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DZIAŁ I
SYSTEM SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.
1. W Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zwanej dalej Akademią,

działa Samorząd Studencki, zwany dalej Samorządem, na podstawie Ustawy Prawo

o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn.

zm.), zwanej dalej Ustawą, Statutu Akademii, Regulaminu Studiów oraz niniejszego

Regulaminu.1

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

organów kolegialnych  i  jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje,

a także tryb wyboru przedstawicieli studentów do organów Akademii i jego jednostek

organizacyjnych.

3. Ordynacja  Wyborcza  Samorządu  Studentów  Akademii  stanowi  załącznik  do

Regulaminu i jest jego integralną częścią.

Art. 2.
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) jednostce – rozumie się przez to:

1.a) jednostkę  organizacyjną  Akademii  lub wydziału,  która  prowadzi  lub

organizuje studia;

1.b) co najmniej dwie jednostki organizacyjne prowadzące lub organizujące

studia  w  ramach  jednego  wydziału,  o  ile  ich  walne  zebrania

zdecydowały o ich połączeniu.

2) Akademii – rozumie się przez to Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego

w Poznaniu;

3) członku – rozumie się przez to członka do Parlamentu Studentów Akademii;

4) Komisji  Rewizyjnej  – rozumie  się  przez to Komisję  Rewizyjną  Samorządu

Studenckiego Akademii;

5) Komisji  Wyborczej  –  rozumie  się  przez  to  Uczelnianą  Komisję  Wyborczą

Akademii;

6) Komisji  Wyborczej  Jednostki  –  rozumie  się  przez  to  Komisję  Wyborczą

Jednostki;

7) Ordynacji  –  rozumie  się  przez  to  Ordynację  Wyborczą  Samorządu

Studenckiego;

8) organach  Samorządu  na  szczeblu  uczelni  –  rozumie  się  przez  to  organy

Samorządu o których mowa w pkt 9 lit. a) – f);

9) organach Samorządu – rozumie się przez to:

9.a) Parlament;

9.b) Prezydium Parlamentu.

9.c) Radę Samorządu Studenckiego;

9.d) Komisję Rewizyjną;

9.e) Sąd Koleżeński;

9.f) organy samorządów jednostek;

1Art.  202  ust.  3.  Ustawy  PoSzW  -  Samorząd  studencki  działa  na  podstawie  ustawy  i  uchwalonego  przez

uczelniany  organ  uchwałodawczy  samorządu  regulaminu,  określającego  zasady  organizacji  i  tryb  działania

samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje.

Samorząd studencki działa zgodnie ze statutem uczelni.
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10) Parlamencie – rozumie się przez to Parlament Studentów Akademii;

11) Regulaminie  –  rozumie  się  przez  to  Regulamin  Samorządu  Studentów

Akademii;

12) Samorządzie – rozumie się przez to Samorząd Studentów Akademii;

13) Sądzie  Koleżeńskim  –  rozumie  się  przez  to  Sąd  Koleżeński  Samorządu

Studenckiego Akademii;

14) Sekretarzu – rozumie się przez to Sekretarza Parlamentu;

15) Statucie – rozumie się przez to Statut Akademii;

16) studencie  jednostki  –  rozumie  się  przez  to  studenta  realizującego  studia

prowadzone lub organizowane przez daną jednostkę;

17) Radzie – rozumie się przez to Radę Samorządu Studenckiego Akademii;

18) walnym zebraniu – rozumie się przez to walne zebranie studentów jednostki;

19) wydziale  –  rozumie  się  przez  to  podstawową  jednostkę  organizacyjną

Akademii;

20) Zarządzie  Tymczasowym  –  rozumie  się  przez  to  Zarząd  Tymczasowy

Samorządu Studentów Akademii;

21) zebraniu  przedstawicieli  –  rozumie  się  przez  to  zebranie  przedstawicieli

studentów wydziału w radzie wydziału.

Art. 3.
1. Samorząd tworzą wszyscy studenci Akademii.

2. Samorząd działa na podstawie i w granicach Ustawy, Statutu oraz Regulaminu.

Art. 4.
1. Do zadań Samorządu należy w szczególności:

1) uczestnictwo  w  podejmowaniu  decyzji  przez  organy  władz  Akademii

w zakresie spraw Akademii na zasadach określonych Ustawą,  Statutem oraz

innymi przepisami;

2) współdecydowanie  z  organami  Akademii  w  sprawach  socjalno-bytowych

studentów, w szczególności w sprawach pomocy materialnej oraz nagród za

wyniki w nauce;

3) opiniowanie wysokości opłat uiszczanych przez studentów w toku studiów;

4) opiniowanie projektów decyzji organów Akademii;

5) wybieranie przedstawicieli studentów do kolegialnych organów Akademii;

6) wyrażanie opinii studentów w sprawach związanych z procesem kształcenia

i wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem tym

związanych lub wymagających wypowiedzi tego środowiska.

Art. 5.
Głosów nieważnych  nie uwzględnia  się  przy obliczaniu uzyskania  wymaganej  większości

głosów.
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DZIAŁ II
ORGANY SAMORZĄDU I PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W INNYCH

ORGANACH

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 6.
1. Samorząd działa poprzez swoje organy.

2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Akademii.

3. Organy Samorządu nie podlegają  żadnym ponaduczelnianym strukturom samorządu

studenckiego.

4. Organy Samorządu w celu realizacji swoich zadań mogą powoływać pełnomocników.

Pełnomocnictwa wygasają  nie później niż  z końcem kadencji  organu udzielającego

pełnomocnictwa albo nie później niż  z ustaniem członkostwa wszystkich członków

tego organu.

Art. 7.
Członkowie  organów  Samorządu  pełnią  swoje  funkcje  społecznie  i  nie  pobierają  za  ich

pełnienie wynagrodzenia.

Art. 8.
Organy Samorządu na szczeblu Akademii, w zakresie swojej działalności, mogą  korzystać

z Biura Parlamentu.

Art. 9.
1. Do  przedstawicieli  studentów  w  innych  organach  oraz  kandydatów  na  tych

przedstawicieli stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące członków organów

Samorządu.

2. Do  pełnomocników  organów  Samorządu  stosuje  się  odpowiednio  postanowienia

dotyczące członków organów Samorządu, z wyjątkiem art. 12 – 18.

Rozdział 2
Wybory

Art. 10.
1. Wybory członków organów Samorządu odbywają się co roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

Ich kadencja trwa do wyboru członków organów nowej kadencji.

2. Wybory  Przewodniczącego  Rady,  Wiceprzewodniczącego  Rady  oraz  Sekretarza

odbywają się co dwa lata.

3. Kadencja członków organów Samorządu kończy się nie później niż dnia:

1) 31 października kolejnej kadencji Parlamentu w przypadku członków organów

wybieranych przez Parlament;

2) 31 października kolejnej kadencji  Parlamentu w przypadku członków Rady,

z zastrzeżeniem ust. 2;

3) 31  października  kolejnego  roku  akademickiego  w  przypadku  członków

organów wybieranych przez walne zebranie;

4) 31  maja  kolejnego  roku  kalendarzowego  w  przypadku  członków  komisji

wyborczej jednostki.

5) 31 października kolejnej kadencji organu w przypadku starostów.
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4. Powyższe  i  inne  regulacje  wyborcze  reguluje  Uchwała  Parlamentu  o  Ordynacji

Wyborczej przyjmowana przez Parlament bezwzględną większością głosów.

5. Wybory uzupełniające do Parlamentu oraz na pełnione do dnia uchwalenia niniejszego

Regulaminu funkcje odbywają się zgodnie z Załącznikiem nr 1, najpóźniej do 30 dnia

od daty podjęcia przez Senat uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin.

Art. 11.
1. Czynne prawo wyborcze ma każdy student Akademii, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Bierne  prawo  wyborcze  ma,  z  zastrzeżeniem ust.  3  i  4,  każdy student  Akademii,

z wyjątkiem studenta:

1) zawieszonego  w prawach  studenta  na  podstawie  prawomocnego  orzeczenia

komisji dyscyplinarnej;

2) pozbawionego  praw  publicznych  na  podstawie  prawomocnego  orzeczenia

sądu;

3) skazanego prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności.

3. Student studiujący w więcej niż jednej jednostce danego wydziału korzysta z prawa

wyborczego w wyborach do rady tego wydziału w swojej jednostce macierzystej albo,

jeżeli nie ma jednostki macierzystej w tym wydziale, w jednostce, w której wcześniej

rozpoczął studia.

Art. 12.
1. W  wyborach  zostaje  wybrany  kandydat,  który  otrzymał  bezwzględną  większość

głosów,  o  ile  Regulamin  nie  stanowi  inaczej.  Jeżeli  żaden  kandydat  nie  otrzyma

wymaganej większości, przeprowadza się ponowne głosowanie.

2. W  ponownym  głosowaniu  wyboru  dokonuje  się  większością  głosów  spośród

kandydatów,  którzy  w  pierwszym  głosowaniu  uzyskali  kolejno  największą  liczbę

głosów, w liczbie przewyższającej o jeden liczbę miejsc pozostałych do obsadzenia.

3. W  przypadku  otrzymania  bezwzględnej  większości  głosów  przez  większą  liczbę

kandydatów  niż  liczba  miejsc  do  obsadzenia,  wybrani  zostają  kandydaci,  którzy

otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do

uzyskania  miejsca  i  kandydatów  tych  jest  więcej  niż  miejsc  do  obsadzenia,

przeprowadza się dodatkową turę głosowania tylko z ich udziałem.

Art. 13.
1. Mandatu  członka  nie  można  łączyć  z  członkostwem  w  Komisji  Rewizyjnej  lub

Komisji Wyborczej.

2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej lub

Komisji Wyborczej.

3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej i Komisji Wyborczej.

4. Nie  można  łączyć  członkostwa w Komisji  Wyborczej  z  członkostwem w komisji

wyborczej jednostki.

5. Zakaz  łączenia  funkcji  nie  stanowi  przeszkody  do  kandydowania  w  wyborach  do

danego  organu.  Wybór  jest  równoznaczny ze zrzeczeniem się  wcześniej  pełnionej

funkcji.

Art. 14.
1. Członkostwo w organie Samorządu ustaje w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji;

2) odwołania;

3) utraty praw studenta;
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4) zawieszenia  w  prawach  wyborczych  studenta  na  podstawie  prawomocnego

orzeczenia komisji dyscyplinarnej;

5) skreślenia z listy studentów;

6) skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  na  karę  pozbawienia  praw

publicznych;

7) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

Art. 15.
1. Odwołanie może nastąpić w przypadku:

1) niewykonywania,  bez  usprawiedliwienia,  obowiązków  wynikających

z pełnionej funkcji przez co najmniej miesiąc;

2) wypełniania  obowiązków  wynikających  z  pełnionej  funkcji  w  sposób

naruszający interes Akademii lub Samorządu;

3) prowadzenia w Akademii  lub poza nim działalności, która w rażący sposób

narusza interesy Akademii lub Samorządu;

4) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji ze względu na stan zdrowia;

5) rażącego naruszania Regulaminu.

2. Odwołanie wymaga pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie, co najmniej 2/3

członków organu, który dokonał wyboru, złożonego co najmniej na siedem dni przed

głosowaniem nad odwołaniem.

3. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów organu, który dokonał wyboru,

o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Art. 16.
W przypadku nieobsadzenia miejsca  lub ustania członkostwa w organie przeprowadza się

wybory uzupełniające, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Rozdział 3
Uchwały organów Samorządu

Art. 17.
1. Uchwały  organów  Samorządu,  o  których  mowa art.  2  pkt  8  lit.  a)  –  f),  zapadają

większością  głosów w obecności co najmniej połowy członków organu, jednak nie

mniej niż trzech osób, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma przewodniczący organu.

2. Uchwały organów samorządów zapadają większością głosów w obecności co najmniej

połowy  członków  organu,  jednak  nie  mniej  niż  trzech  osób,  o  ile  Regulamin,

regulamin  samorządu  jednostki  nie  stanowi  inaczej.  W  przypadku  równej  liczby

głosów głos decydujący ma przewodniczący organu.

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do walnego zebrania.
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DZIAŁ III
ORGANY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII MUZYCZNEJ IM. I. J.

PADEREWSKIEGO W POZNANIU NA SZCZEBLU AKADEMII

Rozdział 1
Parlament Studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Art. 18.
Parlament jest najwyższym i uchwałodawczym organem Samorządu.

Art. 19.
1. Do wyłącznych kompetencji Parlamentu należy:

1) uchwalanie Regulaminu i jego zmian;

2) wyrażanie zgody na treść Regulaminu Studiów w Akademii;

3) uchwalanie kodeksu etyki studenta, o którym mowa w art. 202 ust. 5a Ustawy,

i jego zmian;

4) uchwalanie budżetu Samorządu i jego zmian;

5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu;

6) wybór Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady;

7) wybór Sekretarza;

8) zatwierdzanie składu Rady;

9) udzielanie Radzie absolutorium;

10) wybór członków Komisji Rewizyjnej;

11) wybór kandydatów na członków Komisji Wyborczej;

12) wybór kandydatów na członków Komisji Wyborczej Jednostki;

13) wybór członków komisji Parlamentu;

14) wybór kandydatów do komisji dyscyplinarnych, o których mowa w Ustawie

i Statucie;

15) decydowanie  o  podjęciu  ogólnoakademickiej  akcji  protestacyjnej,  w  tym

strajku, o którym mowa w art. 206 Ustawy;

16) decydowanie o przeprowadzeniu ogólnoakademickiego referendum;

17) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach szczególnych.

18) Parlament  uchwala  wszelkie  wewnętrzne  akty  prawne  regulujące  pracę

organów Samorządu, z zastrzeżeniem art. 51, a także jeśli inaczej nie stanowi

Regulamin Studiów, Statut Akademii oraz Ustawa.

Art. 20.
1. Do kompetencji szczególnych Parlamentu należy:

1) uchylanie  niezgodnych  z  przepisami  prawa,  w  szczególności  Statutem,

Regulaminem Studiów lub Regulaminem, uchwał innych organów Samorządu;

2) nadzór nad działalnością organów Samorządu powoływanych przez Parlament

oraz członków tych organów.

Art. 21.
1. Parlament składa się z kolegium Starostów oraz osób wybranych spośród zwykłych

członków Samorządu Studenckiego.

2. Członek nie może być odwołany.

3. Kadencja  Parlamentu  rozpoczyna  się  z  dniem  pierwszego  posiedzenia,  które

zwoływane jest nie później niż na dzień 31 października.
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Art. 22.
1. Członek zobowiązany jest stawić  się na pierwszym posiedzeniu Parlamentu w dniu

jego rozpoczęcia.

2. W  przypadku  niedopełnienia  obowiązku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  Członek

zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od dnia rozpoczęcia pierwszego posiedzenia

złożyć do Sekretarza pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności.

3. Niedopełnienie  obowiązku,  o  którym  mowa  w  ust.  2  jest  równoznaczne

z wygaszeniem mandatu członka.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji  unormowanej  w ust.  3,  członkowie roku starosty

któremu został wygaszony mogą powołać nowego starostę bądź wybrać w zastępstwie

członka z grona zwykłych członków roku. Taki wybór musi zostać  zaakceptowany

Przewodniczącego Rady.

5. Utrata  statusu  studenta  w  jednostce,  z  której  członek  uzyskał  mandat,  skutkuje

wygaśnięciem mandatu członka.

Art. 23.
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Sekretarz niezwłocznie informuje o tym

fakcie  Przewodniczącego  Rady  oraz  kierownika  jednostki  macierzystej  byłego

członka.

Art. 24.
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Parlamentu zwołuje Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prowadzi posiedzenie Parlamentu do powołania

Prezydium Parlamentu.

3. Wybór  członków  Prezydium  przeprowadzany  jest  niezwłocznie  po  otwarciu

pierwszego posiedzenia Parlamentu.

Art. 25.
1. Prezydium Parlamentu tworzą oraz reprezentuje Sekretarz.

2. Parlament  z  grona wszystkich  obecnych  członków Parlamentu podczas  pierwszego

posiedzenia w roku wyborczym dla wybieranego organu dokonuje wyboru Sekretarza.

3. Sekretarz wybierany jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej

połowy regulaminowej liczby członków.

Art. 26.
1. Prezydium poprzez swoich członków kieruje pracami Parlamentu oraz reprezentuje go

na zewnątrz.

2. Prezydium we współpracy z kancelarią prawną z usług której korzysta Akademia bądź

z podmiotem zewnętrznym, a także przy współpracy z władzami uczelni  prowadzi

obsługę  administracyjno  –  prawną  Rady  oraz  Parlamentu,  w  tym  w  zakresie

sporządzania  protokołów  z  posiedzeń  oraz  redagowania  i  publikowania  uchwał,

a także sporządzania i kontrolowania umów zawieranych przez Radę.

3. Ponadto  Prezydium zajmuje  się  organizacją  szkoleń  z  zakresu  procedur  prawnych

obowiązujących  w  Akademii  Muzycznej,  a  także  w  związku  ze  zmianą  wielu

samorządowych aktów normatywnych.

Art. 27.
1. Parlament  odwołuje  członków Prezydium Parlamentu  na  wniosek  co  najmniej  1/3

regulaminowej liczby członków, z zastrzeżeniem art. 17.

2. Parlament  odwołuje  Prezydium  Parlamentu  bezwzględną  większością  głosów

w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków.
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Art. 28.
1. Parlament podejmuje decyzje i wyraża zdanie w formie uchwał.

2. Uchwały Parlamentu podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej

1/3  regulaminowej  liczby  członków,  o  ile  Regulamin  nie  stanowi  inaczej,  z  co

najmniej połowy jednostek reprezentowanych w Parlamencie.

3. W przypadku  dwukrotnej  niemożliwości  zebrania  wymaganej  liczby  członków do

przeprowadzenia głosowania, Sekretarz może zarządzić przeprowadzenie głosowania

z pominięciem minimalnej liczby członków z zachowaniem pozostałych wymogów

wynikających z ust. 2.

Art. 29.
1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1) Radzie;

2) Komisji Rewizyjnej;

3) Prezydium Parlamentu;

4) grupie co najmniej dwóch senatorów studenckich;

5) grupie co najmniej sześciu członków;

6) komisjom Parlamentu.

Art. 30.
Prawo zgłaszania kandydata  na członka organu  wybieranego przez  Parlament  przysługuje

każdemu posłowi.

Art. 31.
1. Parlament dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym.

2. W  przypadku  sprzeciwu  członka  lub  grupy  członków  wobec  przeprowadzania

jawnego głosowania, Sekretarz niezwłocznie przeprowadza głosowanie tajne.

Art. 32.
1. Członek może złożyć zapytanie poselskie.

2. Zapytania poselskie mogą być kierowane do:

1) Rady;

2) przewodniczących komisji Parlamentu;

3) Komisji Rewizyjnej;

4) Prezydium Parlamentu;

5) elektorów studenckich.

Art. 33.
1. Organizację  wewnętrzną  i  porządek  prac  Parlamentu  oraz  tryb  powoływania

i działalność  jego  organów,  jak  też  sposób  wykonywania  obowiązków  organów

Samorządu i ich członków wobec Parlamentu określa Regulamin Parlamentu.

2. Parlament uchwala Regulamin Parlamentu oraz jego zmiany bezwzględną większością

głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków.

Rozdział 2
Rada Samorządu Studenckiego

Art. 34.
Rada Samorządu Studenckiego jest organem wykonawczym Samorządu.
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Art. 35.
1. Rada prowadzi bieżącą politykę Samorządu.

2. Do Rady należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów Samorządu.

3. Rada wspiera działalność organów samorządów jednostek.

Art. 36.
1. Do wyłącznych kompetencji Rady należy:

1) uchwalanie projektu budżetu Samorządu;

2) kierowanie wykonaniem budżetu Samorządu;

3) dysponowanie środkami materialnymi Samorządu na szczeblu Akademii;

4) współdecydowanie o podziale środków przeznaczonych na pomoc materialną;

5) współdecydowanie o przyznawaniu studentom stypendiów,  o których  mowa

w art. 104 Ustawy, w zakresie w nim określonym;

6) delegowanie studentów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej;

7) delegowanie przedstawicieli studentów w innych organach lub kandydatów do

tych organów, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 12 – 15;

8) wyrażanie  zgody  na  treść  regulaminu  ustalania  wysokości,  przyznawania

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii, w tym

szczegółowe  kryteria  i  tryb  udzielania  świadczeń  pomocy  materialnej  dla

studentów,  wzór wniosku  o przyznanie  stypendium socjalnego  oraz  sposób

udokumentowania sytuacji materialnej studenta oraz ich zmiany;

9) wyrażanie  zgody  na  wysokość  dochodu  na  osobę  w  rodzinie  studenta

uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne;

10) podejmowanie decyzji dotyczących powierzchni, w szczególności lokalowych,

przekazanych przez organy Akademii do dyspozycji Samorządu;

11) wybór delegatów na Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,

Forum  Studentów  Uczelni  Artystycznych,  Porozumienia  Samorządów

Studenckich Uczelni Poznańskich, oraz innych;

12) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach szczególnych.

Art. 37.
1. Do szczególnych kompetencji Rady należy:

1) reprezentowanie  Samorządu  na  zewnątrz,  w  szczególności  wobec  organów

i administracji Akademii, w sprawach objętych działalnością Samorządu;

2) reprezentowanie studentów Akademii w sporach zbiorowych;

3) wnoszenie  odwołania  od  wymierzonej  studentowi  przez  Rektora  kary

upomnienia;

4) wnioskowanie  do  kierownika  podstawowej  jednostki  organizacyjnej  lub

rektora  o  przekazanie  uprawnień  w  zakresie  przyznawania  stypendium

socjalnego,  stypendium  socjalnego  dla  osób  niepełnosprawnych,  zapomogi

oraz  stypendium  rektora  dla  najlepszych  studentów  odpowiednio  komisji

stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej.

Art. 38.
Przewodniczący, wiceprzewodniczący i pozostali członkowie Rady tworzą Radę Samorządu

Studenckiego.

Art. 39.
1. Przewodniczący Rady kierują pracami Rady oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. Przy podejmowaniu  decyzji  przez  Radę,  w przypadku  równej  liczby  głosów,  głos

decydujący ma Przewodniczący Rady.

3. Przewodniczący  Rady  wydaje  zarządzenia  w  zakresie  określonym  Regulaminem

Rady.
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4. Przewodniczący  Rady może  zawiesić  w prawach członka Zarządu,  wobec którego

wpłynął wniosek o odwołanie, do czasu podjęcia decyzji przez Parlament.

5. Przewodniczący  Rady  reprezentowany  jest  przez  Wiceprzewodniczącego  Rady

w zakresie bieżących zadań.

Art. 40. 
1. Przewodniczący  oraz  Wiceprzewodniczący  Rady  wybierani  są  przez  Parlament

bezwzględną  większością  głosów w obecności  co  najmniej  połowy regulaminowej

liczby członków.

2. Bezpośrednio  po  wyborze  Przewodniczącego  oraz  Wiceprzewodniczącego  Rady,

Parlament, na ich wniosek, zatwierdza skład Rady większością głosów w obecności co

najmniej połowy regulaminowej liczby członków.

3. W  razie  niezatwierdzenia  składu  Rady  w  trybie  ust.  2,  Przewodniczący  Rady

ponownie wnioskuje o zatwierdzenie składu Rady na posiedzeniu Parlamentu, które

zwołane jest w ciągu czternastu dni od dnia posiedzenia, na którym nie zatwierdzono

składu Rady. Parlament zatwierdza skład Rady większością głosów.

4. Ponowne  niezatwierdzenie  składu  Rady  skutkuje  odwołaniem  Przewodniczącego

Rady.

5. Parlament  wybiera  nowego  Przewodniczącego  bądź  Wiceprzewodniczącego  Rady

w ciągu  czternastu  dni  od  dnia  odwołania  poprzednika.  Postanowienia  ust.  2  –  4

stosuje się odpowiednio.

Art. 41.
1. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady może złożyć do Parlamentu wniosek

o uzupełnienie składu Rady, wskazując w nim kandydata na członka Rady.

2. Prezydium  Parlamentu  zwołuje  posiedzenie  Parlamentu  w  związku  z  wnioskiem,

o którym mowa w ust. 1, w ciągu czternastu dni od dnia wpłynięcia wniosku.

3. W przypadku nieuzupełnienia składu Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący

Rady może, co najmniej siedem dni od dnia posiedzenia Parlamentu, o którym mowa

w ust. 2, ponownie złożyć wniosek o uzupełnienie składu Rady.

4. W  przypadku  ponownego  nieuzupełnienia  składu  Rady  postanowienia  ust.  1  –  3

stosuje się odpowiednio.

Art. 42.
Parlament odwołuje i wybiera nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady

w jednym głosowaniu.

Art. 43.
Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady skutkuje rozwiązaniem Rady.

Art. 44.
1. Parlament odwołuje członka Rady na wniosek co najmniej 1/3 regulaminowej liczby

członków lub Przewodniczącego Rady, z zastrzeżeniem art. 17.

2. Parlament odwołuje członka Rady bezwzględną większością głosów w obecności co

najmniej połowy regulaminowej liczby członków.

Art. 45.
1. W celu realizacji swoich zadań Rada może powołać komisje Parlamentarne na czas

swojej kadencji.

2. Rada powołując komisję określa zakres jej działania.
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3. Komisja Parlamentarna  może zostać  powołana  przez na wniosek grupy 5 i  więcej

członków  lub  5  i  więcej  senatorów.  Złożony  wniosek  podlega  akceptacji  bądź

odrzucenia w terminie 7 dni przez Prezydium.

4. W przypadku odrzucenia przez Prezydium wniosku grupy członków lub senatorów,

wniosek  na  żądanie  wnioskującej  grupy  podlega  głosowaniu  przez  Parlament

bezwzględną  większością  głosów w obecności  co  najmniej  połowy regulaminowej

liczby członków na najbliższym terminowym posiedzeniu Parlamentu.

Art. 46.
1. Przewodniczący  Rady  nie  później  niż  do  dnia  15  czerwca  składa  do  Parlamentu

i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z rocznej działalności Rady.

2. Przewodniczący Rady przedstawia podstawowe tezy sprawozdania, o którym mowa

w ust.  1,  na  posiedzeniu Parlamentu,  które  odbywa  się  nie  później  niż  w dniu 30

czerwca.  Na  tym  samym  posiedzeniu  Parlament,  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej,

udziela lub odmawia udzielenia Rady absolutorium.

3. Przewodniczący Rady przedstawia podstawowe tezy sprawozdania, o którym mowa

w ust. 1 na pierwszym posiedzeniu Parlamentu nowej kadencji.

4. Nieudzielenie  przez  Parlament  absolutorium  powoduje  wymóg  ponownego

przedstawienia sprawozdania przez Przewodniczącego Rady nie później niż w ciągu

14 dni.

5. W przypadku ponownej odmowy udzielenia absolutorium przez Parlament,  mandat

zarówno Rady jak i Przewodniczącego wygasa.

Art. 47.
1. Organizację  wewnętrzną  i  tryb  prac  Rady  określa  Regulamin  Rady  Samorządu

Studenckiego.

2. Rada  uchwala  Regulamin  Rady  Samorządu  Studenckiego  oraz  jego  zmiany  na

wniosek Przewodniczącego Rady większością 2/3 głosów członków Rady.

3. Zarząd podaje Regulamin Rady do wiadomości Parlamentu.

Art. 48.
1. W przypadku  wygaśnięcia  mandatu Przewodniczącego Rady lub dymisji  Rady,  na

wniosek  Prezydium  a  w  przypadku  również  jego  dymisji,  jednego  z  członków,

Parlament powołuje Zarząd Tymczasowy większością bezwzględną przy obecności co

najmniej połowy regulaminowej liczby członków.

2. Wiceprzewodniczący  ustępującej  Rady  pełni  funkcję  Przewodniczącego  Zarządu

Tymczasowego. W przypadku wygaśnięcia mandatu również Wiceprzewodniczącego,

funkcję  Przewodniczącego  Zarządu  Tymczasowego  pełni  Sekretarz  w  zakresie

czynności wymaganych do sprawnego funkcjonowania Samorządu oraz jego organów.

3. Pierwsze  posiedzenie  Zarządu  Tymczasowego  zwołuje  Przewodniczący  Zarządu

Tymczasowego  w ciągu  siedmiu  dni  od  dnia  zaistnienia  sytuacji,  o  której  mowa

w ust. 1.

4. Do Zarządu Tymczasowego postanowienia dotyczące Rady stosuje się odpowiednio.

5. Zarząd Tymczasowy rozwiązuje się z chwilą wyboru Przewodniczącego Rady.

Art. 49.
Sekretarz zwołuje posiedzenie Parlamentu na dzień przypadający w ciągu czternastu dni od

dnia  zaistnienia  sytuacji,  o  której  mowa  w  art.  52  ust.  1  celem  dokonania  wyboru

Przewodniczącego Rady i zatwierdzenia składu Rady.
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Art. 50.
1. Decyzje Zarządu Tymczasowego dla swej ważności  wymagają  zatwierdzenia przez

nowo wybranego Przewodniczącego Rady.

2. Zarząd Tymczasowy nie może podejmować decyzji w zakresie określonym w art. 40

pkt 1 – 3.

3. Postanowień  ust.  2  nie  stosuje się  do podtrzymania  bieżącej  działalności  organów

Samorządu wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego funkcjonowania.

Art. 51.
1. Przewodniczący  Zarządu  Tymczasowego  składa  do  Parlamentu  oraz  Komisji

Rewizyjnej sprawozdanie z działalności Zarządu Tymczasowego nie później niż  do

dnia pierwszego posiedzenia Parlamentu po wyborze Przewodniczącego Rady.

2. Posiedzenie  Parlamentu  w  części  dotyczącej  sprawozdania  z  działalności  Zarządu

Tymczasowego prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 3
Komisja Rewizyjna Samorządu Studenckiego Akademii

Art. 52.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu.

Art. 53.
1. Komisja  Rewizyjna  kontroluje  z  punktu  widzenia  legalności,  gospodarności

i rzetelności.

2. Komisja  Rewizyjna  przeprowadza  kontrolę  na  wniosek  Parlamentu  lub  z  własnej

inicjatywy.

3. Kontrola działalności Rady obejmuje w szczególności:

1) realizację uchwał Parlamentu;

2) realizację budżetu Samorządu;

3) dysponowanie środkami materialnymi Samorządu;

4. Komisja Rewizyjna przedstawia informacje o wynikach kontroli Parlamentowi oraz

kontrolowanemu organowi Samorządu.

Art. 54.
1. Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działań Rady;

2) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Rady;

3) rozpatrywanie protestów wyborczych, zgodnie z postanowieniami Ordynacji;

4) ustalanie wzoru formularza protestu wyborczego.

Art. 55.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Parlament.

2. Wyrażenie zgody na kandydowanie do Parlamentu jest równoznaczne ze zrzeczeniem

się członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

3. Wyrażenie zgody na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej nie jest równoznaczne ze

zrzeczeniem się mandatu członka.

Art. 56.
1. Każdy Członek może oddać głos tylko na jednego kandydata do Komisji Rewizyjnej,

z zastrzeżeniem art. 34.

2. Wybrani zostają  kandydaci,  który otrzymali  najwyższą  ilość  głosów z kandydatów,

którzy otrzymali minimum 15% głosów.
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Art. 57.
1. Sekretarz zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień przypadający w

ciągu siedmiu dni od dnia jej wyboru.

2. Sekretarz otwiera pierwsze posiedzenie i zarządza wybór Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej.

Art. 58.
1. Komisja  Rewizyjna  ze  swojego  grona  wybiera  Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

2. Przewodniczący  i  Wiceprzewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  są  wybierani

bezwzględną  większością  głosów  członków  Komisji  Rewizyjnej  w  głosowaniu

jawnym.

Art. 59.
1. Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  kieruje  pracami  Komisji  Rewizyjnej  oraz

reprezentuje Komisję Rewizyjną na zewnątrz.

2. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej wspiera oraz zastępuje Przewodniczącego

Komisji  Rewizyjnej  w  zakresie  przez  niego  określonym,  a  także  w  przypadku

czasowej niemożności sprawowania funkcji.

Art. 60.
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  nie później niż  do dnia 15 czerwca składa do

Parlamentu  sprawozdanie  z  rocznej  działalności  zawierające  wyniki

przeprowadzonych kontroli.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia podstawowe tezy sprawozdania na

pierwszym posiedzeniu Parlamentu nowej kadencji.

Art. 61.
1. Organizację wewnętrzną i tryb prac Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji

Rewizyjnej.

2. Komisja  Rewizyjna  uchwala  Regulamin  Komisji  Rewizyjnej  oraz  jego  zmiany

większością 2/3 głosów członków Komisji Rewizyjnej.

3. Komisja  Rewizyjna  podaje  Regulamin  Komisji  Rewizyjnej  do  wiadomości

Parlamentu.

4. Pierwszy Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwala nowo powołany organ Parlamentu

Studentów.

Rozdział 4
Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego Akademii

Art. 62.
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów w zakresie

określonym w art. 211 Ustawy.

2. Sąd Koleżeński jest odrębny i niezależny od innych organów Samorządu.

Art. 63.
1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozstrzyganie  spraw  dyscyplinarnych  studentów  przekazanych  z  inicjatywy

Rektora lub na wniosek Rady;
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2) rozpatrywanie  odwołań  od  kary  upomnienia  udzielonej  przez  Rektora  bądź

karą udzieloną przez Sąd Koleżeński.

Art. 64.
Sąd  Koleżeński  rozstrzyga  samodzielnie  zagadnienia  faktyczne  i  prawne  oraz  nie  jest

związany rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego

skazującego wyroku sądu powszechnego.

Art. 65.
1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków wybieranych przez Parlament.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego są niezawiśli w zakresie swojej działalności.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego są nieodwoływalni – z wył. wyroku.

4. Każdy Członek Parlamentu może oddać  głos tylko  na jednego kandydata  do Sądu

Koleżeńskiego, z zastrzeżeniem art. 34.

5. Wybrani zostają  kandydaci,  który otrzymali  najwyższą  ilość  głosów z kandydatów,

którzy otrzymali minimum 15% głosów.

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

w sprawach, w których:

1) jest studentem tej samej jednostki, co obwiniony lub pokrzywdzony;

2) był świadkiem czynu, o który toczy się sprawa.

2. Członka Sądu Koleżeńskiego wyłącza się na jego żądanie lub na żądanie uczestnika

postępowania  albo  z  urzędu,  jeżeli  zostanie  uprawdopodobnione  istnienie

okoliczności, niewymienionych w ust. 1, mogących wywołać wątpliwości co do jego

bezstronności.

3. O  wyłączeniu  członka  Sądu  Koleżeńskiego  z  przyczyn  określonych  w  ust.  1

postanawia  Przewodniczący  Sądu  Koleżeńskiego,  a  z  przyczyn  wymienionych

w ust. 2 Sąd Koleżeński.

Art. 67.
1. Sekretarz zwołuje pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego na dzień przypadający w

ciągu siedmiu dni od dnia jego wyboru.

2. Sekretarz  otwiera  pierwsze  posiedzenie  i  zarządza  wybór  Przewodniczącego  Sądu

Koleżeńskiego.

Art. 68.
1. Sąd  Koleżeński  ze  swojego  grona  wybiera  Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

2. Przewodniczący  i  Wiceprzewodniczący  Sądu  Koleżeńskiego  są  wybierani

bezwzględną  większością  głosów  członków  Sądu  Koleżeńskiego  w  głosowaniu

jawnym.

Art. 69.
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kieruje pracami Sądu Koleżeńskiego oraz reprezentuje

Sąd Koleżeński na zewnątrz.

Art. 70.
Sąd Koleżeński rozstrzyga w składzie trzech członków Sądu Koleżeńskiego wyznaczonych

przez Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w drodze losowania.
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Art. 71.
Sąd Koleżeński zawiadamia o treści orzeczenia władze Akademii, właściwe władze jednostki

lub władze i opiekuna organizacji studenckiej, do której należy obwiniony.

Art. 72.
Do  postępowania  przed  Sądem  Koleżeńskim  stosuje  się  odpowiednio  przepisy

rozporządzenia, o którym mowa w art. 224 Ustawy.
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DZIAŁ IV
ORGANY SAMORZĄDÓW JEDNOSTEK

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 73.
Organami samorządu jednostek są starości.

Rozdział 2
Starości

Art. 74.
Starosta jest przedstawicielem Parlamentu na poziomie roku na danej jednostce.

Art. 75.
1. Do zadań starosty należy:

1) współpraca z władzami jednostki w zakresie spraw związanych z realizacją

procesu kształcenia i wychowania;

2) zgłaszanie  wniosków  w  sprawie  organizacji  i  realizacji  procesu

dydaktycznego;

3) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach studentów wynikających

z realizacji Regulaminu Studiów;

2. Starosta  ma  prawo  uczestniczyć  w  charakterze  obserwatora  w  egzaminach

organizowanych w jednostce również komisyjnych.

Art. 76.
1. Wybór starosty przeprowadzany jest na walnym zebraniu na danym poziomie roku

bezwzględną większością głosów.

2. Kadencja  Starosty  biegnie  od  dnia  stwierdzenia  skutecznego  wyboru  przez

Wydziałową Komisję Wyborczą do daty zastrzeżonej w art. 12 ust. 3 pkt 5.
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DZIAŁ V
DOSTĘP DO INFORMACJI O SAMORZĄDZIE

Art. 77.
Każda informacja o Samorządzie, działalności jego organów i ich członków jest udostępniana

na zasadach i w trybie określonych Regulaminem.

Art. 78.
1. Każdemu studentowi Akademii przysługuje prawo dostępu do informacji określonych

w art. 87.

2. Od osób korzystających z prawa określonego w ust. 1 nie wolno żądać  wykazania

interesu prawnego lub faktycznego.

3. Prawo,  o  którym mowa w ust.  1 podlega  ograniczeniu  w zakresie  niezbędnym do

ochrony prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy.

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy podmiotów, które zrezygnowały

z przysługującego im prawa oraz w zakresie podejmowanej działalności:

1) członków organów Samorządu;

2) członków komisji organów Samorządu.

Art. 79.
1. Prawo, o którym mowa w art. 88 ust. 1 uprawnia do:

1) uzyskania informacji, o której mowa w art. 87;

2) wglądu do dokumentów organów Samorządu oraz ich kopiowania.

Art. 80.
1. Organy  Samorządu  są  zobowiązane  do  udostępnienia  informacji,  o  której  mowa

w art. 87. Informacja ta jest udostępniana przez organ Samorządu na pisemny wniosek

w ciągu czternastu dni w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, do

których  ma  dostęp  organ  Samorządu,  nie  umożliwiają  udostępnienia  informacji

w takiej formie. 

2. Decyzja  o  odmowie  udostępnienia  informacji  wymaga  uzasadnienia  organu

Samorządu. W przypadku Parlamentu decyzję podejmuje Prezydium Parlamentu.

3. W celu  powszechnego udostępnienia  informacji,  o  której  mowa w art.  87,  władze

Akademii  zobowiązane  są  stworzyć  oraz  zapewnić  warunki  techniczne  do

funkcjonowania strony internetowej dla organów Samorządu na szczeblu Akademii.

4. Organy Samorządu, o których mowa w art. 2, na stronie internetowej, o której mowa

w ust. 3, za pośrednictwem właściwej jednostki Akademii ogłaszają:

1) uchwały;

2) sprawozdania z działalności;

3) informacje o zasadach przyjmowania i rozpatrywania kierowanych do organu

spraw;

4) procedurę dostępu do informacji, o których mowa w art. 87 nieudostępnionych

na stronie internetowej.
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DZIAŁ VI
ZMIANA REGULAMINU SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII

Art. 81.
1. Uchwałę  o  zmianie  Regulaminu  uchwala  Parlament  większością  co  najmniej  2/3

głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków.

2. Uchwalenie  przez Parlament  uchwały zmieniającej  Regulamin może odbyć  się  nie

wcześniej niż siódmego dnia od dnia wniesienia projektu uchwały.

3. Przewodniczący Rady przedstawia Senatowi  Akademii  podczas  posiedzenia Senatu

Akademii uchwalony przez Parlament Regulamin Samorządu.
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