REGULAMIN
SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego tworzą Samorząd Studencki zwany dalej „Samorządem”
2. Samorząd działa poprzez swoje organy, które reprezentują studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, i
których zadaniem jest ochrona praw i interesów studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
§2
Samorząd działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Uniwersytetu
Szczecińskiego.
§3
Samorząd otrzymuje
funkcjonowania.

od

właściwych

organów

Uniwersytetu

Szczecińskiego

niezbędne

środki do

§4
Członek Samorządu bierze udział w pracach organów, do których został wybrany.
§5
Obszarem działania Samorządu jest Uniwersytet Szczeciński.
Rozdział II. Organy Samorządu
§6
Organami Samorządu są:
1) Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego zwana dalej „WRSS”,
2) Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego zwany dalej „Przewodniczącym WRSS”,
3) Rada Mieszkańców Osiedla Akademickiego zwana dalej „RMOA”,
4) Przewodniczący Rady Mieszkańców Osiedla Akademickiego zwany dalej „Przewodniczący RMOA”,
5) Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego zwana dalej „URSS”,
6) Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego zwany dalej „Zarządem URSS”,
7) Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego zwany dalej „Przewodniczącym URSS”,
8) Komisja Rewizyjna Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego zwana dalej „Komisją Rewizyjną”,
9) Konwent Przewodniczących.
§7
Zasady wyboru organów, o których mowa w § 6 określa Ordynacja wyborcza do organów Samorządu,
stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§8
1. Uchwały organów Samorządu wymienionych w § 6 pkt. 1-4 oraz 6-7 można zaskarżyć do URSS w terminie 7
dni od ich ogłoszenia jeśli są sprzeczne z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutem US, Regulaminem
Studiów US lub niniejszym Regulaminem Samorządu.
2. Uchwałę organu Samorządu Studenckiego można zaskarżyć do Rektora (Prorektora ds. Studenckich)
Uniwersytetu Szczecińskiego jeśli jest sprzeczna z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutem US,
Regulaminem Studiów US lub niniejszym Regulaminem Samorządu.
Rozdział III. Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego
§9
WRSS jest organem Samorządu reprezentującym studentów poszczególnych wydziałów.
§ 10
Do kompetencji WRSS należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Samorządu wydziału w
szczególności:
1. Reprezentowanie studentów przed władzami Wydziału,
2. Reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni w porozumieniu z URSS oraz na zewnątrz w sprawach
ściśle związanych z Wydziałem,
3. Delegowanie przedstawicieli na egzaminy komisyjne,
4. Występowanie z wnioskami i postulatami do władz Wydziału,
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5. Występowanie do właściwych władz Wydziału z wnioskami o powołanie i odwołanie Wydziałowej Komisji
ds. Pomocy Materialnej, z której członków będących studentami wybiera Przewodniczącego Wydziałowej
Komisji ds. Pomocy Materialnej,
6. Współpracy z URSS oraz Zarządem URSS.
§ 11
1. WRSS liczy nie mniej niż siedmiu ale nie więcej niż dziesięciu członków.
2. Kadencja członka WRSS trwa 2 lata i rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem następującym po zakończeniu
kadencji dotychczasowych członków organu.
3. Członek WRSS może kontynuować kadencję po ukończeniu studiów I stopnia gdy w roku akademickim
następującym bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia podejmie studia na tym samym wydziale na
studiach II stopnia.
4. Zabrania się łączenia funkcji członka WRSS z funkcjami w organach wymienionych w §6 pkt. 3, 4, 6 i 7.
§ 12
WRSS wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego WRSS oraz Delegatów do URSS.
§ 13
1. WRSS obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący WRSS, powiadamiając członków organu z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem w sposób ogólnie przyjęty na danym wydziale.
3. Pierwsze posiedzenie odbywa się nie później niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów do właściwej
WRSS.
4. Z posiedzeń sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach.
5. Protokół podpisuje Przewodniczący WRSS oraz protokolant.
6. Przewodniczący jest zobowiązany dostarczyć Sekretarzowi URSS jeden egzemplarz protokołu nie później niż
na posiedzeniu URSS następującym po zatwierdzeniu protokołu przez WRSS.
§ 14
1.WRSS podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu organu.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
3. W sprawach osobowych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
4. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego WRSS z wyjątkiem głosowań w sprawach
osobowych.
§ 15
1. WRSS dokonuje odwołania Przewodniczącego WRSS większością 2/3 głosów w obecności ½ górnej granicy
regulaminowego składu.
2. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego WRSS podpisany przez 3 członków WRSS składany jest do
Przewodniczącego WRSS i rozpatrywany na zebraniu zwołanym w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
3. Zebranie zwołuje i przeprowadza Przewodniczący WRSS w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej.
4. Ponowne złożenie wniosku, o którym mowa w ust.2 możliwe jest nie wcześniej niż z upływem 3 miesięcy od
dnia w którym wskazany wniosek był poddany pod głosowanie.
5. Przepisy § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 16
Tryb powołania oraz kompetencje Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej określa odrębny regulamin.
Rozdział IV. Przewodniczący WRSS
§ 17
1. Przewodniczący WRSS jest organem wykonawczym Samorządu Wydziału realizującym uchwały WRSS i
URSS.
2. Przewodniczący WRSS kieruje pracami WRSS.
§ 18
Przewodniczący WRSS:
1) reprezentuje WRSS wobec organów US i na zewnątrz
2) ustala porządek obrad i przewodniczy posiedzeniom WRSS
3) składa URSS i WRSS sprawozdania z wykonania uchwal tych organów
4) wyznacza swojego zastępcę spośród członków WRSS,
5) podpisuje i przedkłada dziekanowi lub innym organom US uchwały WRSS.
6) Przedkłada Przewodniczącemu URSS roczne sprawozdanie z działalności WRSS do 30 marca roku
następującego po roku, który obejmuje sprawozdanie.
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7) Odpowiada za finanse WRSS.
§ 19
1. Przewodniczący WRSS w sprawach nagłych może podjąć decyzje leżące w zakresie kompetencji WRSS.
2. Powzięte przez Przewodniczącego decyzje w ramach kompetencji WRSS podlegają zatwierdzeniu na
posiedzeniu WRSS zwołanym nie później niż 7 dni od podjęcia decyzji, w przypadku niezatwierdzenia tracą
moc.
§ 20
1. Przewodniczący WRSS obejmuje funkcje z dniem następnym po zakończeniu kadencji członka WRSS przez
dotychczasowego Przewodniczącego lub jego rezygnacji.
2. Zabrania się łączenia funkcji Przewodniczącego WRSS z funkcjami w organach wymienionych w §6 pkt. 3, 4,
6, 7 i 8.
Rozdział V. Rada Mieszkańców Osiedla Akademickiego
§ 21
RMOA jest organem Samorządu reprezentującym mieszkańców domów studenckich.
§ 22
1. Ilość członków RMOA jest ustalana w zależności od ilości mieszkańców danego DS.:
1) do 500 mieszkańców wynosi 2 przedstawicieli,
2) powyżej 500 mieszkańców wynosi 3 przedstawicieli.
2. Kadencja członka RMOA trwa 2 lata i rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem następującym po
zakończeniu kadencji dotychczasowych członków organu.
3. Zabrania się łączenia funkcji członka RMOA z funkcjami w organach wymienionych w § 6 pkt. 1, 2, 6 i 7
§ 23
Obszarem działania RMOA są Domy Studenckie US.
§ 24
1. RMOA wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego RMOA, przepisy § 15. stosuje się odpowiednio.
2. Do trybu podejmowania uchwał i sporządzania protokołów z zebrań przepisy Rozdziału III stosuje się
odpowiednio.
§ 25
RMOA współdziała z organami US w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania domów studenckich.
§ 26
Do wyłącznej kompetencji RMOA należy podejmowanie uchwał w sprawach:
1) rozdziału środków przeznaczonych dla mieszkańców domów studenckich lub dla RMOA,
2) wyboru i odwołania Przewodniczącego RMOA,
3) wewnętrznej organizacji RMOA,
4) opracowywania regulaminu mieszkańców domów studenckich,
§ 27
RMOA może podejmować uchwały w sprawach:
1) opiniowania decyzji organów US, organów Samorządu w sprawach dotyczących domów studenckich i ich
mieszkańców,
3) opiniowania działalności organów administracji domów studenckich,
4) występowania z wnioskami dotyczącymi funkcjonowania i organizacji domów studenckich.
Rozdział VI. Przewodniczący RMOA
§ 28
1. Przewodniczący RMOA jest organem wykonawczym RMOA realizującym uchwały RMOA i URSS.
2. Przewodniczący RMOA kieruje pracami RMOA.
§ 29
Przewodniczący RMOA:
1) realizuje uchwały RMOA,
2) reprezentuje RMOA wobec organów US, organów Samorządu i na zewnątrz,
3) ustala porządek obrad i przewodniczy posiedzeniom RMOA,
4) wyznacza swojego zastępcę spośród członków RMOA,
5) podpisuje i przedkłada organom US uchwały RMOA.,
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6) Przedkłada Przewodniczącemu URSS roczne sprawozdanie z działalności RMOA do 30 marca roku
następującego po roku, który obejmuje sprawozdanie,
7) Odpowiada za finanse RMOA.
§ 30
Przepisy § 19. stosuje się odpowiednio.
Rozdział VII. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
§ 31
URSS jest uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu.
§ 32
1. W skład URSS wchodzą: Przewodniczący URSS, Przewodniczący WRSS, delegat do URSS – po dwóch z
każdej WRSS, Przewodniczący RMOA, jeden delegat RMOA oraz członkowie Zarządu URSS.
2. W skład URSS wchodzą również z głosem doradczym reprezentanci Uniwersytetu Szczecińskiego
zasiadający w prezydium Forum Uniwersytetów Polskich oraz władzach Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej
Polskiej.
§ 33
1. URSS obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący URSS zawiadamiając członków o jego terminie z co najmniej
siedmiodniowym wyprzedzeniem.
3. Na pisemny wniosek 1/3 aktualnego składu URSS, Przewodniczący URSS w terminie 7 dni zwołuje
posiedzenie URSS.
4. W przypadku, gdy Przewodniczący URSS nie zwołuje posiedzenia przez dwa kolejne miesiące, uprawnienie
do zwołania posiedzenia otrzymuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

§ 34
1. URSS podejmuje uchwały względną większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu organu.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego URSS.
4. W sprawach osobowych lub na wniosek 1/3 składu URSS uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
Do głosowań tajnych ust. 3 nie stosuje się.
§ 35
1. Z posiedzeń spisuje się protokół, który podpisuje Przewodniczący URSS oraz protokolant.
2. Protokół z posiedzenia zatwierdzany jest na najbliższym posiedzeniu URSS.
§ 36
Siedzibą URSS i Przewodniczącego URSS jest miejsce wskazane uchwałą URSS w porozumieniu z władzami
uczelni.
§ 37
Do kompetencji URSS należy w szczególności:
1. Wyrażanie stanowiska w każdej sprawie związanej z życiem Uczelni,
2. Uchwalanie zmian w regulaminie Samorządu,
3. Zatwierdzanie regulaminów wszystkich organów Samorządu,
4. Wybór Przewodniczącego URSS,
5. Delegowanie swych przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnych oraz Komisji Senackich,
6. Występowanie do właściwych władz Uczelni z wnioskami o powołanie i odwołanie UKdsPM,
7. Obligowanie Zarządu do występowania z wnioskami i postulatami do władz Uczelni,
8. Podejmowanie decyzji w sprawie ogólnouczelnianej akcji protestacyjnej,
9. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, aktów wykonawczych, statutu US, uchwał Senatu,
porozumień zawartych przez US z innymi uczelniami i innych aktów prawnych,
10. Rozdział środków z funduszu pomocy materialnej,
11. Opiniowanie zmian regulaminu regulującego przydzielanie pomocy materialnej oraz Regulaminu
Studiów US,
12. Opiniowanie planów remontów domów studenckich US.
§ 38
Do kompetencji URSS należy również podejmowanie uchwał w sprawach:
1) Opiniowania decyzji dotyczących spraw i interesów studenckich podejmowanych przez organy US,
2) Innych wniosków do Rektora lub organów US, jeżeli dotyczą one studentów US.
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§ 39
1. W ramach URSS wyodrębnia się komisje stałe URSS:
1) Komisję ds. Kultury,
2) Komisję Prawną.
2. W skład komisji stałych wchodzą członkowie URSS.
3. W pracach komisji stałych mogą brać udział osoby niebędące członkami URSS.
§ 40
1. Komisja ds. Kultury zajmuje się działalnością kulturalną wśród studentów, w szczególności planami i
projektami imprez kulturalnych.
2. Komisja Prawna zajmuje się opracowywaniem opinii dotyczących uchwał Senatu US i rozporządzeń Rektora
US dotyczących studentów US, przygotowywaniem projektów aktów prawnych dotyczących studentów US, a
także opiniowaniem projektów uchwał URSS.
§ 41
1. Członek URSS pracuje w jednej wybranej przez siebie komisji stałej URSS.
2. Członkowie URSS oprócz pracy w jednej komisji stałej mogą również pracować w dowolnej liczbie komisji
doraźnych.
3. Prace komisji prowadzi Przewodniczący powoływany przez URSS, na wniosek Przewodniczącego URSS,
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu URSS.
4. Spotkania komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Rozdział VIII. Zarząd URSS
§ 42
Zarząd URSS jest organem wykonawczym URSS.
§ 43
1. W skład Zarządu URSS wchodzą Przewodniczący URSS oraz członkowie Zarządu URSS.
2. Członkami Zarządu URSS są:
1) Przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej,
2) Przewodniczący Komisji Prawnej,
3) Przewodniczący Komisji ds. Kultury,
4) Koordynator ds. współpracy z organizacjami studenckimi,
5) Koordynator ds. informacji i promocji,
6) Sekretarz URSS.
3. Spośród członków Zarządu URSS Przewodniczący URSS może wyznaczyć swojego zastępcę.
§ 44
1. Członków Zarządu URSS, na wniosek Przewodniczącego URSS, wybiera URSS bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków URSS.
2. Odwołania członka Zarządu URSS dokonuje URSS na wniosek Przewodniczącego URSS lub 1/3 swojego
regulaminowego składu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków URSS.
3. W przypadku gdy wniosek wskazany w ust. 2 nie uzyska wymaganej większości, ponowne jego głosowanie
może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od posiedzenia, na którym był głosowany.
§ 45
Do kompetencji Zarządu URSS należy w szczególności:
1. wykonywanie uchwał URSS,
2. przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności URSS i Zarządu URSS,
3. przygotowywanie projektów uchwał URSS,
4. gospodarowanie środkami finansowymi i materialnymi Samorządu,
5. koordynowanie prac innych organów Samorządu w szczególności poprzez wskazywanie możliwych
rozwiązań oraz wyznaczanie terminu ich realizacji,
6. opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących mieszkańców domów studenckich oraz ulg w opłatach
za usługi dydaktyczne wszczęte przed organami US drugiej instancji,
7. zatwierdzanie projektów remontów realizowanych z funduszu pomocy materialnej.
§ 46
1. Zarząd URSS obraduje na posiedzeniach co najmniej raz w miesiącu.
2. Obowiązkiem członków Zarządu URSS jest obecność na posiedzeniach Zarządu URSS.
3. Wszystkie decyzje podejmowane przez Zarząd URSS winny być podane do wiadomości URSS na
najbliższym posiedzeniu URSS od chwili podjęcia decyzji.
§ 47
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1. Kadencja członka Zarządu kończy się wraz z końcem kadencji dotychczasowego Przewodniczącego URSS.
2. Mandatu członka Zarządu URSS nie można łączyć z mandatem członka organów wymienionych w § 6 pkt 1,
2, 3, 4, 8.
Rozdział IX. Przewodniczący URSS
§ 48
Przewodniczący URSS kieruje pracami Zarządu URSS oraz wykonuje inne kompetencje przyznane niniejszym
regulaminem.
§ 49
Przewodniczący URSS:
1) Reprezentuje Studentów US przed władzami US.
2) Reprezentuje Studentów US na forum międzyuczelnianym, w szczególności Forum Uniwersytetów Polskich
oraz Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej lub deleguje swojego przedstawiciela.
3) kieruje pracami URSS,
4) ustala porządek obrad i przewodniczy posiedzeniom URSS,
5) współdziała z Przewodniczącymi WRSS oraz z Przewodniczącym RMOA,
6) podpisuje i przedkłada organom US uchwały URSS,
7) składa wniosek do URSS o powołanie i odwołanie członków Zarządu URSS,
8) powołuje spośród studentów US doraźne grupy robocze w celu realizacji określonych zadań.
§ 50
Przewodniczący URSS oraz upoważnieni przez niego członkowie URSS mają prawo do uzyskania informacji od
właściwych organów US.
§ 51
Przepis § 19. stosuje się odpowiednio.
§ 52
1. Kadencja Przewodniczącego URSS trwa 2 lata i rozpoczyna się z dniem następującym po zakończeniu
kadencji dotychczasowego Przewodniczącego URSS.
2. Kadencja Przewodniczącego URSS może zostać powtórzona jednokrotnie.
Rozdział X. Komisja Rewizyjna
§ 53
1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków, wybieranych przez URSS spośród swego składu.
2. Wyboru dokonuje URSS zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego
składu spośród swego składu.
§ 54
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej prowadzi Przewodniczący wybierany spośród członków Komisji Rewizyjnej
przez URSS.
§ 55
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może
uczestniczyć w posiedzeniach wszystkich organów kolegialnych Samorządu bez prawa głosu.
§ 56
Komisja Rewizyjna:
1. Sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem postanowień regulaminu oraz innych aktów prawnych regulujących
działalność organów Samorządu,
2. Sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością organów wymienionych w § 6 pkt. 1, 2, 3, 4, 6 i 7,
3. Przeprowadza wybory do organów wymienionych w § 6 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w tym celu powołuje doraźne
komisje wyborcze,
4. Rozpoznaje, opiniuje i przedstawia URSS zaopiniowane protesty wyborcze,
5. Sprawuje nadzór nad organami Samorządu.
§ 57
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy również:
1. Opiniowanie bieżącej działalności organów Samorządu.
2. Sporządzanie opinii o członku danej WRSS wobec, którego został złożony wniosek o pozbawienie mandatu i
przedstawianie tej opinii URSS wraz ze wskazanym wnioskiem.

6

§ 58
Zasady i tryb realizacji kompetencji nadzorczych przez Komisję Rewizyjną określa załącznik nr 2 do
regulaminu.
Rozdział XI. Konwent Przewodniczących
§ 59
W skład Konwentu Przewodniczących wchodzą Przewodniczący WRSS poszczególnych wydziałów,
Przewodniczący RMOA oraz Zarząd URSS.
§ 60
Posiedzenia Konwentu Przewodniczących zwołuje i prowadzi Przewodniczący URSS.
§ 61
Konwent Przewodniczących jest forum wymiany poglądów i informacji dotyczących spraw studenckich, pełni
funkcję doradczą Zarządu URSS.
Rozdział XII. Referendum
§ 62
1. Studenci mogą wykonywać kompetencje URSS w formie ogólnouczelnianego referendum.
§ 63
1. Ogólnouczelniane referendum zarządzane jest przez URSS z własnej inicjatywy w drodze uchwały lub przez
Przewodniczącego URSS na pisemny wniosek co najmniej 200 studentów US.
2. Referendum jest wiążące, jeżeli w głosowaniu wzięła udział co najmniej 1/4 studentów.
3. W przypadku nieuzyskania wymaganej frekwencji URSS zajmuje stanowisko w przedmiocie referendum.
4. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów.
§ 64
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do WRSS i RMOA.
Rozdział XIII. Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 65
1. Projekt zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego US może przedłożyć:
1) Zarząd URSS,
2) co najmniej 10 członków URSS.
2. Uchwałę o zmianie Regulaminu Samorządu Studenckiego US podejmuje URSS większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy regulaminowego składu URSS.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 może zostać podjęta na najbliższym posiedzeniu URSS nie wcześniej jednak
niż po upływie 30 dni od dnia przedłożenia URSS projektu zmian Regulaminu Samorządu US.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 2 wchodzi w życie z dniem stwierdzenia jej zgodności ze Statutem
Uniwersytetu Szczecińskiego przez Senat US.
§ 66
Traci moc Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego z dn.……
Przyjęty uchwałą Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu
29 marca 2010 roku.
Senat dnia 31 marca 2010 roku stwierdził brak sprzeczności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Szczecińskiego z postanowieniami Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym.
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