) obwiniony bądź jego obrońca; 
c) organ, który podjął kwestionowaną uchwałę lub postępowanie, bądź pełnomocnik. 

 
§68.  

1. Po zakończeniu postępowania dowodowego oraz wysłuchaniu głosów stron, Sąd 
niezwłocznie przystępuje do tajnej narady zakończonej głosowaniem nad 
rozstrzygnięciem sprawy.  

2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Sąd sporządza wyrok na piśmie i go 
podpisuje.  

 
§69.  

1. Przewodniczący składu orzekającego może odroczyć rozprawę na wniosek strony lub 
z urzędu.  

2. Rozprawa nie może być odroczona na okres dłuższy niż 14 dni. 
 

§70.  
1. Z przebiegu rozprawy Protokolant sporządza się protokół.  
2. Protokół rozprawy powinien zawierać:  

a) datę i miejsce przeprowadzenia rozprawy; 
b) imiona i nazwiska członków składu orzekającego; 
c) imiona i nazwiska stron, wskazanie pełnionej funkcji, wskazanie kierunku, trybu 

i roku studiów stron; 
d) przebieg rozprawy, ze szczególnym uwzględnieniem oświadczeń i wniosków 

stron oraz dopuszczonych przez sąd dowodów.  
 

§71.  
1. Po zakończeniu rozprawy, protokół umieszcza się w aktach danej sprawy.  
2. Stronom, obrońcy obwinionego oraz pełnomocnikowi strony udostępnia się akta 

sprawy i stwarza możliwość sporządzenia z nich odpisów.  
3. Akta sprawy udostępniane są w biurze URSS. 

 
§72.  

1. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku, strona może wnieść odwołanie od 
wyroku Sądu I instancji.  

2. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Sądu Koleżeńskiego II Instancji.  
3. Odwołanie wniesione po terminie, lub przez podmiot nieuprawniony, podlega 

odrzuceniu przez Sąd Koleżeński II Instancji.  
4. Odwołanie może opierać się na zarzucie:  

a) naruszenia przepisów prawa materialnego; 
b) naruszenia przepisów postępowania; 
c) błędu w ustaleniach faktów przyjętych za podstawę wyroku.  

 
§73.  

1. W sprawach dyscyplinarnych, Sąd może orzec następujące kary:  
a) upomnienie; 
b) nagana; 
c) nagana z ostrzeżeniem; 
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d) odpracowanie na rzecz Uczelni godzin społecznych. 
2. Sąd może ponadto wystąpić do odpowiedniego organu o:  

a) zawieszenie w prawach członka organu Samorządu Studentów UR na czas 
określony,  

b) odwołanie członka organu Samorządu Studenckiego UR. 
3. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez Sąd i Komisję 

Dyscyplinarną dla Studentów UR. 
 

§74.  
Organem nadzorującym prace Sądu Koleżeńskiego jest Prorektor właściwy do spraw 
dydaktycznych i studenckich.  
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IV. Wybory i ordynacja wyborcza 

Prawa wyborcze 
 

§75.  
1. Wybory przedstawicieli studentów do URSS są bezpośrednie. 
2. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają studenci, o których mowa w Regulaminie 

Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie chyba, 
że zostali ukarani prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego lub Komisji 
Dyscyplinarnej. 

3. Kandydatami na członków Organów Kolegialnych Samorządu Studentów UR 
wymienionych w §13 Regulaminu Samorządu Studentów nie mogą być: 
a) studenci ukarani prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego lub Komisji 

Dyscyplinarnej; 
b) studenci powtarzający dowolny semestr studiów; 
c) studenci, którzy w dniu przeprowadzania wyborów nie ukończyli I semestru 

studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, co nie dotyczy 
członkostwa w WRSS. 

 
§76.  

Student więcej niż jednego kierunku studiów na danym wydziale w przeprowadzanych 
wyborach bezpośrednich może oddać jeden głos. 
 

Organy wyborcze  
 

§77.  
Wybory przeprowadza Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza, która jest najwyższym 
organem wyborczym Samorządu. 
 

§78.  
Członkiem USKW nie może być osoba pełniąca funkcję jednoosobowych organów, o których 
mowa w §13, ust.2. 
 

§79.  
1. USKW jest wybierany przez URSS UR nie później niż do 1 marca roku wyborów. 
2. Kadencja USKW jest roczna. Na mocy uchwały URSS UR może zostać przedłużona, 

do czasu wyboru składu następnej USKW. 
3. Na członka USKW nie może być wybrany student ukarany prawomocnym 

orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do spraw studentów lub Sądu 
Koleżeńskiego.  

 
§80.  

1. Mandat USKW wygasa z chwilą: 
a) utraty statusu studenta; 
b) złożenia rezygnacji z mandatu; 
c) odwołania przez URSS UR; 
d) ukarania prawomocnym orzeczeniem przez komisję dyscyplinarną właściwą do 

spraw studentów lub Sąd Koleżeński. 
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2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka USKW, URSS UR wybiera nowego 
członka USKW na najbliższym posiedzeniu URSS. Osoba wybrana w tym trybie pełni 
swoją funkcję do końca kadencji, na którą wybrany był jego poprzednik. 

 
§81.  

Do obowiązków USKW w okresie wyborów należy: 
1) Nadzór nad przebiegiem wszystkich wyborów. 
2) Przygotowanie harmonogramu wyborów i przedstawienie do akceptacji Prezydium 

URSS UR, w terminie do 14 dni od dnia powołania USKW. 
3) Dostarczenie wyników wyborów do biura URSS. 
4) Rejestracja kandydatów. 
5) Przygotowanie kart do głosowania. 
6) Przygotowanie protokołów końcowych. 
7) Pobranie list studentów uprawnionych do głosowania z dziekanatu Wydziału. 
8) Przygotowanie i opieczętowanie urn wyborczych. 
9) Przeprowadzenie wyborów w terminach określonych harmonogramem wyborów. 
 

§82.   
Harmonogram wyborów, o którym mowa w §81, ust. 2 powinien zawierać, w szczególności 
datę, miejsce, wskazanie organu organizującego oraz dzień akcji wyborczej przypadający na: 

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów; 
b) ogłoszenie listy kandydatów i terminu wyborów; 
c) przeprowadzenie głosowania; 
d) ogłoszenie wyników wyborów i ewentualnych list kooptacyjnych; 
e) przyjmowanie protestów wyborczych; 
f) rozpatrzenie ewentualnych protestów wyborczych; 
g) stwierdzenie ważności wyborów. 

 

Zgłaszanie kandydatur 
 

§83.   
1. Przez zgłoszenie kandydata należy rozumieć zgłoszenie do USKW. 
2. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, wydział i rok studiów, numeru albumu 

wraz z pisemną zgodą zainteresowanego kandydowaniem w wyborach oraz 
oświadczenie o byciu niekaralnym prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej 
właściwej do spraw studentów lub Sądu Koleżeńskiego i oświadczenie o byciu 
studentem. 

3. Wzór zgłoszenia określa załącznik do niniejszego regulaminu. Jest on udostępniany 
przez USKW oraz na stronie internetowej. 

 
§84.   

1. Rejestracji kandydatów dokonuje USKW na podstawie zgłoszeń, po uprzednim 
sprawdzeniu poprawności danych w nich zawartych. 

2. Kandydaci, których dane okażą się fałszywe, nie zostają zarejestrowani. 
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Kampania wyborcza 
 

§85.   
1. Dopuszczalnymi sposobami prowadzenia kampanii wyborczej są: ulotki, plakaty, 

informacje na stronach internetowych, bezpośrednie spotkania z kandydatami oraz 
wszelkie inne kanały informacyjne, nienaruszające zasad niniejszej Ordynacji. 

2. Członkowie USKW nie mogą prowadzić kampanii wyborczej. 
 

§86.   
Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez Zarząd URSS UR terminarza 
wyborczego i kończy się na 24 godziny przed rozpoczęciem wyborów. 
 

§87.   
1. Rozpowszechniane materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła  

i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji, nie 
mogą zawierać informacji nieprawdziwych lub naruszających dobra osobiste. 

2. W sprawie materiałów, o których mowa w ust. 1 osoba zainteresowana ma prawo 
wnieść do USKW wniosek o wydanie decyzji: 
a) zakazu rozpowszechniania informacji; 
b) nakazania publicznego sprostowania informacji; 
c) nakazania publicznego przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały 

naruszone. 
 

§88.   
1. Materiały wyborcze na Uczelni muszą być: 

a) umieszczane w taki sposób, aby można je było usunąć po wyborach bez 
powodowania szkód; 

b) usunięte w terminie do 7 dni po zakończeniu wyborów, przez komitety 
wyborcze, które je rozwiesiły; 

c) niewidoczne z miejsca, w którym znajdować się będzie urna wyborcza. 
2. Materiały pozostawione po upływie terminu określonego w ust 1, lit b) zostaną 

usunięte na koszt właścicieli. 
3. Materiały wyborcze umieszczone zgodnie z niniejszą Ordynacją podlegają ochronie. 

Zabronione jest usuwanie, przemieszczanie oraz niszczenie materiałów za wyjątkiem: 
a) konieczności spełnienia przez właściwą komisję wyborczą wymogów ust. 1, lit. 

c) niniejszego paragrafu; 
b) konieczności utrzymania porządku przez odpowiednie służby jednostki; 
c) usunięcia materiałów przez właściciela; 
d) nakazu usunięcia materiałów wydanego przez USKW. 

 
§89.   

1. Od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania w ostatnim dniu 
wyborów trwa cisza wyborcza.  

2. W czasie ciszy wyborczej zabronione jest: 
a) organizowanie spotkań wyborczych, rozdawanie i umieszczanie ulotek, plakatów 

oraz wszelkiego typu materiałów informacyjnych promujących kandydatów, 
listy kandydatów bądź organizacje startujące w wyborach, również w mediach 
elektronicznych; 

b) prowadzenie innych form agitacji wyborczej. 
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Wybory do Organów Samorządu 
 

§90.   
1. Wybory do Organów Samorządu oraz przedstawicieli studentów w organach 

kolegialnych i wyborczych Uczelni są powszechne, wolne i równe, o ile niniejszy 
Regulamin nie stanowi inaczej. 

2. Wybory przedstawicieli studentów do Wydziałowego Kolegium Elektorów i WRSS są 
bezpośrednie. 

3. Czynne prawo wyborcze posiada każdy student UR, o którym mowa w §1. 
4. Bierne prawo wyborcze posiada każdy student UR, o którym mowa w §1. 
5. W przypadku, gdy student studiuje na więcej niż na jednym wydziale, czynne prawo 

wyborcze posiada tylko na jednym, wybranym przez siebie wydziale i o swoim 
wyborze informuje na piśmie Przewodniczącego URSS UR. 

6. Wybory bezpośrednie do organów Samorządu organizuje i nadzoruje Uczelniana 
Studencka Komisja Wyborcza. 

 
§91.   

1. Wybory przedstawicieli studentów do Senatu UR są pośrednie. 
2. Przedstawiciele studentów w Senacie UR wybierani są na zebraniu wyborczym URSS 

spośród Delegatów do URSS, w liczbie określonej przez Statut UR oraz Uchwałę 
Wyborczą podjętą przez Senat UR. 

3. Przewodniczący URSS i wskazany przez niego zastępca wchodzą w skład 
przedstawicieli studentów do Senatu UR z urzędu. 

4. Kadencja przedstawicieli studentów w Senacie UR trwa 1 rok, od dnia 1 września 
roku wyboru do 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja organów Samorządu. 

5. Mandat przedstawiciela do Senatu UR wygasa zgodnie z §22 niniejszego regulaminu. 
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela studentów w Senacie UR, USKW 

przeprowadza wybory uzupełniające, nie później niż w ciągu 14 dni od wygaśnięcia 
mandatu, za wyjątkiem okresu wakacyjnego. 

 
§92.   

1. Wybory przedstawicieli studentów do Uczelnianego Kolegium Elektorów są 
pośrednie. 

2. Przedstawiciele studentów do Uczelnianego Kolegium Elektorów wybierani są przez 
członków URSS UR spośród swojego grona, w liczbie i w terminie określonym przez 
Uchwałę Wyborczą podjętą przez Senat UR. 

3. Kadencja przedstawicieli studentów w Uczelnianym Kolegium Elektorów trwa 4 lata. 
Zaczyna się i kończy wraz z kadencją Uczelnianego Kolegium Elektorów. 

4. Mandat członka Uczelnianego Kolegium Elektorów wygasa zgodnie z §22 niniejszego 
regulaminu. 

 
§93.   

1. URSS UR spośród delegatów wybiera Przewodniczącego URSS UR. 
2. Przewodniczącym URSS UR zostaje ten kandydat, który na posiedzeniu URSS UR 

otrzyma ponad połowę ważnie oddanych głosów, przy obecności przynajmniej 
połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 3. 

3. W przypadku, gdy w wyborach startuje tylko jeden kandydat, wybór odbywa się 
bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych 
do głosowania. 
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4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej liczby głosów 
odbywa się druga tura głosowania, w której uczestniczącą dwaj kandydaci,  
z największą liczbą głosów z pierwszej tury. 

5. Głosowanie odbywa się na kartach, na których wymienione są nazwiska kandydatów, 
w kolejności alfabetycznej. 

6. Głosowanie odbywa się poprzez wskazanie kandydata, na którego oddawany jest głos. 
7. Za głos ważny uważa się kartę, na której jednoznacznie wskazano nazwisko tylko 

jednego kandydata. 
8. Jeżeli w trybie przewidzianym w ust. 2 nie zostanie wybrany Przewodniczący URSS, 

USKW zwołuje kolejne posiedzenie URSS UR w terminie 7 dni roboczych. 
 

§94.   
1. Kandydatów na zastępców przewodniczącego URSS UR wskazuje Przewodniczący 

URSS UR. 
2. Jeżeli kandydat na zastępcę nie zostanie wybrany, Przewodniczący URSS wskazuje 

innego kandydata, o ile to możliwe na tym samym zebraniu wyborczym. 
3. Jeżeli na tym samy zebraniu nie zostanie wybrany zastępca przewodniczącego URSS, 

USKW zwołuje kolejne posiedzenie URSS UR w terminie 7 dni roboczych. 
 

Wybory WRSS 
 

§95.   
WRSS wybiera spośród studentów wydziału, zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy liczby członków, w głosowaniu tajnym: 

a) studenckich przedstawicieli do Rady Wydziału; 
b) delegatów do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UR; 
c) Przewodniczącego WRSS; 
d) zastępcę przewodniczącego WRSS; 
e) studenckich przedstawicieli do Komisji Wydziałowych 

 
§96.   

1. Kandydatów na zastępców przewodniczącego WRSS wskazuje Przewodniczący 
WRSS. 

2. Jeżeli kandydat na Zastępcę nie zostanie wybrany, Przewodniczący WRSS wskazuje 
innego kandydata, o ile to możliwe na tym samym zebraniu wyborczym. 

3. Jeżeli na tym samy zebraniu nie zostanie wybrany zastępca przewodniczącego WRSS, 
USKW zwołuje kolejne posiedzenie WRSS UR w terminie 7 dni roboczych. 

 
§97.   

Wybory, o których mowa w §24, przeprowadzane są przy obecności jednego przedstawiciela 
USKW oraz przez 3 osobową komisję skrutacyjną, wybieraną na miejscu.  
 

§98.  
1. Od momentu zatwierdzenia ważności wyborów do czasu rozpoczęcia kadencji elekci 

mogą podejmować działania konieczne do prawidłowego rozpoczęcia kadencji,  
a w szczególności: 

a) zwoływać zebrania; 
b) podejmować uchwały. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 nabierają mocy wraz z rozpoczęciem kadencji, na 
którą zostali wybrani elekci. 
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Ogólne zasady głosowania 
 

§99.   
1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania. 
2. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje USKW legitymację studencką 

lub indeks, celem sprawdzenia tożsamości wyborcy. 
3. Po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 2 student otrzymuje od USKW kartę 

do głosowania, właściwą dla przeprowadzanych wyborów. 
4. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem na 

liście uprawnionych do głosowania. 
 

§100.   
W wyborach przez głos ważny rozumie się kartę do głosowania, na której wyborca 
jednoznacznie zaznaczył nazwiska kandydatów, których popiera. 
 

§101.   
Karta do głosowania jest nieważna, jeżeli: 

a) została przedarta całkowicie na dwie lub więcej części; 
b) nie jest zgodna z właściwym wzorem karty do głosowania; 
c) liczba nazwisk zaznaczonych przekracza liczbę miejsc do obsadzenia we właściwym 

organie; 
d) nie można jednoznacznie stwierdzić, które nazwisko zostało wskazane. 

 
§102.   

1. Głosowania nie wolno przerywać. 
2. Jeżeli w skutek nadzwyczajnych wydarzeń doszło do przerwania głosowania, USKW 

może zdecydować o przedłużeniu głosowania lub wyznaczeniu innego terminu jego 
przeprowadzenia. 

 
§103.   

Odpowiedni mandat otrzymują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 
 

Szczegółowe zasady głosowania 
 

§104.   
USKW przedstawia do wiadomości studentów posiadających czynne prawo wyborcze  
w szczególności: 

a) zasady i tryb pracy USKW; 
b) jednoznaczne wskazanie momentu rozpoczęcia i zakończenia głosowania; 
c) liczbę mandatów do obsadzenia poszczególnych organów Samorządu Studentów UR; 
d) miejsce i czas wystawienia urny wyborczej; 
e) miejsce i termin liczenia głosów. 

 
§105.   

Głosowanie odbywa się w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.  
 

§106.   
USKW sporządza, protokół z wyborów. Protokół powinien zawierać: 

a) datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania; 
b) liczbę osób uprawnionych do głosowania; 
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c) liczbę studentów, którym wydano karty do głosowania; 
d) liczbę kart nieważnych; 
e) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów; 
f) listę osób, które otrzymały mandat w wyborach; 
g) ewentualne uwagi. 

 
§107.   

Wyniki wyborów ogłasza USKW niezwłocznie po obliczeniu wyników oraz umieszcza je  
w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich studentów wydziału. 
 

Ważność wyborów 
 

§108.   
1. Ważność wyborów na Wydziałach stwierdza USKW. 
2. Decyzja USKW jest ostateczna. 

 
§109.   

1. Każdy student, ma prawo wnieść protest przeciwko ważności wyborów na wydziale, 
na którym głosował, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszono 
przepisy: 
a) Regulaminu; 
b) niniejszej Ordynacji. 

2. Protest wnosi się na piśmie do przewodniczącego USKW nie później niż 48 godzin po 
zakończeniu głosowania. 

3. Protest powinien formułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na 
których te zarzuty zostały oparte. 

4. Protest powinien zawierać: imię, nazwisko, wydział, rok studiów, numer albumu oraz 
numer telefonu i adres e-mail osoby wnoszącej protest. 

 
§110.   

1. USKW wydaje w terminie 2 dni od dnia zakończenia składania protestów decyzje  
w sprawie protestu. 

2. Uchwała ta powinna zawierać potwierdzenie lub zaprzeczenie postawionym zarzutom, 
a w razie potwierdzenia postawionych zarzutów ocenę, czy i w jaki sposób wskazane 
w proteście nieprawidłowości miały wpływ na wynik wyborów. 

 
§111.   

1. Każdy student, ma prawo złożyć wniosek o stwierdzenie braku nabycia mandatu przez 
osoby, które w okresie wyborów dopuściły się rażącego naruszenia przepisów. 

2. Wniosek wnosi się na piśmie do przewodniczącego USKW nie później niż 48 godzin 
po zakończeniu głosowania. 

3. Wniosek powinien formułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na 
których te zarzuty zostały oparte. 

4. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, wydział, rok studiów, numer albumu oraz 
numer telefonu i adres e-mail osoby wnioskującej. 

5. USKW rozstrzyga w formie uchwały nabycie bądź brak nabycia mandatu osoby, 
przeciwko której został złożony wniosek najpóźniej drugiego dnia od dnia wpłynięcia 
wniosku. 
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§112.   
Nie rozpatruje się wniosku, protestu i odwołania, o których mowa w §108, §110 wniesionych 
przez osobę do tego nieuprawnioną lub złożonych po terminie. 
 

§113.   
USKW rozstrzygając o nieważności wyborów stwierdza wygaśniecie mandatów w zakresie 
unieważnienia oraz postanawia o przeprowadzeniu ponownych wyborów i ich zakresie 
wskazując czynność, od której należy rozpocząć postępowanie wyborcze. 
 

§114.   
W razie podjęcia przez USKW decyzji, o której mowa w §112, ponowne wybory 
przeprowadza się nie wcześniej niż 7 i nie później niż 30 dni od dnia jej podjęcia, zgodnie  
z niniejszym Regulaminem 
 

§115.   
Terminarz ponownych wyborów przedstawiany przez USKW jest zatwierdzany przez 
Prezydium URSS UR i ogłaszany w ciągu 48 godzin od dnia podjęcia decyzji przez USKW,  
o której mowa w §112. 
 

§116.   
W przypadku nie obsadzenia wszystkich mandatów USKW ma prawo ogłosić wybory 
uzupełniające, gdzie taka sytuacja wystąpiła. Wybory uzupełniające przeprowadza się 
zgodnie z terminarzem dla wyborów powtórzonych.  
 

§117.   
Osoby, które na mocy decyzji USKW, o których mowa w §112 nie nabyły mandatu, nie mogą 
kandydować w wyborach powtórzonych. 
 

§118.   
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a pozostających w kompetencjach 
USKW, rozstrzyga USKW w porozumieniu z Prezydium URSS UR. 
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V. Przepisy końcowe 
 

§119.   
1. W przypadku, gdy w Regulaminie lub innych przepisach mówi się o wyborach 

przedstawicieli Samorządu z jego grona, nie wskazując trybu wyboru, należy przez to 
rozumieć wybór w wyborach powszechnych lub przez właściwy organ 
przedstawicielski Samorządu. W takim wypadku przyjmuje się następujące zasady 
delegowania: 
a) delegatów do organów działających na wydziale deleguje przewodniczący 

właściwej WRSS spośród studentów danej jednostki, o ile odrębne przepisy nie 
stanowią inaczej; 

b) delegatów do organów ogólnouczelnianych deleguje Przewodniczący URSS UR, 
chyba, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

2. Mandat osób, o których mowa w pkt. 1 wygasa zgodnie z §22 niniejszego regulaminu. 
3. Odwołania delegata, o którym mowa dokonuje się w takim samym trybie, w jakim 

dokonany został wybór. Odwołanie jest skuteczne z chwilą powołania następcy. 
 

§120.   
1. W przypadku, gdy w szczegółowych przepisach mówi się o „właściwych organach 

Samorządu” bez bliższego określania, o jakie organy chodzi, należy przez to rozumieć 
organy Samorządu, do których zadań należą sprawy uregulowane w tych przepisach. 

2. Jeśli ustalenie właściwego organu Samorządu zgodnie z ust.1 nie jest jednoznaczne, 
organ właściwy wskazuje: 
a) w Uczelni i w DS - Przewodniczący URSS UR, 
b) na wydziale - Przewodniczący WRSS. 

 
§121.   

1. W przypadku powstania nowego wydziału w trakcie trwania kadencji Przewodniczący 
URSS powinien powołać na okres do chwili wyboru organów Samorządu, 
pełnomocnika, który wykonuje kompetencje WRSS. Pełnomocnik może brać udział  
w posiedzeniach URSS UR z głosem doradczym. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, pełnomocnik podaje liczbę członków nowej 
WRSS, zgodnie z regulaminem WRSS. 

3. W przypadku powstania nowego DS w trakcie trwania kadencji, Przewodniczący 
URSS powinien powołać na okres do chwili wyboru organów Samorządu 
pełnomocnika, który wykonuje kompetencje RM. 

4. W przypadku likwidacji, bądź przekształcenia wydziału mandat członka organów 
Samorządu jest zachowany do dnia 31 sierpnia roku, o którym mowa w decyzji 
Rektora w sprawie likwidacji bądź przekształcenia, wydanej na podstawie Statutu UR. 

5. W przypadku likwidacji, bądź przekształcenia DS decyzje o terminie zachowania 
mandatu członka RM podejmuje Przewodniczący URSS UR, na podstawie 
odpowiednich decyzji administracyjnych DS UR. 

 
§122.  

1. Nie stosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie stanowi 
przewinienie przeciwko obowiązkom studenta UR i może być podstawą do: 
a) pisemnego ostrzeżenia przez Przewodniczącego URSS UR; 
b) wnioskowania do WRSS o odebranie mandatu lub odwołanie z funkcji; 



27 
 

c) skierowania do postępowania dyscyplinarnego przed Sądem Koleżeńskim lub 
komisją dyscyplinarną właściwą do spraw studentów, na zasadach 
przewidzianych Ustawą i Statutem UR. 

2. Decyzję, o których mowa w ust. 1 podejmuje Przewodniczący URSS UR z własnej 
inicjatywy lub na wniosek studenta UR, w terminie 14 dni (z wyłączeniem okresu 
wakacyjnego) od dnia zgłoszenia przewinienia. 

 
§123.   

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
obowiązujące przepisy prawa, Ustawa oraz postanowienia Statutu UR. 

2. Decyzję w sprawach, o których mowa w ust.1 podejmuje Zarząd URSS UR. 
 

§124.   
1. Uchwalenie nowego Regulaminu lub zmian Regulaminu mogą zostać dokonane przez 

delegatów do URSS UR większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy 
regulaminowego składu URSS UR. 

2. Propozycje zmian w niniejszym Regulaminie powinny być rozesłane wszystkim 
członkom URSS UR, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 

3. Zgodność Regulaminu i jego zmian z Ustawą i Statutem UR stwierdza Senat UR. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.  
 
 
 
 
 

 

                                                            


