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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Akademię
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zwanej dalej
„Uczelnią” tworzą samorząd studencki zwany dalej „Samorządem”.
§2
1. Samorząd działa zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005r. Nr
164, poz. 1365 późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz aktami wykonawczymi do
Ustawy
2) Aktami wewnętrznymi Uczelni, w szczególności Statutem Akademii Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zwanego dalej „Statutem” oraz
Regulaminem Studiów.
3) Pozostałymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§3
1. Samorząd, stanowiąc integralną część społeczności akademickiej współdecyduje w
sprawach Uczelni, uczestniczy w zarządzaniu nią oraz jest współodpowiedzialny za
realizację jej zadań.
§4
1. Wyłącznym reprezentantem Samorządu Uczelni są jego organy wyłaniane w drodze
wyborów.
2. Zadaniami organów Samorządu są:
ochrona praw studentów,
reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych,
przedstawianie opinii środowiska studenckiego,
współdecydowanie w sprawach Uczelni w przypadkach przewidzianych przepisami
prawa, w szczególności w Ustawie i w Statucie,
5) wspieranie studenckiej działalności naukowej, sportowej, kulturalnej oraz socjalnej.
1)
2)
3)
4)
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Rozdział 2
Organy Samorządu
§5
1. Organami Samorządu są:
1)
2)
3)
4)
5)

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego zwana dalej „URSS”,
Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego zwany dalej „Zarządem”,
Rada Mieszkańców Domu Studenta zwana dalej „RMDS”.
Studencki Sąd Koleżeński zwany dalej „Sądem”,
Studencki Odwoławczy Sąd Koleżeński zwany dalej „Sądem Odwoławczym”.

2. Organy Samorządu w nowym składzie rozpoczynają pracę najpóźniej 10 listopada
posiedzeniem zwołanym po zakończeniu wyborów. Posiedzenie zwołuje ustępujący
przewodniczący organu, podczas którego przekazuje przewodnictwo.
3. Nabycie prawa członka organu następuje w drodze wyborów zgodnie z rozdziałem 3
Regulaminu Samorządu Studenckiego.
4. Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1) utraty statusu studenta,
2) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce przewodniczącego organu lub Przewodniczącego
Samorządu,
3) zachowania uchybiającego godności studenta, naruszenia przepisów Uczelni, co
dodatkowo stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
4) uchylania się od obowiązków i wyznaczonych zadań, co dodatkowo stanowi
podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
5) śmierci.
6) utraty statusu mieszkańca Domu Studenta w przypadku członków RMDS.
7) odwołania przez członków danego organu bezwzględną większością głosów ogółu
członków.
5. Utrata mandatu członka organu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 i 4 następuje na mocy
uchwały Zarządu na uprzedni wniosek przewodniczącego organu Samorządu lub
Uczelni.
§6
1. Organy Samorządu wymienione w § 5 podejmują decyzje w formie uchwał.
2. Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu niezgodną z przepisami prawa
powszechnego, Ustawą, Statutem, regulaminem studiów, regulaminem Samorządy
Studenckiego lub innymi wewnętrznymi regulacjami Uczelni.
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§7
1. Tryb i zasady wyborów do organów Samorządu, Rad Wydziału, Senatu, Kolegium
Elektorów i innych jednostek Uczelni określa rozdział 3, będący integralną częścią
Regulaminu Samorządu Studenckiego.

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
§8
1. URSS jest najwyższym organem prawodawczym Samorządu.
§9
Do kompetencji URSS należą w szczególności:
1) opiniowanie regulaminu studiów, regulaminu wydatkowania środków funduszu
pomocy materialnej oraz innych aktów prawa wewnętrznego Uczelni,
2) opiniowanie spraw studenckich Uczelni,
3) opiniowanie planów i programów nauczania,
4) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązującego prawa zarówno
powszechnego jak i wewnętrznego Uczelni,
5) wnioskowanie o przekazanie uprawnień stypendialnych,
6) uchwalanie regulaminu organów Samorządu oraz Regulaminu Wyborczego i ich
zmiany,
7) wybór Przewodniczącego Samorządu (jako Przewodniczącego URSS) i jego
zastępców,
8) powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz określenie trybu i zasad ich
funkcjonowania,
9) wnioskowanie do rektora Uczelni o wszczęcie procedury dyscyplinarnej,
10) składanie odwołania do komisji dyscyplinarnej lub Sądu od orzeczenia Rektora
Uczelni o wymierzeniu kary upomnienia lub nagany.
11) delegowanie przedstawicieli Samorządu do organów Uczelni,
12) sprawowanie nadzoru nad działalnością pozostałych organów Samorządu,
13) wybór i delegowanie przedstawicieli do organizacji studenckich poza Uczelnią,
14) decydowanie o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i jej formie, o czym URSS
informuje rektora i dziekanów nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem akcji
protestacyjnej,
15) decydowanie o strajku studenckim, wyłącznie jeżeli wcześniejsze negocjacje z
rektorem Uczelni lub inne niż strajk formy akcji protestacyjnej nie doprowadziły do
rozwiązania konfliktów,
16) wyrażanie zgody na kandydatury zastępców kierowników podstawowych jednostek
organizacyjnych właściwych do spraw studenckich,
17) opracowanie i promowanie kodeksu etyki studenta,
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18) w sprawach o szczególnym znaczeniu URSS może zarządzić referendum. Tryb i
zasady przeprowadzenia referendum określi URSS w drodze uchwały.
§ 10
1. URSS wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Samorządu zwanego dalej
„Przewodniczącym” w trakcie pierwszego spotkania po wyborach do URSS.
2. Przewodniczący wybierany jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
50% członków URSS, w głosowaniu tajnym spośród kandydatów przedstawionych
przez co najmniej 3 członków URSS.
3. Każdy członek URSS może zgłosić tylko jednego kandydata.
4. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, na tym samym
posiedzeniu
URSS przeprowadza się ponownie wybór przewodniczącego spośród dwóch
kandydatów,
którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.
§ 11
1. URSS wybiera ze swojego grona Zastępców Przewodniczącego Samorządu spośród
kandydatów zaproponowanych przez nowo wybranego Przewodniczącego oraz
zgłoszonych przez pozostałych członków URSS, po jednym z każdego wydziału,
zwanych dalej „Zastępcami” oraz jednego niezależnego od wydziału zwanego dalej
„Zastępcą”. Zastępca może pełnić jednocześnie funkcje Zastępców jednego z
wydziałów.
2. Pozostałe przepisy w zakresie wyboru Przewodniczącego stosuje się odpowiednio do
wyborów Zastępców.
§ 12
1. URSS obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Wszystkie
posiedzenia są protokołowane.
2. Posiedzenia zwyczajne zwoływane są przez Przewodniczącego lub Zastępcę, co
najmniej trzy dni przed datą zebrania, odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
3. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje drogą elektroniczną Przewodniczący lub Zastępca
co najmniej jeden dzień przed datą zebrania na wniosek:
1)
2)
3)
4)

Rektora lub Prorektorów,
Dziekana lub Prodziekanów,
co najmniej połowy członków URSS,
z własnej inicjatywy.

4. Posiedzenia URSS są otwarte dla wszystkich studentów bez prawa głosu, na wniosek
Zarządu, URSS może utajnić obrady.
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§ 13
1. URSS powołuje stałe i doraźne komisje doradczo-opiniodawcze.
2. Tryb i zasady funkcjonowania komisji o których mowa w ust.1 URSS określa w
drodze
uchwały.
§ 14
1. Uchwały URSS zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50%
aktualnych członków URSS w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw osobowych.
Na wniosek Przewodniczącego, Zarządu lub co najmniej 1/2 członków URSS
głosowanie można utajnić.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego URSS.

ZARZĄD SAMORZĄDU
§ 15
1. Zarząd Samorządu, zwany dalej „Zarządem”, jest organem wykonawczym
Samorządu.
§ 16
Zarząd tworzą:
1) Przewodniczący,
2) Wszyscy Zastępcy.
§ 17
Do kompetencji zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał URSS,
2) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności URSS,
3) przygotowywanie projektu budżetu URSS,
4) wykonywanie budżetu URSS,
5) dysponowanie środkami materialnymi samorządu,
6) wykonywanie uprawnień Samorządu w zakresie stypendiów,
7) prawowanie nadzoru oraz organizowanie prac innych organów Samorządu poprzez
proponowanie projektów uchwał,
8) opracowanie sprawozdania z rozdziału środków finansowych i rozliczenia tych
środków.
§ 18
Kadencja Zarządu upływa wraz z końcem kadencji lub odwołaniem Przewodniczącego.
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§ 19
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach co najmniej raz w miesiącu.
2. Obecność członków Zarządu na posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowa.
3. Wszystkie decyzje podejmowane przez Zarząd winny być podane do wiadomości
URSS na najbliższym posiedzeniu URSS od chwili podjęcia decyzji.
4. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane.
5. Posiedzenia zarządu są zamknięte.
PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU
§ 20
1.
1)
2)
3)
4)

Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
reprezentowanie Samorządu wobec władz Uczelni i poza nią,
zwoływanie i prowadzenie obrad URSS,
zwoływanie i prowadzenie obrad Zarządu,
koordynowanie i kontrolowanie prac Zarządu i pozostałych członków URSS
§ 21

1. URSS może udzielić votum nieufności dla Przewodniczącego zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 50% członków URSS, w głosowaniu tajnym.
2. Wniosek o udzielenie votum nieufności zgłasza co najmniej 8 członków URSS, a
głosowanie w sprawie wniosku może odbyć sie nie wcześniej niż po upływie 14 dni
od daty jego zgłoszenia.
3. URSS udzielając votum nieufności musi jednocześnie dokonać wyboru nowego
Przewodniczącego.
4. Uchwalenie votum nieufności wobec Przewodniczącego jest równoznaczne z
odwołaniem Zastępców.
5. Odwołany Przewodniczący nie traci mandatu członka URSS.
§ 22
1. Przepisy §20 z wyjątkiem ust. 4 stosuje się odpowiednio do Zastępców.
RADA MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENTA
§ 23
1. Organem Samorządu reprezentującym studentów mieszkających w Domu Studenta
zwanych dalej „Mieszkańcami” jest Rada Mieszkańców Domu Studenta zwana dalej
„RMDS”.
§ 24
7
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1. Zadaniem RMDS jest:
1) reprezentowanie interesów Mieszkańców Domu Studenta zwanego dalej „DS”,
2) współpraca z kierownictwem DS w celu zapewnienia godnego odpoczynku i czasu
nauki Mieszkańców,
3) informowania URSS o naruszeniu praw Mieszkańców oraz o naruszeniach regulaminu
obowiązującego w DS.
§ 25
1. W skład RMDS wchodzi od 3 do 5 mieszkańców DS.
2. Członkowie RMDS wybierają spośród siebie przewodniczącego, który kieruje
działalnością RMDS.
3. Wybory do RMDS przeprowadza URSS.
4. W przypadku utraty mandatu przez członka RMDS, Przewodniczący RMDS powołuje
do końca kadencji nowego członka na podstawie wyników ostatnich wyborów tj.
kandydat, który w kolejności uzyskał najwięcej głosów.
5. W przypadku niemożności powołania kandydata, o którym mowa w ust. 1
przeprowadza się wybory uzupełniające.
SĄD KOLEŻEŃSKI ORAZ ODWOŁAWCZY SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 26
1. Sąd jest organem Samorządu posiadającym uprawnienia dyscyplinarne wobec
studentów Uczelni wynikające z Ustawy i postanowień niniejszego regulaminu.
2. Od orzeczeń Sądu przysługuje odwołanie do Sądu Odwoławczego.
3. W skład Sądu i Sądu Odwoławczego wchodzi po 4 członków URSS wybranych w
tajnym głosowaniu na pierwszym posiedzeniu URSS. Nie można jednocześnie być
członkiem Sądu i Sądu Odwoławczego.
4. Kandydatów do Sądu i Sądu Odwoławczego proponuje Przewodniczący URSS.
§ 27
1. Pracami Sądu i Sądu Odwoławczego kierują jego Przewodniczący wybrani spośród
jego członków na jego pierwszym posiedzeniu.
2. Na wniosek przewodniczących zostają wybrani sekretarze odpowiedzialny za
sprawozdawczość z posiedzeń i orzeczeń.
§ 28
1. Do kompetencji Sądu należy:
a) opiniowanie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez komisję dyscyplinarną,
b) wydawanie orzeczeń wobec studentów będących przedmiotem postępowania
dyscyplinarnego,
2. Orzeczenia Sądu podawane są do wiadomości zainteresowanych stron oraz
przedstawicielom władz Uczelni i Zarządu.
8
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§ 29
1. Sąd jest jedynym i najwyższym organem sądowniczym Samorządu.
2. W zakresie orzekania Sad Koleżeński jest niezawisły od innych organów samorządu.
3. Sąd w ramach swoich kompetencji może orzec wobec studentów, których wszczęte
zostało postępowanie dyscyplinarne za postępowanie uchybiające godności studenta
oraz naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni następujące kary:
a) upomnienie
b) nagana
c) nagana z ostrzeżeniem

Rozdział 3
Wybory
§ 30
1. Przewodniczący lub ustępujący Przewodniczący do przeprowadzenia wyborów
powołuje komisję wyborczą samorządu studenckiego zwaną dalej „komisją”.
2. Przewodniczący URSS zwołuje pierwsze zebranie komisji.
3. W skład komisji wchodzi 5 osób.
4. Na pierwszym zebraniu komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym wyboru komisji
skrutacyjnej w składzie 3-osobowym, przewodniczącego oraz sekretarza komisji.
5. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w danych wyborach.
6. Komisja podejmują decyzje w formie uchwał.
7. Do zadań Komisji należy :
1) Organizacja oraz przeprowadzenie wyborów do Rady Wydziału, Senatu, Kolegium
Elektorów, URSS, RMDS.
2) Ustalanie oraz ogłoszenie kalendarza wyborów.
3) Ustalanie oraz ogłoszenie procedury głosowania.
4) Wyznaczenie miejsca i terminu wyborów zgodnie z kalendarzem.
5) Przyjmowanie zgłaszanych kandydatur.
6) Podawanie wyników wyborów do publicznej wiadomości.
§ 31
1. Mandat członków organów URSS oraz RMDS, Sądu, Sądu Odwoławczego trwa dwa
lata. W przypadku utraty prawa członka organu przed upływem kadencji
przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające przeprowadza się co
roku najpóźniej do końca października.
2. Mandat członków Rady Wydziału, Senatu, Kolegium Elektorów z ramienia studentów
trwa cztery lata. W przypadku utraty prawa członka organu przed upływem kadencji
9
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przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory przeprowadza się zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez Senat i Rady Wydziału.
§ 32
1. Każdemu studentowi przysługuje prawo zgłaszania kandydatur (również własnej) na
piśmie, nie później niż na 3 dni przed planowanymi wyborami.
2. Osoba, której kandydaturę zgłoszono musi wyrazić przed głosowaniem zgodę na
kandydowanie. Zgłoszenie własnej kandydatury jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na kandydowanie.
3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatur odpowiada liczbie wolnych
mandatów w danych wyborach procedury głosowania nie przeprowadza się, a
wszyscy kandydaci automatycznie otrzymują mandat.
§ 33
1. Każdy kandydat na członka URSS, Rad Wydziału, Senatu, Kolegium Elektorów,
RMDS ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej we własnym zakresie. Na
dzień przed datą wyborów obowiązuje cisza wyborcza.
§ 34
1. Głosowanie może odbywać się w dwóch trybach:
1) Pierwszy:
Głosowanie trwające 2 dni.
Karty do głosowania przygotowuje komisja wyborcza.
Na kartach wyborczych obowiązuje alfabetyczna kolejność kandydatów.
Głosować wolno tylko osobiście. Każdy wyborca oddaje głos na liczbę kandydatów
równą liczbie mandatów w danych wyborach.
e) Wyborca oznacza kandydata (kandydatów), na którego (których) głosuje, poprzez
postawienie znaku „X” w kratce obok jego (ich) nazwiska na karcie wyborczej.
f) Głos uznaje się za nieważny, jeżeli został oddany na karcie innej niż przygotowana
do głosowania, karta została całkowicie przedarta, dopisane nazwiska nie figurują na
liście wyborczej lub jeżeli liczba postawiony znaków obok nazwisk kandydatów
przekracza liczbę mandatów w danym głosowaniu.
a)
b)
c)
d)

2) Drugi:
a) Głosowanie trwające 2 dni, przeprowadzone w formie elektronicznej.
b) Na liście wyborczej obowiązuje alfabetyczna kolejność kandydatów.
§ 35
1. URSS w trybie uchwały decyduje w drodze uchwały o trybie przebiegu wyborów .
2. Informacja o typie przeprowadzani wyborów podania jest do publicznej wiadomości z
co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
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§ 36
1. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie wybrano wymaganej liczby przedstawicieli
przeprowadza się wybory dodatkowe.
2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby ważnie oddanych
głosów, przeprowadza się ponownie wybory spośród tych kandydatów (tylko w
wypadku, gdy liczba kandydatów tak wybranych przekraczałaby liczbę mandatów).
§ 37
1. Do ustalenia wyników głosowania komisja skrutacyjna przystępuje po jego
ukończeniu.
2. Za wybranego przedstawiciela uważa się kandydata, który uzyskał kolejno najwięcej
ważnie oddanych głosów.
3. Komisja skrutacyjna sporządza i podpisuje protokół z wyborów, który łącznie z
kartami do głosowania w przypadku głosowania na kartach przekazuje komisji
wyborczej.
4. Po przeprowadzeniu wyborów komisja wyborcza sporządza protokół z przebiegu
wyborów, który wraz z listą wybranych przedstawicieli przekazuje odpowiednio –
Przewodniczącemu, Rektorowi, Dziekanowi, Przewodniczącym Komisji Wyborczych.
5. Komisja wyborcza podaje nazwiska kandydatów do publicznej wiadomości, nie
później niż 2 dni po zakończeniu wyborów.
§ 38
1. Członkiem organu Samorządu lub Uczelni może zostać:
a) URSS, Senat Uczelni, Kolegium Elektorów Uczelni - Studenci studiów pierwszego i
drugiego stopnia prowadzonych przez Uczelnie.
b) Rada Wydziału, Kolegium Elektorów Wydziału - Studenci studiów pierwszego i
drugiego stopnia prowadzonych przez Wydział.
c) RMDS - Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez
Uczelnie, posiadający status mieszkańca DS.
Rozdział 4
Zmiana regulaminu Samorządu
§ 39
1. Projekt zmiany regulaminu Samorządu może przedłożyć:
1) Zarząd,
2) co najmniej 10 członków URSS,
2. Uchwalę o zmianie regulaminu Samorządu podejmuje URSS zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 2/3 składu URSS.
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3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 może zostać podjęta nie wcześniej niż po upływie 14
dni od dnia przedłożenia URSS projektu nowego regulaminu.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 2 wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jej przez
senat Uczelni.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 40
1. Funkcjonujące w chwili wejścia w życie niniejszego Regulaminu organy samorządu
mają obowiązek działać w oparciu o niniejszy Regulamin.
§ 41
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu uchyla sie Regulaminu Samorządu
Studenckiego z dnia 27 maja 2008 roku.
§ 42
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez senat Akademii jego
zgodności z ustawą i statutem Akademii.
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