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DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Wszyscy studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwanego dalej
„Uczelnią”, tworzą Samorząd Studencki Uczelni, zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy, Statutu
Uczelni oraz niniejszego Regulaminu.
§2
1.
2.
3.
4.

Samorząd działa poprzez swoje organy, wyłaniane w drodze wyborów.
Organy Samorządu są niezależną reprezentacją ogółu studentów.
Organy Samorządu odpowiedzialne są przed swoimi wyborcami.
Organy Samorządu uczestniczą w realizacji zadań Uczelni, w szczególności w zakresie procesu
dydaktyczno-wychowawczego oraz spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów.
5. Organy Samorządu obradują na posiedzeniach, po stwierdzeniu quorum.
§3

Samorząd, działając poprzez swoje organy:
1) broni praw studentów,
2) uczestniczy w decydowaniu lub współdecydowaniu o wszystkich sprawach dotyczących
studentów, w zakresie określonym przepisami prawa lub uzgodnionym z tymi organami,
3) opiniuje projekty rozstrzygnięć organów Uczelni w sprawach związanych z organizacją
studiów i regulaminem studiów,
4) wybiera ze swego grona przedstawicieli do kolegialnych organów Uczelni,
5) popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy
studenckie,
6) zabiega o tworzenie warunków umożliwiających studentom korzystanie z prawa do
zrzeszania się,
7) wyraża opinię środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem kształcenia
i wychowania w szkołach wyższych,
8) współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach pomocy materialnej dla studentów,
9) współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach podziału środków przeznaczonych na
cele studenckie.
§4
Organy Samorządu współpracują z władzami Uczelni w realizacji jej zadań.
§5
1. Samorząd, dla realizacji swoich celów, ma prawo do ubiegania się o korzystanie z urządzeń i
środków materialnych należących do Uczelni, w szczególności takich jak pomieszczenia oraz
urządzenia poligraficzne.
2. Decyzje władz Uczelni dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na cele studenckie
podejmowane są po zasięgnięciu opinii właściwych organów Samorządu.
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§6
1. Samorząd w zakresie swoich celów może prowadzić działalność kulturalną i wydawniczą, po
zawiadomieniu władz Uczelni.
2. Samorząd może, z będącego w jego dyspozycji funduszu, ustanawiać stypendia i nagrody dla
studentów.
§7
Organy Samorządu mają prawo dla realizacji swoich zadań powoływać stałe i doraźne komisje.

DZIAŁ II
ORGANY SAMORZĄDU NA SZCZEBLU UCZELNI

ROZDZIAŁ 1.
PARLAMENT STUDENTÓW
§8
Parlament Studentów Uczelni,
uchwałodawczym Samorządu.

zwany

dalej

„Parlamentem”,

jest

najwyższym

organem

§9
Kadencja Parlamentu trwa jeden rok i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia, zwołanego nie
później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyniku wyborów, a kończy się wraz z
pierwszym posiedzeniem Parlamentu następnej kadencji.
§ 10
1. Mandat członka Parlamentu nabywa się z chwilą zwołania pierwszego posiedzenia nowo
wybranego Parlamentu.
2. Osoby uzupełniające skład Parlamentu w trakcie trwania kadencji, nabywają mandat członka
Parlamentu z chwilą zwołania najbliższego, po ogłoszeniu uzupełnienia, posiedzenia
Parlamentu.
3. Członkami Parlamentu są studenci wchodzący w skład poszczególnych Wydziałowych Rad
Studenckich, wybrani zgodnie z zasadami określonymi w Ordynacji Wyborczej.
4. W czasie trwania kadencji Parlamentu jego członek traci mandat w wyniku:
1) utraty statusu studenta,
2) złożenia rezygnacji,
3) prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej dla sudentów ograniczającego jego
prawa studenckie,
4) niemożności pełnienia swojej funkcji, przez okres co najmniej 2 miesięcy,
5) nieuczestniczenia w co najmniej 2 posiedzeniach Parlamentu z rzędu, z wyłączeniem
posiedzeń nadzwyczajnych,
6) dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Parlamentu,
7) utraty mandatu w Wydziałowej Radzie Studenckiej.
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§ 11
Parlament działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu posiedzeń.
§ 12
1. Parlament podejmuje rozstrzygnięcia oraz wyraża opinie w formie uchwał.
2. Parlament podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy
członków Parlamentu, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.
3. Głosowanie odbywa się przez:
1) podniesie ręki – głosowanie jawne,
2) użycie kart do głosowania z pieczątką Parlamentu – głosowanie tajne.
4. Głosowanie tajne odbywa się:
1) w sprawach personalnych,
2) gdy przepis szczególny tak stanowi,
3) gdy uchwała Parlamentu tak stanowi.
§ 13
Do kompetencji Parlamentu należy w szczególności:
1) uchwalanie Regulaminu Samorządu i jego zmian,
2) wybór i odwołanie Prezydium Parlamentu,
3) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu Samorządu,
4) powoływanie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu Samorządu na wniosek
Przewodniczącego Zarządu Samorządu,
5) wybór członków Komisji Rewizyjnej Samorządu,
6) wybór członków Sądu Koleżeńskiego,
7) wybór kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej dla Studentów oraz wybór przedstawiciela studentów w Uczelnianej
Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich,
8) wybór przedstawicieli Samorządu do kolegialnych organów Uczelni, zgodnie ze
Statutem Uczelni oraz zarządzeniami Rektora,
9) nadzór nad działalnością Zarządu Samorządu poprzez: udzielanie zaleceń, kontrolę
decyzji i okresowe oceny prac Zarządu Samorządu,
10) podejmowanie uchwał o sposobie rozwiązywania konfliktów,
11) uchylanie sprzecznych z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu
rozstrzygnięć innych organów Samorządu,
12) podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia referendum,
13) uchwalanie, na wniosek Przewodniczącego Zarządu Samorządu, większością 2/3
głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, budżetu
Samorządu,
14) comiesięczne przyjmowanie sprawozdań Przewodniczącego Zarządu Samorządu
z bieżącej działalności Zarządu Samorządu, a w szczególności z wykonywania przez
Zarząd Samorządu budżetu Samorządu,
15) uchwalanie, na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Samorządu,
absolutorium dla ustępującego Zarządu Samorządu.
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§ 14
W zakresie wykonywania swoich obowiązków, członkowie Parlamentu uprawnieni są do korzystania
z biura Zarządu Samorządu.
§ 15
1. Delegata do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wybiera Parlament Studentów z
grona połączonego Zarządu Samorządu i Prezydium Parlamentu, z zastrzeżeniem ust.3.
2. Delegata do Forum Uniwersytetów Polskich wybiera Parlament Studentów z grona połączonego
Zarządu Samorządu i Prezydium Parlamentu, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Delegat musi posiadać mandat członka Parlamentu, z wyłączeniem Przewodniczącego Zarządu
Samorządu.
§ 16
1. Pracami
Parlamentu
kieruje
Prezydium
składające
się
z
Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Kadencja Prezydium kończy się wraz z wyborem nowego Prezydium w pełnym składzie.
3. Członków Prezydium wybiera Parlament bezwzględną większością głosów, w głosowaniu
tajnym.
4. Przewodniczący Parlamentu odwoływany jest w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów.
Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Parlamentu odwoływani są w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów.
5. Z wnioskiem o odwołanie poszczególnych członków Prezydium Parlamentu może wystąpić
grupa co najmniej 10 członków Parlamentu.
§ 17
1. W przypadku dymisji lub odwołania Zarządu Samorządu, Prezydium Parlamentu pełni funkcję
Zarządu Komisarycznego, do czasu powołania nowego Zarządu Samorządu.
2. W razie konieczności, Prezydium może wybrać do Zarządu Komisarycznego dodatkowe osoby,
które muszą być zatwierdzone przez Parlament w drodze głosowania.
3. Po zakończeniu działalności Zarząd Komisaryczny składa sprawozdanie ze swojej działalności
na najbliższym posiedzeniu Parlamentu.
4. Posiedzenie Parlamentu w części dotyczącej sprawozdania wymienionego w ust. 3 prowadzi
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Samorządu.
§ 18
Prezydium Parlamentu dokonuje wykładni niniejszego Regulaminu.
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ROZDZIAŁ 2.
ZARZĄD SAMORZĄDU
§ 19
Zarząd Samorządu, zwany dalej „Zarządem”, jest uczelnianym organem wykonawczym Samorządu.
§ 20
1. Zarząd składa się z Przewodniczącego, jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego,
Sekretarza oraz co najmniej 2 członków.
2. Przewodniczącego wybiera Parlament z grona wszystkich studentów Uczelni na roczną
kadencję.
3. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu.
4. Przewodniczący Zarządu przestaje pełnić funkcję w wyniku:
1) udzielenia mu przez Parlament wotum nieufności,
2) utraty statusu studenta,
3) dymisji złożonej na posiedzeniu Parlamentu,
4) prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej dla studentów ograniczającego jego
prawa studenckie.
5. W przypadku złożenia dymisji przez Przewodniczącego Zarządu, do czasu nowych wyborów
Przewodniczącego, jego funkcję przejmuje Zastępca Przewodniczącego.
6. Przewodniczący Zarządu, nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia jego wyboru, przedstawia
Parlamentowi kandydatów na członków Zarządu.
7. Parlament powołuje Zarząd zwykłą większością głosów. Niepowołanie Zarządu powoduje
konieczność przedstawienia przez Przewodniczącego Zarządu, w ciągu następnych 2 tygodni,
powtórnej propozycji składu Zarządu. Ponowny brak powołania Zarządu jest równoznaczny
z udzieleniem Przewodniczącemu Zarządu wotum nieufności.
§ 21
1. Zarząd rozpoczyna swoją kadencję po 7 dniach od dnia powołania.
2. W okresie określonym w ust.1 wszelkie decyzje, podejmowane przez ustępujący Zarząd,
wymagają zgody nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu.
3. W terminie, o którym mowa w ust. 1, ustępujący Zarząd przekazuje wszystkie dokumenty
i przedmioty związane z jego działalnością członkom Zarządu nowej kadencji.
§ 22
Roczna kadencja Przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu kończy się z wyborem nowego
Przewodniczącego Zarządu oraz Zarządu przez Parlament.
§ 23
1. Zarząd może, na wniosek Przewodniczącego Zarządu, z uzasadnionej przyczyny, zawiesić
członka Zarządu w wykonywaniu jego funkcji na okres do jednego miesiąca.
2. Po okresie zawieszenia Przewodniczący Zarządu decyduje o przywróceniu członka Zarządu lub
złożeniu wniosku o jego odwołanie do Prezydium Parlamentu.
3. Złożenie wniosku o odwołanie wymaga zatwierdzenia przez Zarząd na najbliższym jego
posiedzeniu, zwykłą większością głosów.
4. Do momentu odwołania członek Zarządu pozostaje zawieszony w pełnieniu swojej funkcji.
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5. Na najbliższym posiedzeniu Parlamentu odbywa się głosowanie nad wnioskiem
Przewodniczącego Zarządu, jednocześnie Przewodniczący Zarządu przedstawia propozycję
uzupełnienia składu Zarządu.
§ 24
1. Z wnioskiem o wotum nieufności wobec Przewodniczącego Zarządu mogą wystąpić:
1) Prezydium Parlamentu;
2) Komisja Rewizyjna Samorządu;
3) co najmniej 1/3 członków Parlamentu;
4) Rektor Uczelni;
5) Senat Uczelni.
2. Wotum nieufności uważa się za udzielone, gdy głosowało za nim 2/3 ogólnej liczby członków
Parlamentu.
3. Następstwem udzielenia wotum nieufności wobec Przewodniczącego Zarządu jest:
1) odwołanie całego Zarządu,
2) automatyczne nieudzielenie absolutorium wobec odwołanych członków Zarządu.

§ 25
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) współdecydowanie o podziale funduszy pomocy materialnej,
2) opracowywanie i realizacja budżetu Samorządu,
3) dysponowanie środkami materialnymi Samorządu,
4) podejmowanie decyzji lokalowych będących w gestii organów Samorządu,
5) reprezentowanie społeczności studenckiej Uczelni na zewnątrz,
6) występowanie jako reprezentacja studentów Uczelni w sporach zbiorowych,
7) inne sprawy służące realizacji zadań Samorządu.
§ 26
Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Parlament.
§ 27
Członkowie Zarządu zobowiązani są na wezwanie Prezydium Parlamentu uczestniczyć w
posiedzeniach Parlamentu oraz odpowiadać na pytania dotyczące bieżącej działalności Zarządu.
§ 28
Wszystkie jednorazowe wydatki Zarządu w kwocie przekraczającej 1000 złotych oraz wydatki
regularne wielorazowe przekraczające 100 złotych miesięcznie wymagają uprzedniej zgody
Parlamentu.
§ 29
1. Na ostatnim posiedzeniu Parlamentu przed upływem kadencji Zarządu, Zarząd składa
Parlamentowi sprawozdanie z działalności za okres kadencji z uwzględnieniem wykonania
budżetu Samorządu.
2. Parlament udziela poszczególnym członkom Zarządu absolutorium na wniosek
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Samorządu.
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ROZDZIAŁ 3.
KOMISJA REWIZYJNA SAMORZĄDU
§ 30
Komisja Rewizyjna Samorządu, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”, jest organem nadzorczokontrolnym Samorządu.
§ 31
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków wybieranych przez Parlament
z grona wszystkich studentów Uczelni w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością
głosów.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok i kończy się z wyborem nowego składu Komisji
Rewizyjnej. W przypadku wakatu przeprowadzane są wybory uzupełniające zgodnie z ust. 1.
3. W czasie trwania kadencji członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w wyniku:
1) utraty statusu studenta,
2) złożenia dymisji,
3) prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej dla studentów ograniczającego jego
prawa studenckie,
4) odwołania przez Parlament bezwzględną większością głosów,
5) niewywiązywania się z obowiązków członka Komisji Rewizyjnej przez okres co najmniej
2 miesięcy.
§ 32
1. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który kieruje jej
pracami i reprezentuje ją wobec innych organów Samorządu.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zastępuje Zastępca Przewodniczącego, wybierany
spośród członków Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej, uchwalonego przez
Parlament.
§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu, a zwłaszcza kontrola bieżącej działalności
Zarządu, w tym:
a) decyzji lokalowych leżących w gestii Zarządu,
b) dysponowania środkami materialnymi Samorządu,
c) realizacji uchwał Parlamentu,
d) wykonywania budżetu Samorządu,
2) przeprowadzanie kontroli zleconych przez Parlament,
3) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi organami Samorządu,
4) składanie Parlamentowi wniosków o uchylenie niezgodnych z prawem lub z postanowieniami
niniejszego Regulaminu decyzji innych organów Samorządu,
5) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu Parlamentarzysty z powodów wymienionych w §10 ust. 4.
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§ 34
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Zastępca Przewodniczącego zobowiązani są, na żądanie
Przewodniczącego Parlamentu lub Prezydium Parlamentu, a także grupy co najmniej 10 członków
Parlamentu, uczestniczyć w posiedzeniach Parlamentu oraz składać sprawozdania dotyczące
określonej sprawy lub bieżącej działalności Komisji Rewizyjnej.
§ 35
W zakresie swojej działalności Komisja Rewizyjna uprawniona jest do korzystania z biura Zarządu.

ROZDZIAŁ 4.
CZŁONKOWIE SENATU UCZELNI
§ 36
Studenci będący członkami Senatu Uczelni są reprezentantami społeczności studenckiej w Senacie
Uczelni.
§ 37
1. Przewodniczący Parlamentu oraz Przewodniczący Zarządu wchodzą z urzędu do Senatu
Uczelni.
2. Ponadto do Senatu Uczelni wchodzą przedstawiciele studentów wybrani przez Parlament z
grona wszystkich studentów, bezwzględną większością głosów, w liczbie określonej w Statucie
Uczelni.
§ 38
W zakresie pełnienia swojej funkcji, przedstawiciele studentów w Senacie Uczelni działają zgodnie z
uchwałami Parlamentu.
§ 39
Na wniosek co najmniej połowy członków Parlamentu, przedstawiciele studentów w Senacie Uczelni
przedstawiają na posiedzeniu Parlamentu sprawozdanie ze swojej działalności na forum Senatu
Uczelni.

ROZDZIAŁ 5.
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 40
Sąd Koleżeński jest organem Samorządu powołanym do orzekania w sprawach naruszeń przez
studentów przepisów obowiązujących w Uczelni oraz czynów uchybiających godności studenta.
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§ 41
1.
2.
3.

W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 5 członków wybieranych przez Parlament z grona
ogółu studentów, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
Kadencja członków Sądu Koleżeńskiego trwa rok i kończy się wraz z wyborem nowego
składu. W przypadku wakatu przeprowadzane są wybory uzupełniające zgodnie z ust. 1.
W czasie trwania kadencji członek Sądu Koleżeńskiego traci swój mandat w wyniku:
1) utraty statusu studenta,
2) złożenia dymisji,
3) prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej dla studentów ograniczającego jego
prawa studenckie,
4) niewywiązywania się z obowiązków członka Sądu Koleżeńskiego, co najmniej przez 2
miesiące.
§ 42

1. Sąd Koleżeński wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jego pracami
i reprezentuje go wobec innych organów Samorządu.
2. Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego zastępuje Zastępca Przewodniczącego, wybierany
spośród członków Sądu Koleżeńskiego.
§ 43
Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego podawane są do wiadomości zainteresowanych stron oraz
Prezydium Parlamentu, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów również do wiadomości
Rektora.
§ 44
1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego drugiej
instancji.
2. Do Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji stosuje się odpowiednio § 41-43, 45 i 46.
§ 45
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz Zastępca Przewodniczącego zobowiązani są na żądanie
Przewodniczącego Parlamentu lub Prezydium Parlamentu, a także grupy co najmniej połowy
członków Parlamentu, uczestniczyć w posiedzeniach Parlamentu oraz składać sprawozdanie
dotyczące określonej sprawy lub okresu bieżącej działalności Sądu Koleżeńskiego.
§ 46
W zakresie swojej działalności Sąd Koleżeński uprawniony jest do korzystania z biura Zarządu.
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DZIAŁ III
ORGANY SAMORZĄDU NA SZCZEBLU WYDZIAŁÓW

ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 47
1. Wszyscy studenci danego wydziału tworzą Samorząd Studencki Wydziału.
2. Wybieralne organy Samorządu Studenckiego Wydziału są jedynymi reprezentantami ogółu
studentów wydziału.
3. Organy Samorządu Studenckiego Wydziału realizują określone w Regulaminie prawa
i obowiązki Samorządu Studenckiego Wydziału.
4. Określone w § 3 Regulaminu kompetencje Samorządu przysługują odpowiednio Samorządom
Studenckim wydziałów.
5. Wydziałowa Rada Studencka przedstawia Dziekanowi kandydatury do Wydziałowej Komisji
Stypendialnej.

ROZDZIAŁ 2.
ORGANY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYDZIAŁU ORAZ PRZEDSTAWICIELE
STUDENTÓW W ORGANACH WYDZIAŁU
§ 48
1. Organem Samorządu Studenckiego wydziału jest Wydziałowa Rada Studencka.
2. Kadencja Wydziałowej Rady Studenckiej trwa rok i kończy się z pierwszym posiedzeniem
Wydziałowej Rady Studenckiej następnej kadencji,
3. W skład Wydziałowej Rady Studenckiej wchodzi 5 studentów, którzy w wyborach uzyskali na
swoim wydziale największą liczbę głosów.
4. Organem wykonawczym Wydziałowej Rady Studenckiej jest Zarząd Samorządu Studenckiego
Wydziału.
5. W skład Zarządu Samorządu Studenckiego Wydziału wchodzą: Przewodniczący, Zastępca
Przewodniczącego oraz Sekretarz.
6. Przewodniczący Zarządu Samorządu Studenckiego Wydziału wybierany jest przez Wydziałową
Radę Studencką spośród studentów wydziału, bezwzględną większością głosów, w obecności
co najmniej połowy członków Wydziałowej Rady Studenckiej.
7. Zastępca Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego Wydziału wybierany jest przez
Wydziałową Radę Studencką spośród studentów wydziału, bezwzględną większością głosów,
w obecności, co najmniej połowy członków Wydziałowej Rady Studenckiej.
8. Sekretarz wybierany jest przez Wydziałową Radę Studencką spośród studentów wydziału
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Wydziałowej
Rady Studenckiej.
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§ 49
1. Przewodniczący Zarządu Samorządu Studenckiego Wydziału pełni z urzędu funkcję
przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału.
2. Wydziałowa Rada Studencka wybiera przedstawicieli studentów do Rady Wydziału w liczbie
określonej w Statucie Uczelni, bezwzględną większością głosów, spośród wszystkich studentów
wydziału.

§ 50
W czasie trwania kadencji członek Wydziałowej Rady Studenckiej lub Zarządu Samorządu
Studenckiego Wydziału traci mandat w wyniku:
1) utraty statusu studenta,
2) złożenia rezygnacji,
3) prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej dla studentów ograniczającego jego
prawa studenckie,
4) niemożności pełnienia swojej funkcji, przez okres co najmniej 2 miesięcy,
5) nieuczestniczenia, w co najmniej 2 posiedzeniach z rzędu,
6) dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach,
7) utraty mandatu w Parlamencie.
DZIAŁ IV
SPOSÓB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU

§ 51
1. Tryb wyboru do organów Samorządu oraz wyboru przedstawicieli studentów do kolegiów
elektorów określa Ordynacja Wyborcza.
2. Ordynację Wyborczą uchwala Parlament większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej
połowy reprezentantów Wydziałów.
3. Zmiany Ordynacji Wyborczej uchwala Parlament, zgodnie z zasadami określonymi w ust.2, na
wniosek: Prezydium Parlamentu, Zarządu Samorządu lub grupy co najmniej 10 członków
Parlamentu.
DZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 52
1. Regulamin Samorządu uchwala Parlament większością 2/3 głosów, w obecności
reprezentantów co najmniej połowy ogólnej liczby Wydziałów.
2. Zmiany w Regulaminie Samorządu uchwala Parlament, zgodnie z zasadami określonymi w
ust.1, na wniosek: Prezydium Parlamentu, Zarządu Samorządu lub grupy co najmniej 10
członków Parlamentu.
3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni ich zgodności z
ustawą i Statutem Uczelni.
4. Parlament, w przypadku zmiany Statutu Uczelni, jest zobowiązany do dostosowania
niniejszego Regulaminu.
5. Wszystkie akty prawne uchwalone przez Parlament muszą być zgodne z niniejszym
Regulaminem.
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§ 53
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego zgodności z ustawą i
Statutem Uczelni.
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