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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Samorząd Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, zwany dalej 

Samorządem Studentów, tworzą studenci wszystkich kierunków i stopni kształcenia 

prowadzonych  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, zwanej dalej Uczelnią. 

 

§2 

Regulamin określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu, w tym rodzaje organów 

powstałe na mocy Rady Uczelnianej Samorządu Studentów, dalej zwaną RUSS, sposób ich 

wyłaniania oraz kompetencje, a także tryb wyboru przedstawicieli studentów do organów 

Uczelni i jej jednostek organizacyjnych. 

 

§3 

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Płocku stanowi podstawę do Regulaminu Samorządu Studentów i jest jego integralną 

częścią. 

 

§4 

Samorząd Studentów posiada swoje logo. Wzór logo przedstawia załącznik nr 1 do 

Regulaminu Samorządu Studentów. Zasady używania logo określa Zgromadzenie Prezydium 

RUSS. 

 

§5 

1. Samorząd Studentów działa poprzez swoje Organy, które są wybierane na podstawie  

ordynacji wyborczej Samorządu Studentów określonej w rozdziale 11 niniejszego 

regulaminu. 

2. Organy Samorządu ujęte są w §7 pkt.2. 
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3. Organu Samorządu Studentów są wyłącznym i niezależnym reprezentantem ogółu 

studentów Uczelni, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji oraz kierują się zasadą 

apolityczności. 

4. Członek Organu ma obowiązek brać czynny udział w pracach organów do których 

został wybrany. 

 

§ 6 

1. Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania Samorządu 

Studentów. 

2. Zasady korzystania z urządzeń, środków materialnych i innych pozostałych artykułów 

biurowych przez Samorząd Studentów określa Kanclerz. 

3. Samorząd Studentów prowadzi swoją działalność w oparciu o własny, roczny plan 

rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Senat.. 

4. Przewodniczący Samorządu Studentów składa Rektorowi w formie pisemnej, 

coroczne sprawozdanie z działalności Samorządu Studentów. 

 

§ 7 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Organach Samorządu na szczeblu Uczelnianym – rozumie się przez to Organy 

Samorządu, o których nowa w § 7 pkt.2 lit. a) - l). 

2. Organie Samorządu – rozumie się przez to:  

a) Rada Uczelnianą Samorządu Studentów, 

b) Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów, zwany dalej  

Prezydium RUSS, 

c) Przewodniczący RUSS, zwany dalej Przewodniczącym Samorządu, 

d) Rada Studencka Kierunków Studiów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 

Płocku, zwana dalej w skrócie RSKS  

e) Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku, zwaną dalej w skrócie KWSS, 

f) Komisja Samorządu Studentów ds. Socjalno – bytowych  

g) Komisja Samorządu Studentów ds. Sportu  

h) Komisja Samorządu Studentów ds. Kultury  

i) Komisja Samorządu Studentów ds. Praw Studenckich  
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j) Sąd koleżeński Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, jako pierwsza 

instancja, zwany dalej Sądem Koleżeńskim, 

k) Odwoławczy Sąd Koleżeński Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 

jako druga instancja, zwany dalej Odwoławczym Sądem Koleżeńskim, 

l) Rada Mieszkańców Domu Studenta „Korek” Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku, zwana dalej w skrócie RMDS. 

3. Kierunek Studiów, rozumie się przez to dany obszar kształcenia. 

 

 

 

§ 8 

Siedzibą RUSS jest biuro znajdujące się w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Płocku. 

 

§ 9 

Wszelkie pisma, wnioski i inne dokumenty związane z pracą RUSS składane są w siedzibie 

Samorządu zawartej w §8 Regulaminu Samorządu Studentów. 

 

§ 10 

Terenem działalności Samorządu jest Uczelnia. Przez teren Uczelni rozumie się także Dom 

Studenta „Korek” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, zwany dalej w skrócie 

Dom Studenta. Poza terenem Uczelni Samorząd działa przez swych przedstawicieli zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 11 

Do zadań Samorządu należy w szczególności: 

1. reprezentowanie ogółu studentów Uczelni; 

2. obrona praw studentów Uczelni; 

3. wspieranie i realizacja naukowych, kulturowych, sportowych i innych inicjatyw 

studenckich; 

4. aktywizacja życia studenckiego, animacja kultury studenckiej oraz integracji środowiska 

studenckiego; 

5. prowadzenie na terenie Uczelni działalności w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-

bytowych, kulturalnych oraz sportowych studentów Uczelni; 
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6.ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania; 

7. opiniowanie projektów decyzji Organów Uczelni; 

8. wyrażanie opinii studentów w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania 

w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem tym związanym lub wymagającym 

wypowiedzi tego środowiska. 

 

§ 12 

Samorząd uczestniczy w realizacji zadań Uczelni. 

 

 

Rozdział 2 

Organy Samorządu Studentów 

 

§13 

Organy Samorządu Studentów określone są w §7 pkt.2. 

 

§ 14 

Organy Samorządu Studentów działają w oparciu o: 

1. Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (dz. U. Nr 164, poz. 

1365, z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą; 

2. Przepisy wykonawcze do Ustawy; 

3. Statut Uczelni; 

4. Niniejszy Regulamin. 

 

§ 15 

Nadrzędnym celem Organów Samorządu Studentów jest reprezentowanie interesów i ochrona 

praw środowiska studenckiego. 

 

§ 16 

Organy Samorządu Studentów mają prawo do korzystania z dokumentacji i informacji 

będących w posiadaniu Uczelni, niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania – 

w granicach obowiązujących przepisów. 
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§ 17 

1. Pracami Organów Samorządu Studentów, o których mowa w §7 pkt. 2 kierują ich 

przewodniczący. 

2. Do zadań przewodniczących kierujących pracami Organów Samorządu Studentów, 

o których mowa w ust.1 w szczególności należy: 

1) zwoływanie i przewodniczenie obradom Organu, a w razie nieobecności 

wyznaczenie spośród członków Organu osoby przewodniczącej, 

2) zawiadamianie członków Organu o terminie, miejscu i projekcie porządków obrad, 

nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia, 

3) udostępnianie członkom Organu projektów uchwał, decyzji i innych materiałów 

wykorzystywanych podczas posiedzeń, 

4) wyznaczanie protokolanta obrad Organu, 

5) Zarządzanie głosowania w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego 

posiedzenia Organu, zatwierdzenia lub zmiany porządku obrad Organu oraz 

rozpatrywanych projektów uchwał lub podejmowanych decyzji 

 

§ 18 

1. Protokoły z posiedzeń Organów Samorządu Studentów, o których mowa w §7 pkt.2, 

powinny zawierać: 

1) nazwę organu  

2) datę i miejsce posiedzenia; 

3) nazwisko przewodniczącego i protokolanta obrad; 

4) listę obecnych na posiedzeniu członków Organu; 

5) ustalony porządek obrad i ewentualne w nim zmiany; 

6) treści projektów uchwał lub decyzji oraz nazwiska ich wnioskodawców; 

7) wyniki głosowań Organu w sprawie zatwierdzenia projektów uchwał lub decyzji. 

 

§ 19 

1. Organy Samorządu Studentów, o których mowa w §7 pkt. 2, ppkt. a i d, podejmują 

uchwały. 

2. Uchwały, o których mowa w ust.1, za wyjątkiem spraw określonych w ust.3, są 

podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy członków danego Organu. 

3. W głosowaniu tajnym Organy Samorządu Studentów podejmują uchwały: 
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1) w sprawach personalnych, 

2) na wniosek przewodniczącego Organu, 

3) na wniosek co najmniej dwóch członków Organu, poparty w głosowaniu przez co 

najmniej   ⁄   członków Organu obecnych na posiedzeniu. 

 

 

 

§ 20 

1. Organy Samorządu Studentów, o których mowa w §7 pkt. 2, pkt. b-c i e-g, podejmują 

wyłącznie decyzje. 

2. Decyzje, o których mowa w ust.1, z wyjątkiem decyzji Przewodniczącego Samorządu są 

podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba, że Ustawa, 

szczegółowe przepisy Statutu Uczelni lub niniejszego Regulaminu stanowi inaczej.  

 

§ 21 

Przewodniczący Samorządu Studentów lub upoważniony członek Prezydium RUSS 

przedstawia  Rektorowi  uchwały podjęte   przez  uczelniany organ uchwałodawczy 

samorządu  niezwłocznie po ich powzięciu, jednak nie później niż w terminie 10 dni  od dnia 

podjęcia odnośnej uchwały. 

 

§22 

Rektor uchyla uchwały lub decyzje Organów Samorządu sprzeczne z: 

1) Przepisami prawa; 

2) Statutem Uczelni; 

3) Regulaminem Studiów; 

4) Niniejszym Regulaminem. 

 

§23 

Przedstawiciele studentów wchodzący w skład Organów Samorządu Studentów wybierani są 

w wyborach organizowanych w Uczelni na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej 

Samorządu Studentów.  
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§24 

1. Kadencja każdego członka danego Organu Samorządu Studentów (z wyjątkiem członków 

Prezydium RUSS oraz Przewodniczącego Samorządu) trwa dwa lata i rozpoczyna się  

w dniu 1 listopada w roku wyborów, a kończy 31 października w roku, w którym upływa 

kadencja. 

2. Kadencja każdego członka Prezydium RUSS oraz Przewodniczącego Samorządu trwa 

rok i rozpoczyna się w dniu 1 czerwca w roku wyborów, a kończy 31 maja w roku, 

w którym upływa kadencja.  

3. Członkowie danego Organu Samorządu Studentów pełnią swoje funkcje do czasu ich 

przejęcia przez członków nowej kadencji. 

 

§25 

Nie można łączyć funkcji: 

1. Przewodniczącego Samorządu Studentów z funkcją Przewodniczącego RMDS; 

2. Członka KWSS z funkcją członka innego Organu Samorządu Studentów; 

3. Członka Organu Samorządu Studentów Uczelni z funkcją członka organu samorządu 

studentów na innej uczelni. 

 

§26 

1. Obowiązkiem każdego studenta jest uczestnictwo we wszystkich posiedzeniach Organów 

Samorządu Studentów, do których został wybrany. 

2. W przypadku wystąpienia trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności członka Organu 

Samorządu Studentów na jego posiedzeniach, przewodniczący tego Organu może 

skierować  wniosek do RUSS o uchylenie mandatu jego członkostwa.  

3. RUSS stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Organu w formie uchwały oraz zwraca 

się  z wnioskiem do KWSS o przeprowadzenie wyborów uzupełniających. 

 

§27 

Przewodniczący Samorządu może powoływać ekspertów Samorządu w określonej 

powołaniem dziedzinie. 
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Rozdział 3 

Rada Uczelniana Samorządu Studentów 

 

§28 

RUSS jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów reprezentującym 

ogół studentów Uczelni. 

 

§29 

W skład RUSS wchodzą: 

1) Przewodniczący Samorządu – jako Przewodniczący RUSS, 

2) Trzech Wiceprzewodniczących – jako członkowie Prezydium RUSS, 

3) Sekretarz – jako członek Prezydium RUSS, 

4) Prezydium Rady Studenckiej Kierunków Studiów, zwany dalej RSKS – starości oraz 

zastępcy kierunków prowadzonych w Uczelni,  

5) Przewodniczący RMDS, 

6) Wolni Studenci z każdego kierunku studiów, w liczbie adekwatnej do 

zapotrzebowania. 

 

§30 

1. Przedstawiciele studentów wchodzący w skład RUSS, o których mowa w §30 pkt. 1-4 

oraz pkt.6, wybierani są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Przewodniczący RMDS wybierany jest na zasadach określonych w Regulaminie Domu 

Studenta. 

 

§31 

1. Mandat członka RUSS może uzyskać student, który: 

1) nie został zawieszony w prawach studenta, 

2) nie został ukarany karą dyscyplinarną lub prawomocnym wyrokiem sądowym, 

3) wyraził pisemną zgodę na kandydowanie, 

4) wypełnia obowiązki zawarte w Kodeksie Etyki Studenta. 

2. Mandat członka RUSS wygasa w przypadku: 
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1) odwołania przez RUSS na wniosek Prezydium RUSS w powodu trzech  

nieobecności na zebraniu RUSS, które nie zostały usprawiedliwione. 

Usprawiedliwione mogą być jedynie nieobecności, które zostały spowodowane przez 

wypadek lub chorobę. 

2) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego RUSS, który musi przyjąć 

rezygnacje na mocy obowiązującej decyzji, 

3) udokumentowanego, rażącego działania na szkodę Uczelni lub ogółu studentów; 

4) orzeczenia kary przez Komisję Dyscyplinarną dla Studentów; 

5) orzeczenia kary przez Sąd Koleżeński; 

6) utraty statusu studenta Uczelni, chyba, że członek RUSS deklaruje kontynuację 

studiów na kolejnym stopniu studiów tego samego kierunku, lub rozpoczyna kolejny 

kierunek, 

7) nieobecności na co najmniej 3 dyżurach. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka RUSS, Przewodniczący Samorządu zwraca 

się do KWSS z wnioskiem o wyznaczenie daty wyborów uzupełniających do RUSS, 

chyba, że mandat dotyczy Wolnego Studenta. 

 

§32 

Do kompetencji RUSS należy: 

1. Uchwalanie Regulaminu Samorządu Studentów. 

2. Uchwalanie zmian w Regulaminie Samorządu Studentów. 

3. Uchwalanie regulaminów innych Organów Samorządu Studentów. 

4. Uchwalanie zmian w innych regulaminach Samorządu Studentów. 

5. Uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Samorządu Studentów. 

6. Uchwalanie głównych kierunków działalności Samorządu Studentów w danych roku 

akademickim. 

7. Podejmowanie uchwał dotyczących podziału środków funduszu pomocy materialnej dla 

studentów na poszczególne formy tej pomocy. 

8. Podejmowanie uchwał dotyczących przeprowadzania w Uczelni studenckiego 

referendum w sprawach ważnych dla środowiska studenckiego. 

9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia, formy i zakończenia ogólnouczelnianej 

akcji protestacyjnej lub strajku. 

10. Opiniowanie projektów uchwał organów kolegialnych Uczelni w sprawach związanych 

z organizacją, Regulaminem Studiów oraz jakością kształcenia. 
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11. Przedstawianie władzom Uczelni opinii społeczności studenckiej w sprawach 

związanych z działalnością i funkcjonowaniem Uczelni. 

12. Wyrażanie opinii w sprawach tworzenia i funkcjonowania w Uczelni stowarzyszeń i kół 

studenckich o charakterze naukowym, turystycznym, sportowym i kulturalnym. 

13. Ocena działalności wszystkich Organów Samorządu Studentów. 

14. Informowanie środowiska studenckiego o aktualnych sprawach społeczności studenckiej. 

15. Informowanie studentów o swojej bieżącej działalności. 

16. Obrona praw studentów. 

17. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, aktów wykonawczych, Statutu 

Uczelni, uchwał Senatu Uczelni, porozumień zawartych przez Uczelnię z innymi 

uczelniami innych aktów prawnych. 

18. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Samorządu. 

19. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Przewodniczącego Samorządu z działalności 

Samorządu. 

20. Powoływanie, odwoływanie i ocena działalności Prezydium RUSS. 

21. Powoływanie i odwoływanie członków Sądu Koleżeńskiego w obu instancjach. 

22. Powoływanie i odwoływanie członków KWSS. 

23. Powoływanie komisji stałych i doraźnych Samorządu Studentów, równocześnie 

określając zadania i uprawnienia tych komisji. 

24. Podejmowanie uchwał w sprawie delegowania przedstawicieli Samorządu do organów 

Uczelni, a w szczególności do: 

1) Senatu Uczelni  

2) Uczelnianej Komisji Wyborczej  

3) Rady Bibliotecznej  

4) Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich  

5) Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów  

6) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów  

7) Komisji  

8) Odwoławczej Komisji Stypendialnej  

9) Rady Wydziału   

10) Komisji ds. Socjalno – bytowych  

11) Komisji ds. Sportu  

12) Komisja ds. Organizacji RUSS 

13) Komisji ds. Kultury  
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14) Komisji ds. Praw Studenta  

15) Komisja ds. marketingu i promocji 

16) Komisji ds. Juwenaliów –  

17) Komisji ds. SFP Katorga  

18) Komisji ds. Wyborów MISS i MISTERA  

19) Komisji ds. Dnia Zdrowia  

20) Komisji ds. Konferencji Liderów  

21) Komisji ds. Turniejów Sportowych  

22) Komisji ds. Zbiórek Charytatywnych  

23) Komisji ds. Wizjera PWSZ  

24) Komisji ds. Sztandaru Uczelni  

25) Komisji ds. Erasmus  

26) Wszelkich innych organów Uczelni, w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 

 

§33 

1. RUSS dla realizacji swoich zadań ma prawo do korzystania z obiektów, pomieszczeń, 

aparatury i urządzeń będących własnością Uczelni na zasadach uzgodnionych z władzami 

Uczelni. 

2. RUSS może przedstawiać władzom Uczelni własne koncepcje zagospodarowania 

i wykorzystania pomieszczeń przeznaczonych na cele działalności studentów Uczelni. 

 

§34 

1. RUSS w sytuacjach konfliktowych z organami Uczelni, dotyczącymi istotnych spraw 

i interesów studentów, po wyczerpaniu wszystkich możliwości zawarcia porozumienia, 

dla poparcia swych żądań będących przedmiotem sporu zbiorowego, może w formie 

uchwały zarządzić przeprowadzenia akcji protestacyjnej lub strajku. 

2. W przypadku podjęcia decyzji i rozpoczęciu strajku lub innej akcji protestacyjnej RUSS 

jest zobowiązany zapewnić taki ich przebieg, aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu 

ludzkiemu, mieniu Uczelni lub innych osób, ani nie naruszały praw pracowników 

Uczelni, a także studentów niebiorących udziału w proteście. 

3. O podjętej decyzji Przewodniczący Samorządu zawiadamia Rektora nie później niż 3 dni 

przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej lub strajku. 

 

§35 
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1. Posiedzenia zwyczajne RUSS zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, 

co najmniej 3 razy w semestrze.  

2. Posiedzenia nadzwyczajne RUSS zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub 

na wniosek: 

1) 1/3 członków RUSS, 

2) Przewodniczących Sądu Koleżeńskiego pierwszej i drugiej instancji, 

3) Rektora Uczelni. 

4) Prorektora Uczelni ds. Studenckich i Dydaktyk  

3. Wniosek o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego RUSS przez osoby, o których mowa w 

§36 pkt 2, powinien być złożony na piśmie do Przewodniczącego RUSS. 

4. Posiedzenie nadzwyczajne RUSS powinno być zwołane najpóźniej 7 dni od dnia 

zgłoszenia wniosku. 

5. W posiedzeniach RUSS mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni delegaci 

organizacji i zrzeszeń działających na Uczelni, skupiających studentów Uczelni oraz 

osoby zaproszone na zebranie. 

6. O terminie posiedzeń RUSS jej przewodniczący powiadamia Prorektora ds. Studenckich i 

Dydaktyki . 

 

 

§36 

1. Kadencja każdego członka RUSS trwa dwa lata i nie może być przedłużona bez 

przeprowadzenia ponownych wyborów; 

2. Kadencja każdego nowego członka RUSS rozpoczyna się wraz z pierwszym 

posiedzeniem RUSS po ogłoszeniu ważności wyborów w danym roku akademickim 

przez KWSS, a kończy wraz z pierwszym posiedzeniem RUSS po kolejnych wyborach. 

 

§37 

1. Termin pierwszego posiedzenia RUSS w nowym roku akademickim wyznacza 

Prezydium RUSS po ogłoszeniu ważności wyborów przez KWSS. 

2. Pierwsze posiedzenie RUSS w nowym roku akademickim odbywa się najpóźniej 

dziesiątego dnia od daty jego wyznaczenia przez Prezydium RUSS. 

3. Pierwsze posiedzenie RUSS w nowym roku akademickim prowadzi Przewodniczący 

RUSS lub kolejno jego Pierwszy Zastępca, Drugi Zastępca, Sekretarz, a w ostateczności 

osoba oddelegowana przez Przewodniczącego za zgodą osoby oddelegowanej. 
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4. RUSS na swym pierwszym posiedzeniu w nowym roku akademickim podejmuje 

uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli organów Uczelni. 

 

§38 

1. Wybory wolnych studentów do RUSS przeprowadza Prezydium RUSS, najpóźniej do 

25 października nowego roku akademickiego spośród wszystkich studentów Uczelni, 

którzy w wyznaczonym czasie złożyli odpowiedni wniosek, który stanowi załącznik nr 2 

dołączony do niniejszego regulaminu. 

2. Pieczę nad wyborami trzyma KWSS, na wniosek Prezydium RUSS. 

3. Procedura wyborów wolnych studentów do RUSS zawiera: 

a) Zgłoszenie kandydata 

b) Wyrażanie zgody przez kandydatów na kandydowanie, 

c) Wypełnienie wniosku i złożenie go w wyznaczonym przez Przewodniczącego 

miejscu, 

d) Przedstawienie krótkiej prezentacji kandydata podczas spotkania organizowanego 

przez Prezydium RUSS, 

e) Głosowanie przez Prezydium RUSS pod pieczą przynajmniej jednego członka 

KWSS, 

f) Stwierdzenie ważności lub nieważności wyborów przez KWSS. 

 

§39 

1. Członek RUSS z wyłączeniem osób zawartych w pkt. 2 tego paragrafu może być 

jednocześnie Przewodniczącym dwóch komisji RUSS; 

2. Członek Prezydium RUSS może być Przewodniczącym maksymalnie trzech komisji 

RUSS. 

 

 

Rozdział 4 

Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów 

 

§40 

W skład Prezydium RUSS wchodzą: 

1) Przewodniczący Samorządu Studentów, 
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2) Wiceprzewodniczący ds. sportu i spraw organizacyjnych RUSS, inaczej zwany 

Pierwszym zastępcą Przewodniczącego  

3) Wiceprzewodniczący ds. kultury i praw studenta, inaczej zwany Drugim zastępcą 

Przewodniczącego  

4) Wiceprzewodniczący ds. marketingu i promocji, inaczej zwany Trzecim zastępcą 

Przewodniczącego  

5) Sekretarz. 

 

§41 

1. Kadencja każdego członka Prezydium RUSS trwa rok. 

2. Członkowie Prezydium RUSS wybierani są przez RUSS spośród wszystkich członków 

RUSS, najpóźniej do 31 maja roku, w którym upływa kadencja. 

3. Procedura wyboru Prezydium RUSS zawiera: 

1) Wyrażanie zgody przez kandydatów na kandydowanie, 

2) Wypełnienie wniosku, który stanowi załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu, przed 

końcem wyznaczonego terminu, 

5) Przedstawienie krótkiej prezentacji kandydata podczas posiedzenia RUSS na którym 

ogłoszone zostało przeprowadzenie wyborów, 

6) Głosowanie przez wszystkich członków RUSS pod pieczą przynajmniej jednego 

członka KWSS, 

7) Stwierdzenie ważności lub nieważności wyborów przez KWSS. 

 

 

§42 

1. Prezydium RUSS jest organem wykonawczym Samorządu Studentów. 

2. Do kompetencji Prezydium RUSS należy w szczególności: 

1) zgłaszanie na posiedzeniach RUSS projektów uchwał, wniosków i opinii 

dotyczących wszelkich spraw studentów, 

2) kontrola działalności RSKS, 

3) wyrażanie sprzeciwu wobec organów Uczelni naruszających prawa i interesy 

studentów, 

4) prowadzenie negocjacji w sprawach sporów zbiorowych z władzami Uczelni. 

5) Podejmowanie decyzji w sprawach bieżących Uczelni, leżących w zakresie 

kompetencji samorządu studentów. 
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§43 

Prezydium RUSS zobowiązane jest: 

1) postępować zgodnie z uchwałami RUSS, 

2) utrzymywać stałe i jawne kontakty z organami i władzami Uczelni, 

3) podejmować działania interwencyjne w celu obrony praw i interesów studentów, 

4) utrzymywać kontakty w przedstawicielami organów kolegialnych Uczelni, 

5) udzielać odpowiedzi na interpelacje i zapytania członków RUSS w formie ustnej lub 

pisemnej w sprawach bieżących na tym samym posiedzeniu, a w sprawach 

wymagających wyjaśnienia, w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania zapytania 

lub interpelacji. 

 

§ 44 

Prezydium RUSS podejmuje decyzje w sprawach: 

1) bieżącej działalności Samorządu i Uczelni, 

2) dysponowania środkami materialnymi Samorządu, 

3) podziału środków z funduszu pomocy materialnej, 

4) podziału środków przeznaczonych na cele studenckie. 

 

§ 45 

Prawa i obowiązki Przewodniczącego jako jednoosobowego organ Samorządu zostały 

określone  w rozdziale 5, niniejszego regulaminu. 

 

 

 

§ 46 

1. Wyboru Wiceprzewodniczącego ds. sportu i spraw organizacyjnych RUSS dokonuje 

RUSS spośród zgłoszonych kandydatów, członków Rady, w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej   ⁄  członków Rady. 

2. Kadencja Wiceprzewodniczącego ds. sportu i spraw organizacyjnych RUSS trwa rok. 

§ 47 
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Wiceprzewodniczący ds. sportu i spraw organizacyjnych RUSS może zostać odwołany przez 

RUSS w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności   ⁄  członków RUSS 

na skutek wystąpienia jednego z niżej podanych punktów: 

1. utraty biernego prawa wyborczego, 

2. ukarania karą dyscyplinarną przez Komisję Dyscyplinarną lub Sąd Koleżeński, 

3. rozpoczęcie procesu wyjaśniającego przez Komisję Dyscyplinarną 

4. złożenia uzasadnionego wniosku o odwołanie z funkcji Pierwszego Zastępcy 

Przewodniczącego przez   ⁄  członków RUSS. 

 

§ 48 

Do kompetencji Wiceprzewodniczącego ds. sportu i spraw organizacyjnych RUSS należy: 

1) zastępowanie Przewodniczącego Samorządu we wszystkich jego funkcjach podczas 

jego nieobecności w Uczelni  

2) współpraca z organami Uczelni 

3) zawiadamianie członków RUSS o terminie posiedzeń tego Organu,  

4) zawiadamianie Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki i terminalach posiedzeń 

RUSS, 

5) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Samorządu,  

6) organizacja imprez sportowych  

7) organizacja pracy RUSS 

 

§ 49 

1. Wyboru Wiceprzewodniczącego ds. kultury i praw studenta dokonuje RUSS spośród 

zgłoszonych kandydatów, członków Rady, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej   ⁄  członków Rady. 

2. Kadencja Wiceprzewodniczącego ds. kultury i praw studenta trwa rok. 

 

§ 50 

Wiceprzewodniczący ds. kultury i praw studenta może zostać odwołany przez RUSS  

w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności   ⁄  członków RUSS na 

skutek wystąpienia jednego z niżej podanych punktów: 

1. utraty biernego prawa wyborczego, 

2. ukarania karą dyscyplinarną przez Komisję Dyscyplinarną lub Sąd Koleżeński, 
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3. rozpoczęcie procesu wyjaśniającego przez Komisję Dyscyplinarną 

4. złożenia uzasadnionego wniosku o odwołanie z funkcji Drugiego Zastępcy 

Przewodniczącego przez   ⁄  członków RUSS. 

 

§ 51 

Do kompetencji Wiceprzewodniczącego ds. kultury i praw studenta należy: 

1) w przypadku nieobecności w Uczelni zarówno Przewodniczącego Samorządu, ja i 

jego Pierwszego Zastępcy sprawuje ich funkcje  

2) organizacja wydarzeń kulturalnych  

3) obrona praw studenta  

4) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Samorządu Studentów. 

 

 

§ 52 

3. Wyboru Wiceprzewodniczącego ds. marketingu i promocji dokonuje RUSS spośród 

zgłoszonych kandydatów, członków Rady, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej   ⁄  członków Rady. 

4. Kadencja Wiceprzewodniczącego ds. marketingu i promocji trwa rok. 

 

    § 53 

Wiceprzewodniczący ds. marketingu i promocji może zostać odwołany przez RUSS  

w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności   ⁄  członków RUSS na 

skutek wystąpienia jednego z niżej podanych punktów: 

1. utraty biernego prawa wyborczego, 

2. ukarania karą dyscyplinarną przez Komisję Dyscyplinarną lub Sąd Koleżeński, 

3. rozpoczęcie procesu wyjaśniającego przez Komisję Dyscyplinarną 

4. złożenia uzasadnionego wniosku o odwołanie z funkcji Trzeciego Zastępcy 

Przewodniczącego przez   ⁄  członków RUSS. 

 

§ 54 

Do kompetencji Wiceprzewodniczącego ds. marketingu i promocji należy: 

1. w przypadku nieobecności w Uczelni zarówno Przewodniczącego Samorządu, ja i 

jego Pierwszego i Drugiego Zastępcy sprawuje ich funkcje  
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2. organizacja promocji RUSS 

3. wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Samorządu Studentów. 

 

 

§ 55 

1. Wyboru Sekretarza Samorządu Studentów dokonuje RUSS spośród zgłoszonych 

kandydatów, członków Rady, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej   ⁄  członków Rady. 

2. Kadencja Sekretarza Samorządu Studentów trwa rok. 

 

§ 56 

Sekretarz Samorządu Studentów może zostać odwołany przez RUSS  

w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności   ⁄  członków RUSS na 

skutek wystąpienia jednego z niżej podanych punktów: 

1. utraty biernego prawa wyborczego, 

2. ukarania karą dyscyplinarną przez Komisję Dyscyplinarną lub Sąd Koleżeński, 

3. rozpoczęcie procesu wyjaśniającego przez Komisję Dyscyplinarną 

4. zrzeczenia się funkcji Przewodniczącego, dokonanej w formie pisemnej,  

5. złożenia wniosku o odwołanie z funkcji Sekretarza przez   ⁄  członków RUSS. 

 

§ 57 

Do kompetencji Sekretarza Prezydium RUSS należy: 

1) prowadzenie biura RUSS, 

2) przygotowywanie porządku posiedzeń RUSS i porządku posiedzeń Prezydium 

RUSS, 

3) protokołowanie posiedzeń RUSS i posiedzeń Prezydium RUSS, 

4) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Samorządu Studentów. 
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Rozdział 5 

Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów 

 

§ 58 

Kandydatem na Przewodniczącego Samorządu może być student Uczelni, który: 

1) nie został zawieszony w prawach studenta, 

2) nie został ukarany karą dyscyplinarną lub prawomocnym wyrokiem sądowym, 

3) wyraził pisemną zgodę na kandydowanie, 

4) posiada mandat członka RUSS. 

 

§ 59 

1. Wyboru Przewodniczącego Samorządu Studentów dokonuje RUSS spośród zgłoszonych 

kandydatów, członków Rady, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,  

w obecności co najmniej   ⁄  członków Rady. 

 

§ 60 

Przewodniczący Samorządu Studentów może zostać odwołany przez RUSS w głosowaniu 

tajnym, większością   ⁄  głosów w obecności   ⁄  członków RUSS na skutek wystąpienia 

jednego z niżej podanych punktów: 

1) utraty biernego prawa wyborczego, 

2) ukarania karą dyscyplinarną przez Komisję Dyscyplinarną lub Sąd Koleżeński, 

3) zrzeczenia się funkcji Przewodniczącego, dokonanej w formie pisemnej,  

4) złożenia uzasadnionego wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącego przez   ⁄  

członków RUSS. 

 

§ 61 

Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu Studentów należy: 

1) reprezentowanie studentów Uczelni wobec władz Uczelni, 

2) reprezentowanie studentów Uczelni w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej 

Polskiej, 
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3) reprezentowanie studentów Uczelni w Porozumieniu Samorządów Studentów 

uczelni Płockich, 

4) reprezentowanie studentów Uczelni w Senacie Uczelni, 

5) reprezentowanie studentów Uczelni w Komisji Wyborczej Uczelni, 

6) reprezentowanie studentów Uczelni w Komisji Stypendialnej pierwszej instancji, 

7) przewodniczenie Sądowi Koleżeńskiemu drugiej instancji, 

8) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom RUSS, 

9) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Prezydium RUSS, 

10) przedstawianie projektów uchwał w RUSS, 

11) kontrola działalności RSKS, 

12) kontrola działalności komisji Samorządu Studentów, 

13) powoływanie i odwoływanie składu Pocztu Sztandarowego Uczelni, 

14) wyznaczanie osób z Samorządu do obsługi inauguracji roku akademickiego Uczelni, 

15) składanie RUSS wniosków o powołanie lub odwołanie członków Prezydium RUSS, 

16) określanie zadań członków Prezydium RUSS, 

17) przedstawianie RUSS projektów zmian Regulaminu Samorządu Studentów Uczelni, 

18) przedstawianie RUSS oraz Prorektorowi ds. Studenckich rocznego sprawozdania 

z działalności Organów Samorządu Studentów, 

19) przedstawianie Prorektorowi ds. Studenckich rocznego planu rzeczowo-finansowego 

Samorządu Studentów na kolejny rok, 

20) rozpatrywanie wniosków studentów, w tym wniosków RMDS, 

21) innych zadań nie wymienionych powyżej, gdzie działanie Przewodniczącego jest 

konieczne 

22) podejmowanie decyzji w sprawach pilnych  

 

 

 

 

§ 62 

1. Osoba, która sprawowała urząd Przewodniczącego Samorządu Studentów, po 

zakończeniu kadencji, jeśli wyrazi pisemną zgodę w formie wniosku, może zostać, 

nawet jeśli ukończyła studia w Uczelni, Honorowym członkiem RUSS 

2. Powyższy wniosek przyjmuje RUSS w głosowaniu tajnym. 



23 
 

3. Honorowy członek RUSS służy radą i pomocą, bez prawa udziału w głosowaniu 

Rady.  

 

 

 

 

 

Rozdział 6 

Rady Studenckie Kierunków Studiów 

 

 

§ 63 

1. RSKS tworzą Starości wszystkich grup ćwiczeniowych, prowadzonych w ramach 

kierunku studiów na danym kierunku kształcenia. 

2. Spośród wszystkich starostów grup ćwiczeniowych RSKS wybiera Prezydium RSKS, 

w skład którego wchodzą Starosta danego Kierunku studiów będący jednocześnie 

Przewodniczącym RSKS oraz jego Zastępca. 

3. Prezydium RSKS wchodzi w skład RUSS. 

4. Wybory do Prezydium RSKS przeprowadza KWSS. 

 

§ 64 

1. Posiedzenia RSKS zwołuje Starosta Kierunku z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) 10% studentów kierunku studiów, 

2) 50% starostów grup ćwiczeniowych prowadzonych na kierunku studiów, 

3) Przewodniczącego RUSS, 

4) Dziekana Wydziału, w którym realizowany jest kierunek studiów. 

2. RSKS może zapraszać na swoje posiedzenia delegatów organizacji i zrzeszeń 

studenckich działających w ramach danego kierunku studiów. 

 

§65 

Do kompetencji RSKS należy: 

1) wybór Starosty Kierunku – jako Przewodniczącego RSKS, 
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2) wybór Zastępcy Starosty Kierunku, 

3) wybór Starostów Roku, 

4) odwoływanie na wniosek co najmniej   ⁄  członków RSKS Starosty Kierunku, jego 

Zastępcy, Starostów Roku oraz Starostów Grup Ćwiczeniowych,  

5) wyrażanie opinii oraz zgłaszanie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących 

studentów kierunku, 

6) wspomaganie studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i sportowego na 

kierunku studiów, 

7) współpraca z pozostałymi Organami Samorządu Studentów, władzami Uczelni oraz 

władzami Wydziału, w ramach którego realizowany jest kierunek. 

 

§ 66 

Każdy nowo wybrany Starosta Kierunku, Zastępca Starosty Kierunku oraz Starosta Roku 

zobowiązany jest do podpisania protokołu z wyborów. 

 

§ 67 

1. Wyboru Starosty Kierunku dokonuje RSKS spośród zgłoszonych kandydatów, członków 

Rady, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej   ⁄  

członków Rady. 

2. Kadencja Starosty Kierunku trwa dwa lata. 

3. Głosowanie może być tajne jeśli Rada podejmie taką decyzje. 

 

§ 68 

Starosta Kierunku może zostać odwołany przez RSKS w głosowaniu tajnym, większością   ⁄  

głosów w obecności   ⁄  członków Rady na skutek wystąpienia jednego z niżej podanych 

punktów: 

1) utraty biernego prawa wyborczego, 

2) ukarania karą dyscyplinarną przez Komisję Dyscyplinarną lub Sąd Koleżeński, 

3) zrzeczenia się funkcji Starosty Kierunku, dokonanej w formie pisemnej,  

4) złożenia wniosku o odwołanie z funkcji Starosty Kierunku przez   ⁄  członków Rady 

 

§ 69 
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1. Do kompetencji Starosty Kierunku należy: 

1) wykonywanie postanowień RSKS, 

2) zwoływanie posiedzeń RSKS, 

3) reprezentowanie RSKS wobec władz Uczelni i pozostałych Organów Samorządu, 

4) uczestniczenie na wniosek studenta swego kierunku studiów w zaliczeniu 

komisyjnym lub egzaminie komisyjnym, 

5) przekazywanie wniosków i postulatów studentów kierunku do władz Wydziału, 

w ramach którego kierunek jest realizowany. 

2. W przypadku nieobecności w Uczelni Starosty Kierunku, jego funkcje sprawuje Zastępca 

Przewodniczącego RSKS  

 

§ 70 

Do kompetencji Starosty Roku należy: 

1) reprezentowanie studentów roku, 

2) ustalanie harmonogramu sesji egzaminacyjnej, w porozumieniu z prowadzącymi 

zajęcia dydaktyczne, 

3) występowanie z wnioskiem do Dziekana Wydziału, w ramach którego realizowany 

jest kierunek o zmianę wykładowcy lub prowadzącego ćwiczenia, 

4) uczestniczenie na wniosek zainteresowanego studenta swojego roku w zaliczeniu 

komisyjnym lub egzaminie komisyjnym, 

5) podejmowanie innych działań dyktowanych zadaniami Samorządu, 

6) współpraca z nauczycielem akademickim – opiekunem roku. 

 

§ 71 

1. Starosta Grupy ćwiczeniowej wybierany jest z pośród studentów danej grupy 

ćwiczeniowej w wyborach powszechnych, zwykłą większością głosów, 

2. Nad wyborem Starosty Grupy ćwiczeniowej czuwa oddelegowany do tego członek 

KWSS lub RUSS. 

 

§ 72 

1. Starosta Grupy ćwiczeniowej reprezentuje studentów grupy oraz współpracuje ze 

Starostą Roku oraz Starostą Kierunku. 

2. Do kompetencji Starosty Grupy ćwiczeniowej należą: 

1) wszelkie sprawy organizacyjno-techniczne związane z prowadzeniem zajęć grupy, 
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2) podejmowanie innych działań dyktowanych zadaniami Samorządu. 

 

 

Rozdział 7 

Rada Mieszkańców Domu Studenta 

 

§ 73 

1. Mieszkańcy Domu Studenta będący studentami Uczelni, tworzą Samorząd Domu 

Studenta, którego organem jest Rada Mieszkańców Domu Studenta. 

2. W skład RMDS wchodzi: 

1) Przewodniczący, 

2) Członkowie 

3. RMDS wybierają mieszkańcy Domu Studenta według zasad określonych w Regulaminie 

Domu Studenta. 

 

 

 

§74 

1. RMDS: 

1) reprezentuje ogół mieszkańców Domu Studenta, 

2) współdecyduje w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych mieszkańców, 

3) organizuje działalność kulturalną i sportową w Domu Studenta, 

4) uchwala Regulamin Domu Studenta, 

5) opiniuje zmiany w Regulaminie Domu Studenta. 

2. Funkcje wykonawcze RMDS pełni jej Przewodniczący. 

3. Szczegółowe zasady działania i wyboru RMDS określa Regulamin Domu Studenta. 
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Rozdział 8 

Sąd koleżeński 

 

§ 75 

Student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Sądem Koleżeńskim, na wniosek 

Rektora, Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki lub RUSS, za naruszenie przepisów 

obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta. 

 

§ 76 

1. Sąd Koleżeński jest jedynym i najwyższym Organem sądowniczym Samorządu 

Studentów Uczelni. 

2. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie oraz orzeka w sprawach dyscyplinarnych 

studentów w trybie i na podstawie art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo 

o szkolnictwie wyższym” (dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). 

3. W zakresie orzekania Sąd Koleżeński jest niezawisły. 

4. Orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego podlegają wszyscy studenci Uczelni. 

 

§ 77 

1. Postępowanie Sądu Koleżeńskiego jest dwuinstancyjne. 

2. Sąd Koleżeński I Instancji orzeka w składzie: 

1) Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Samorządu – jako Przewodniczący Sądu 

Koleżeńskiego I instancji, 

2) Drugi Zastępca Przewodniczącego Samorządu, 

3) trzech Starostów Grup ćwiczeniowych, z kierunku studiów obwinionego studenta, 

wybieranych przez RUSS, 

3. Sąd Koleżeński II instancji orzeka w składzie: 

1) Przewodniczący Samorządu Studentów – jako Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 

II instancji, 

2) Przewodniczący RSKS, z którego pochodzi obwiniony student, 

3) trzech Starostów Roku, z kierunku studiów obwinionego studenta, wybieranych 

przez RUSS. 
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§ 78 

 

1. Postępowanie dyscyplinarne przed Sądem Koleżeńskim nie może zostać wszczęte: 

1) po upływie 6 miesięcy od dnia uzyskania wiadomości o popełnieniu czynu 

uzasadniającego nałożenie kary lub 3 lat od jego popełnienia (jeżeli czyn stanowi 

przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania 

przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej), 

2) po upływie roku od opuszczenia Uczelni przez studenta. 

2. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 

wobec studenta, któremu zarzuca się popełnienie plagiatu. 

 

§ 79 

1. Stronami w rozprawie przed Sądem Koleżeńskim są: 

1) wnioskodawca, 

2) obwiniony. 

2. Obwiniony może występować przed Sądem Koleżeńskim w swoim imieniu osobiście lub 

skorzystać z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. 

 

§ 80 

1. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której 

wysłuchuje wnioskodawcy, obwinionego lub jego obrońcy. 

2. W przypadku nieobecności obwinionego Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie zaocznie. 

3. Rozprawa przez Sądem Koleżeńskim jest jawna. 

 

 

§ 81 

Sąd Koleżeński I instancji, po zakończeniu rozprawy, podejmuje decyzję w sprawie: 

1) umorzenia postępowania, 

2) wymierzenia obwinionemu kary dyscyplinarnej zgodnie z art. 212 Ustawy – 

z wyjątkiem pkt. 4 i 5. 

 

§ 82 
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1. Decyzja Sądu I instancji jest ostateczna, jeśli nie zostanie złożone odwołanie. 

2. Obwiniony może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia 

o ukaraniu do Sądu Koleżeńskiego II instancji. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.1, dostarczane jest listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru na adres stałego zamieszkania obwinionego. 

 

§ 83 

1. Sąd Koleżeński II instancji po rozpatrzeniu odwołania obwinionego, podejmuje decyzję 

w sprawie: 

1) utrzymania w mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji, 

2) umorzenia postępowania. 

2. Decyzja Sądu II instancji jest ostateczna. 

3. Zawiadomienie o decyzji Sądu Koleżeńskiego II instancji dostarczane jest listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres stałego zamieszkania obwinionego. 

 

§ 84 

Pozostałe kwestie dotyczące Sądu Koleżeńskiego oraz postępowania dyscyplinarnego 

regulują przepisy Ustawy,  oraz Statut Uczelni. 

 

 

Rozdział 9 

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów 

 

§ 85 

1. Wybory Samorządowe w Uczelni przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu 

Studentów. 

2. W skład KWSS wchodzą: 

1) po jednym studencie  z każdego Wydziału  

2) Przewodniczący – wybierany spośród członków. 

3. Członkowie KWSS nie mogą być: 

1) kandydatami w wyborach samorządowych, 

2) członkami innych Organów Samorządu. 
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4. Kadencja przedstawiciela KWSS jest bezterminowa i mija z dniem utraty statusu 

Studenta przez członka. 

 

 

§ 86 

1. Członków KWSS oraz jej Przewodniczącego powołuje i odwołuje RUSS. 

2. Powołanie KWSS musi nastąpić najpóźniej 28 dni przed rozpoczęciem wyborów 

samorządowych. 

3. KWSS pełni swe funkcje do czasu ukonstytuowania się KWSS nowej kadencji. 

 

§ 87 

Do zadań KWSS należy: 

1. Organizowanie wyborów samorządowych w Uczelni, a w szczególności: 

1) ustalanie terminarza czynności wyborczych, 

2) przeprowadzanie wyborów, 

3) stwierdzanie ważności lub nieważności wyborów, 

2. Organizowanie ogólnouczelnianego referendum na wniosek RUSS lub władz Uczelni. 

 

§ 88 

Do zadań Przewodniczącego KWSS należy dopilnowanie wszelkich ustaleń KWSS 

dotyczących przeprowadzenia wyborów. 

 

§ 89 

Zasady działania, pracy oraz wyborów dokonywanych przez KWSS, określona KWSS. 

 

 

Rozdział 10 

Główne Komisje Samorządu Studentów 

 

§ 90 

1.  Komisje Samorządu Studentów działają na rzecz ogółu studentów Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Płocku mając na celu ich dobro. 

2.  Powoływanie członków do Komisji Samorządu Studentów odbywa się na pierwszym 

zebraniu Samorządu Studentów w nowym roku akademickim. 



31 
 

3.  Członków Komisji wybiera się i odwołuje zwykle większością głosów, na wniosek 

Przewodniczącego Prezydium Samorządu Studentów w głosowaniu jawnym. 

 

§ 91 

1. Komisja Samorządu Studentów ds. socjalno- bytowych bierze udział w pracach Komisji 

Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

2. Działanie Komisji Socjalnej nadzoruje Kierownik Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki. 

3. Przewodniczący Prezydium RUSS jest członkiem Komisji Stypendialnej z urzędu. 

4. Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Prezydium RUSS jest członkiem Stypendialnej 

Komisji Odwoławczej z urzędu. 

5. Pozostałych Członków Komisji ds. socjalno- bytowych powołuje RUSS w wyborach 

jawnych. 

 

§ 92 

1. Komisję Samorządu Studentów ds. Sportu  tworzy grupa Członków Samorządu Studentów. 

2. Głównym zadaniem Komisji ds. Sportu jest tworzenie eventów sportowych mających na 

celu poprawienie  kultury fizycznej wśród studentów PWSZ w Płocku. 

3. Działanie w/w Komisji nadzoruje Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

4. Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów jest członkiem komisji ds. 

sportu z urzędu. 

5. Pozostałych Członków Komisji ds. Sportu powołuje RUSS w wyborach jawnych. 
 

 

 

§ 93 

 

1. Komisję Samorządu Studentów ds. Kultury Studenckiej tworzy grupa Członków 

Samorządu Studentów. 

2. Głównym zadaniem Komisji ds. Kultury Studenckiej jest organizowanie eventów mających 

na celu tworzenie szeroko rozumianej kultury studenckiej i poprzez nią promowanie działania 

Uczelni wśród studentów PWSZ w Płocku, jak również reprezentowanie PWSZ w Płocku w 

kraju i zagranicą. 

3. Działanie Komisji ds. Kultury Studenckiej nadzoruje Prorektor ds. studenckich i dydaktyki. 

4. Drugi Zastępca Przewodniczącego jest członkiem komisji ds. kultury studenckiej z urzędu. 

5. Pozostałych Członków Komisji ds. Kultury Studenckiej powołuje RUSS w wyborach 

jawnych. 

 
§ 94 

 

1. Komisję Samorządu Studentów ds. Praw Studentów, tworzy grupa członków Samorządu 

Studentów. 

2. Głównym zadaniem Komisji ds. Praw Studentów jest dbanie o przestrzeganie praw studentów 

PWSZ w Płocku. 

3. Działanie Komisji ds. Praw Studentów nadzoruje Prorektor ds. nauki i rozwoju. 

4. W szczególnych przypadkach Komisja ds. Praw Studentów kieruje sprawę do Parlamentu 

Studentów Rzeczpospolitej Polskiej czy Rzecznika Praw Studenta. 

5. Drugi Zastępca Przewodniczącego jest członkiem komisji ds. Praw Studentów z urzędu. 

6. Pozostałych członków Komisji ds. Praw Studentów Samorządu Studentów powołuje 

RUSS w wyborach jawnych. 

 

§ 95 
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1. Komisję Samorządu Studentów ds. marketingu i promocji, tworzy grupa członków Samorządu 

Studentów. 

2. Głównym zadaniem Komisji ds. marketingu i promocji  jest dbanie o promocje RUSS i Uczelni 

3. Działanie Komisji ds. marketingu i promocji   nadzoruje Biuro Rektora. 

4. Trzeci Zastępca Przewodniczącego jest członkiem komisji ds. marketingu i promocji z urzędu. 

5. Pozostałych członków Komisji ds. marketingu i promocji Samorządu Studentów powołuje 

RUSS w wyborach jawnych. 

§ 96 

 

1. Komisję Samorządu Studentów ds. organizacji RUSS, tworzy grupa członków Samorządu 

Studentów. 

2. Głównym zadaniem Komisji ds. organizacji RUSS jest dbanie o zorganizowanie  prac Rady 

3. Działanie Komisji ds. organizacji RUSS nadzoruje Przewodniczący RUSS 

4. Drugi Zastępca Przewodniczącego jest członkiem komisji ds. organizacji RUSS z urzędu. 

5. Pozostałych członków Komisji ds organizacji RUSS Samorządu Studentów powołuje 

RUSS w wyborach jawnych. 

 

 

Rozdział 11 

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów 

 

§ 97 

1. Wybory Samorządowe odbywają się najpóźniej do dnia 25 października roku 

akademickiego, w którym upływa kadencja dotychczasowych Organów Samorządu. 

2. Datę wyborów Samorządowych wyznacza Przewodniczący KWSS. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Organu Samorządu Studentów przed 

upływem kadencji, Przewodniczący KWSS wyznacza przeprowadzenie wyborów 

uzupełniających, na wniosek RUSS. 

4. Przedstawiciel studentów wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje daną funkcje 

przez kolejne dwa lata. 

 

§ 98 

1. W Wyborach Samorządowych wybierani są: 

1) Starości grup ćwiczeniowych, spośród wszystkich studentów danej grupy 

ćwiczeniowej na Uczelni, wchodzący w skład RSKS, 

2) Prezydium RSKS, tj. Starości Kierunków Studiów oraz ich Zastępcy, wchodzący 

w skład RUSS, 
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3) Wolni Studenci, spośród wszystkich chętnych studentów Uczelni, wchodzący 

w skład RUSS. 

2. KWSS określa w drodze uchwały ilość mandatów przypadających poszczególnym 

kierunkom studiów. 

3. Członków Senatu Uczelni ustanawia RUSS w drodze odrębnej uchwały. 

 

§ 99 

Wybory Samorządowe w Uczelni odbywają się z zachowaniem następujących zasad: 

1) czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi Uczelni, 

z wyjątkiem osób zawieszonych w prawach studenta, 

2) każdy ze zgłoszonych kandydatów na Wolnego Studenta wypełnia Kartę Zgłoszenia 

Kandydata, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

3) wybory są powszechne, jawne i zgodne z prawami demokracji, 

4) czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki sposób, 

aby wyborca miał możliwość wzięcia w nich udziału, 

5) ilość kandydatów biorących udział w wyborach oraz ich nazwiska znajdują się 

w protokole z wyborów. 

 

§ 100 

1. Mandat przedstawiciela studentów wybieranego w wyborach powszechnych do Organów 

Samorządu, wygasa przed upływem kadencji w przypadku: 

1) śmierci osoby sprawującej mandat, 

2) zrzeczenia się mandatu z ważnych przyczyn osobistych złożonego w formie 

pisemnej na ręce Przewodniczącego RUSS, 

3) ukończenia przez osobę sprawującą mandat studiów, 

4) skreślenia z listy studentów osoby sprawującej mandat, 

5) prawomocnego skazania osoby sprawującej mandat na karę zawieszenia 

w korzystaniu z biernego prawa wyborczego na okres jednego roku lub karę 

pozbawienia praw publicznych, 

6) odwołania osoby sprawującej mandat przez RUSS na merytorycznie uzasadniony 

wniosek   ⁄  członków RUSS, większością kwalifikowaną   ⁄  oddanych głosów, 

w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu tego Organu, 
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7) kolidowania działalności członka danego Organu z pełnieniem obowiązków studenta 

zawartych w Kodeksie Etyki Studenta. 

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Prezydium RUSS. 

 

 

 

§ 101 

1. Wybory do Senatu Uczelni odbywają się do 25 października i dokonywane są spośród 

wszystkich studentów Uczelni. 

2. Wybory do RUSS na Starostę Kierunku, jego Zastępcę oraz Starostę Roku odbywają się 

do 25 października i dokonywane są spośród Starostów Grup ćwiczeniowych. 

3. Wybory do RMDS odbywają się do 25 października i dokonywane są spośród wszystkich 

mieszkańców Domu Studenta. 

4. Mandaty nieobsadzone w wyborach pozostają nieobsadzone, o czym Przewodniczący 

RUSS powiadamia Uczelnianą Komisję Wyborczą oraz Prorektora ds. Studenckich i 

Dydaktyki. 

 

§ 102 

KWSS najpóźniej pierwszego dnia od daty zakończenia wyborów: 

1) ustala ich wyniki, 

2) przygotowuje protokół, 

3) ogłasza wyniki. 

 

§103 

Student może zgłosić protest do KWSS najpóźniej dzień po ogłoszeniu wyników wyborów, 

jeżeli uważa, że popełniono przestępstwo przeciw wyborom lub naruszono przepisy 

niniejszego Regulaminu. 

 

§ 104 

KWSS podejmuje uchwałę w sprawie ważności wyborów najpóźniej trzeciego dnia od daty 

ogłoszenia wyników wyborów. 
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§ 105 

Wybory są równe, powszechne, tajne i bezpośrednie. 

 

 

§ 106 

1. Liczba kandydatów jest nieograniczona. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje 

wszystkim studentom. 

2. Wszyscy kandydaci do organów Samorządu mają prawo przedstawienia swoich 

programów wyborcom na zasadach równości. 

 

§ 107 

1. W Senacie Uczelni zasiadają, jako pełnoprawni członkowie, osoby wybrane do pełnienia 

funkcji przez i spośród studentów, kandydatów, którzy zgłosili swoją kandydaturę.. 

2. Za organizację, ogłoszenie i przeprowadzenie wyborów odpowiedzialny jest KWSS. 

 

Rozdział 12 

Postanowienia końcowe 

 

§108 

1. Zmiany w Regulaminie lub zawieszenie działalności Organów Samorządu Studentów 

mogą być dokonane przez RUSS większością   ⁄  głosów w obecności   ⁄  członków 

RUSS. 

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów muszą być zaakceptowane przez 

Senat Uczelni. 

3. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez  Senat Uczelni  jego zgodność z 

Przepisami Ustawy,  Statutem Uczelni i innymi regulaminami obowiązującymi w 

Uczelni. 
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Załącznik nr  1 

do Regulaminu Samorządu Studentów PWSZ w Płocku 

 

 

 

 

 

 

Logo Samorządu Studentów PWSZ w Płocku 

stanowi poniższy znak graficzny (skrócony): 
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Logo Samorządu Studentów PWSZ w Płocku  

stanowi poniższy znak graficzny (pełny): 
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Załącznik nr  2 

do Regulaminu Samorządu Studentów PWSZ w Płocku – karta 

zgłoszeniowa na stanowisko Wolnego Studenta RUSS PWSZ w Płocku 

 

Wybory Samorządowe w Państwowej Wyższej Szkole  

Zawodowej w Płocku na „Wolnego Studenta” 

Karta Zgłoszenia Kandydata 

 

Nazwisko:  ....................................................................................................................  

Imię:  .............................................................................................................................  

Kierunek studiów:  ......................................................................................................  

Specjalność: ................................................................................................................  

Rok studiów: ................................................................................................................  

Numer albumu:  ...........................................................................................................  

Telefon kontaktowy:  ...................................................................................................  

Adres e-mail: ................................................................................................................  

Twoje pomysły na urozmaicenie życia studenckiego:  ............................................  

 ......................................................................................................................................  

……… ............................................................................................................................  

             Data i podpis kandydata 

………………………………………………..…………. 

            Podpis przyjmującego zgłoszenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym Zgłoszeniu dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyborczego zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. Ust. nr 133 poz. 883. 
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Załącznik nr  3 

Do Regulaminu Samorządu Studentów PWSZ w Płocku – karta 

zgłoszeniowa na stanowiska Prezydium RUSS PWSZ w Płocku 

 

Wybory do Prezydium  

Rady Uczelnianej Samorządu Studentów w  

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku 

Karta Zgłoszenia Kandydata 

 

Rodzaj mandatu, o który ubiega się kandydat (zaznaczyć właściwe):  

  Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów  

 Wiceprzewodniczący ds. sportu i organizacji RUSS  

 Wiceprzewodniczący ds. kultury i praw studenta   

 Wiceprzewodniczący ds. marketingu i promocji  

 Sekretarz Rady Uczelnianej Samorządu Studentów  

  

Imię:  ........................................................................................................................................  

Nazwisko:  ...............................................................................................................................  

Kierunek studiów:  .................................................................................................................  

Specjalność: ...........................................................................................................................  

Rok studiów: ...........................................................................................................................  

Numer albumu:  ......................................................................................................................  

Telefon kontaktowy:  ..............................................................................................................  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym Zgłoszeniu dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu wyborczego zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 roku Dz. Ust. nr 133 poz. 883. 

   ...................................................................  

 Data i podpis Kandydata 

………………………………………………..…… 

            Podpis Przewodniczącego  

Komisji Wyborczej Samorządu Studentów 


