Regulamin Samorządu Studenckiego
Politechniki Opolskiej
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Podstawa Prawna

1. Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej, zwany dalej Samorządem, tworzą
studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich prowadzonych przez Politechnikę Opolską, zwaną dalej Uczelnią.
2. Samorząd jest częścią społeczności akademickiej Uczelni.
3. Samorząd
działa
na
podstawie
niniejszego
Regulaminu,
ustawy
z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2 0 1 6 , poz. 1842
z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz Statutu Politechniki Opolskiej zwanego,
dalej Statutem.
4. Nadzór nad działalnością Samorządu w zakresie ustalonym w Ustawie i w Statucie
sprawuje Rektor Politechniki Opolskiej, zwany dalej Rektorem.
§2
Zadania

1. Samorząd prowadzi w Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym
socjalno-bytowych i kulturalnych studentów oraz dba o interesy studentów
we wszystkich sprawach związanych z kształceniem w Uczelni. Do zadań
Samorządu należy ponadto m.in.: reprezentowanie studentów przed Władzami
Uczelni, współdecydowanie o sprawach Uczelni w zakresie i na zasadach
określonych w Ustawie oraz w Statucie, współdecydowanie o podziale dotacji
oraz środków przeznaczonych na działalność studencką, dbanie o jakość
kształcenia poprzez aktywne działanie, w radach i komisjach, w tym
w radzie ds. jakości kształcenia Studium Języków Obcych, współtworzenie
i opiniowanie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej oraz podział środków
z funduszu pomocy materialnej, a także organizowanie wydarzeń kulturalnych
oraz szkoleń dla studentów.
2. Terenem działania Samorządu jest Uczelnia. Poza terenem Uczelni Samorząd może
występować w ramach swojej działalności lub gdy wymagają tego interesy
studentów Uczelni oraz reprezentując Studentów Uczelni na zjazdach
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i konferencjach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Forum Uczelni
Technicznych oraz innych konferencjach z udziałem studentów.
3. Samorząd wspomaga aktywność studentów poprzez prowadzenie własnej
działalności oraz współpracę z organizacjami studenckimi, w szczególności kołami
naukowymi, zespołami artystycznymi i sportowymi oraz stowarzyszeniami
działającymi na Uczelni.
4. Samorząd może podejmować działania mające na celu pozyskanie środków
materialnych i finansowych z przeznaczeniem na swoją działalność z innych źródeł
aniżeli z Uczelni.

§3
Prawa Studentów

1. Samorząd działa w interesie studentów oraz broni ich praw.
2. Każdy student Uczelni ma prawo składania wniosków do organów Samorządu oraz
wyrażania opinii o jego działalności.
3. Każdy student Uczelni posiada czynne i bierne prawo wyborcze do
organów Samorządu i organów kolegialnych Uczelni zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
4. Każdy student Uczelni ma prawo do doskonalenia swoich umiejętności
i pogłębiania wiedzy oraz aktywnego działania na rzecz społeczności akademickiej
i całego społeczeństwa.
5. Samorząd stale informuje społeczność studencką o swojej działalności w drodze
zamieszczania informacji na stronie internetowej Samorządu. Samorząd może
informować społeczność studencką o swojej działalności także w inny sposób.
§4
Organy Samorządu

1. Samorząd działa poprzez swoje organy.
2. Organy Samorządu działają na szczeblu uczelnianym oraz wydziałowym.
1) Organami Samorządu działającymi na szczeblu uczelnianym są:
a)
Parlament Studentów, zwany dalej Parlamentem,
b)
Zarząd Samorządu, zwany dalej Zarządem,
c)
Przewodniczący Samorządu,
d)
Dwóch Zastępców Przewodniczącego Samorządu.
2) Organami Samorządu działającymi na szczeblu wydziałowym są:
a)
Wydziałowe Rady Studentów, zwane dalej WRS,
b)
Prezydia WRS,
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c)
Przewodniczący WRS,
d)
Zastępca Przewodniczącego WRS,
e)
Sekretarz WRS,
f)
Starosta grupy wykładowej, zwany dalej Starostą.
3) Pozostałymi organami Samorządu są:
a)
Komisja Rewizyjna Samorządu, zwana dalej Komisją
Rewizyjną,
b)
Sąd Koleżeński,
c)
Rada Mieszkańców, jeżeli została powołana,
d)
Konwent Przewodniczących.
3. Członkowie jednoosobowych i kolegialnych organów Samorządu winni stanowić
dla studentów przykład uczciwej i oddanej służby na rzecz społeczności
akademickiej.
4. Przedstawiciele Samorządu wchodzą w skład organów kolegialnych Uczelni
na zasadach określonych w Ustawie oraz Statucie.
5. Przedstawiciele studentów w organach kolegialnych Uczelni, w Uczelnianym
i Wydziałowych Kolegiach Elektorów oraz w organach Samorządu nie mogą być
jednocześnie członkami organów kolegialnych i kolegiów elektorów innej uczelni,
ani członkami organów samorządu innej uczelni. Przedstawiciele studentów
w Radzie Wydziału oraz w organach Samorządu działających na szczeblu
wydziałowym nie mogą być jednocześnie członkami tych organów na innym
wydziale.
§5
Kadencja

1. Funkcje w organach Samorządu mogą być pełnione wyłącznie przez
studentów Uczelni. Funkcje w organach Samorządu działających na szczeblu
wydziałowym mogą być pełnione wyłącznie przez studentów danego wydziału.
Rozumie się przez to również osobę, która utraciła status studenta w konsekwencji
obrony pracy dyplomowej, jeżeli nabędzie go ponownie do następnych obrad
Parlamentu.
2. Kadencja Zarządu, Prezydiów WRS oraz Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
Kadencja wymienionych organów Samorządu rozpoczyna się w dniu 1 września
roku wyborów i kończy w dniu 31 sierpnia.
3. Kadencja Parlamentu Studentów i Rady Mieszkańców trwa rok. Kadencja
rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyborów i kończy się 31 sierpnia.
4. Kadencja przedstawicieli Samorządu w kolegialnych organach Uczelni trwa
rok. Kadencja rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyborów i kończy się
z dniem 31 sierpnia następnego roku.
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5. Kadencja przedstawicieli studentów w Uczelnianym i Wydziałowych Kolegiach
Elektorów trwa rok. Wybory elektorów przeprowadza się w terminie zgodnym
z Kalendarium wyborczym organów jednoosobowych Uczelni.
6. Kadencja przedstawicieli studentów w Wydziałowej Komisji Stypendialnej
obejmuje okres roku akademickiego.
7. Kadencja przedstawicieli studentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej trwa
rok. Kadencja przedstawicieli studentów w Odwoławczej Komisji Stypendialnej
obejmuje okres roku akademickiego.
8. Wybory przedstawicieli studentów w kolegium elektorów – w trakcie trwania
kadencji organów jednoosobowych Uczelni – przeprowadza się jedynie
w przypadku, gdy dane kolegium musi dokonać wyborów uzupełniających.
9. Przepis szczególny może określać odmienne zasady dotyczące czasu trwania
kadencji osób pełniących określone funkcje w Samorządzie.
10. Każda funkcja może być pełniona wielokrotnie przez tą samą osobę.
11. Nie można łączyć funkcji Przewodniczącego Samorządu i Przewodniczącego WRS.
Członkowie Zarządu i Członkowie Prezydiów WRS nie mogą być jednocześnie
członkami Komisji Rewizyjnej.
12. Mandat w organach Samorządu wygasa w przypadku:
1) utraty statusu studenta, z uwzględnieniem ust.1,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) odwołania,
4) wyboru na funkcję, której nie wolno łączyć z funkcją dotychczas pełnioną,
5) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch posiedzeniach organu
Samorządu,
6) śmierci członka.
13. Przez usprawiedliwienie nieobecności rozumie się przesłanie wiadomości
elektronicznej lub usprawiedliwienia na piśmie w przeciągu 7 dni po posiedzeniu
danego organu. Usprawiedliwienie przedkłada się przewodniczącemu posiedzenia
danego organu Samorządu.
§6
Wybory
1. Wybory do danego organu Samorządu przeprowadza się w miesiącach od kwietnia
do czerwca włącznie, w roku w którym upływa kadencja tego organu.
2. Wybory przeprowadzane są zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu na
posiedzeniach stosownych organów Samorządu uprawnionych do wyboru
odpowiednich przedstawicieli, w terminie i miejscu podanym do ogólnej
wiadomości studentów.
3. Skład organów Samorządu uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających,
jeżeli do końca kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasł, brakuje więcej niż
sześć miesięcy. W razie wygaśnięcia mandatu w okresie krótszym niż sześć
miesięcy, przed upływem kadencji, o konieczności przeprowadzenia wyborów
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rozstrzyga Komisja Rewizyjna. Wybory uzupełniające powinny być
przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż osiem tygodni od daty powstania
wakatu.
osoby
wybranej
w
wyborach
uzupełniających
trwa
do
4. Mandat
zakończenia planowanej kadencji poprzednika.
5. Dokumentacja z przebiegu wyborów oraz pozostała dokumentacja jest
przechowywana w siedzibie Samorządu. Przewodniczący WRS zobligowany jest do
dostarczenia dokumentacji z przebiegu wyborów w ciągu 14 dni od daty wyborów.
Pozostała dokumentacja winna być dostarczona w terminie do 30 czerwca danego
roku akademickiego.
§7
Odwołanie z funkcji
1. Organ, który dokonał wyboru lub zatwierdzenia osoby na funkcję
w Samorządzie, może dokonać jej odwołania większością 2/3 głosów, przy
obecności ponad połowy regulaminowego składu organu, za wyjątkiem
przypadków opisanych w ust. 3.
2. Wniosek o odwołanie osoby z funkcji może złożyć przewodniczący
organu uprawnionego do odwołania, a także co najmniej 1/5 członków tego
organu, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
3. Odwołanie Członka Zarządu na wniosek Przewodniczącego Samorządu oraz
odwołanie Członka Prezydium WRS na wniosek Przewodniczącego WRS dokonuje
się zwykłą większością głosów.
4. Wniosek o odwołanie osoby powinien być należycie uzasadniony, a osoba,
której dotyczą zarzuty powinna dysponować co najmniej 14 dniowym
terminem na ustosunkowanie się do zarzutów.
5. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Samorządu lub Przewodniczącego WRS
powinien także wskazywać kandydata do pełnienia funkcji Przewodniczącego do
czasu zakończenia kadencji.
6. Organy Samorządu pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się
organów nowej kadencji.
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Rozdział II Działalność Samorządu
Studenckiego na szczeblu
wydziałowym
§8
Struktura organizacyjna
1. Organem uchwałodawczym Samorządu na poziomie wydziałowym jest
WRS.
2. Organem wykonawczym Samorządu na poziomie wydziałowym jest Prezydium
WRS.
3. Organem Samorządu na szczeblu wydziałowym w każdej grupie wykładowej jest
Starosta.
4. Przedstawicielami studentów w wydziałowych organach Uczelni są:
1) przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału,
2) przedstawiciele studentów w Wydziałowym Kolegium Elektorów,
5. Przedstawicielami studentów w wydziałowych jednostkach Uczelni są:
1) przedstawiciele studentów w Wydziałowej Komisji Stypendialnej,
2) przedstawiciele studentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
3) Przedstawiciele studentów w wydziałowych radach właściwych ds. jakości
kształcenia,
4) Przedstawiciele studentów w wydziałowych komisjach właściwych
ds. planów i programów studiów.
§9
Wydziałowa Rada Studentów
1. Wydziałowa Rada Studentów podejmuje uchwały we wszystkich sprawach
istotnych dla społeczności studenckiej wydziału, w szczególności w sprawie:
1. wystąpienia z wnioskami do władz Uczelni, władz wydziału
i uczelnianych organów Samorządu,
2. określenia zadań dla Prezydium WRS,
3. wyboru
Przewodniczącego
WRS,
przedstawicieli
studentów
w Wydziałowej Komisji Stypendialnej,
4. zatwierdzenia Członków Prezydium WRS na wniosek Przewodniczącego WRS,
5. wyboru przedstawicieli studentów wydziału w Parlamencie,
6. wyboru przedstawicieli studentów wydziału w Radzie Wydziału.
7. wyboru przedstawicieli studentów wydziału w Uczelnianym Kolegium
Elektorów,
8. wyboru przedstawicieli studentów wydziału w Wydziałowym Kolegium
Elektorów,
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9. uchwalenia rocznego planu działalności finansowej organów Samorządu
na szczeblu wydziałowym oraz rozdziału środków przeznaczonych, przez
organy
Uczelni
na
cele
studenckie
danego
wydziału,
o ile WRS posiada środki finansowe
10. obrony praw i interesów studentów wydziału.
2. Przedstawiciele WRS opiniują:
1. plany i programy studiów na kierunkach prowadzonych przez dany wydział,
2. uchwały, zarządzenia i decyzje organów wydziału dotyczących studentów
danego wydziału.
3. Przewodniczący WRS z dniem objęcia funkcji otrzymuje mandat
w Radzie Wydziału.
4. Przewodniczący WRS z dniem rozpoczęcia kadencji otrzymuje mandat w Senacie
Uczelni.
5. W skład WRS wchodzą: Przewodniczący WRS, Zastępca Przewodniczącego WRS,
Sekretarz WRS, przedstawiciele studentów wydziału w Senacie Uczelni,
przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału, przedstawiciele studentów
wydziału w Parlamencie oraz Starostowie wszystkich grup wykładowych
prowadzonych przez wydział.
6. Rada Studentów wybiera spośród wszystkich studentów wydziału
Przewodniczącego WRS, Zastępcę Przewodniczącego WRS oraz Sekretarza WRS
zwykłą większością głosów
7. Przewodniczący WRS może zapraszać na posiedzenia WRS inne osoby z własnej
inicjatywy lub na wniosek WRS.
8. Przewodniczący WRS zobowiązany jest do przekazania Przewodniczącemu
Samorządu raz w roku sprawozdania z działalności. Sprawozdanie należy
przekazać do dnia 20 grudnia.
9. W przypadku zrzeczenia się mandatu Przewodniczącego WRS, jego obowiązki do
czasu wyboru nowego Przewodniczącego pełni Zastępca.
§10
Prezydium Wydziałowej Rady Studentów
1. W skład Prezydium WRS wchodzą: Przewodniczący WRS, Zastępca
Przewodniczącego WRS, Sekretarz WRS oraz nie więcej niż siedmiu dodatkowych
Członków Prezydium WRS.
2. Przewodniczący WRS lub upoważniony przez Przewodniczącego WRS Członek
Prezydium występuje w imieniu studentów do władz Wydziału.
3. Prezydium WRS wykonuje zadania określone w niniejszym Regulaminie oraz
w uchwałach Zarządu Samorządu, Parlamentu i WRS.
4. Prezydium WRS wykonuje wszelkie zadania na poziomie wydziałowym, które nie
zostały zastrzeżone dla innych organów Samorządu na szczeblu wydziałowym.
5. Przewodniczący WRS kieruje pracami WRS oraz Prezydium WRS.
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6. Delegowania członków do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dokonuje
Przewodniczący WRS.
7. Mandat Członków Prezydium WRS wygasa z chwilą rozpoczęcia kadencji nowego
Przewodniczącego WRS.
8. Do momentu ukonstytuowania się wydziałowych organów Samorządu na
nowopowstałych wydziałach Uczelni, kompetencje tych organów przejmuje
Zarząd.
§11
Starosta grupy wykładowej

1. Starosta jest wyłącznym przedstawicielem wszystkich studentów swojej
grupy wykładowej.
2. Starostę wybierają studenci grupy wykładowej ze swojego grona. Dla ważności
wyboru i odwołania Starosty potrzebna jest obecność, co najmniej połowy
studentów grupy wykładowej i Członka Prezydium WRS jako obserwatora lub
członka Zarządu.
3. Studenci roku mogą powołać również Wicestarostę grupy wykładowej
i Skarbnika grupy wykładowej.
4. Kadencja Starosty, Wicestarosty grupy wykładowej i Skarbnika grupy
wykładowej jest bezterminowa – chyba, że studenci grupy wykładowej
postanowią inaczej lub osoba pełniąca daną funkcję utraci status studenta swojej
grupy wykładowej.
5. Starosta z chwilą wyboru staje się członkiem WRS.
6. Do kompetencji Starosty należy:
1) uzgadnianie harmonogramu sesji egzaminacyjnej,
2) przedstawianie władzom wydziału oraz Przewodniczącemu WRS spraw
wnoszonych przez studentów danej grupy wykładowej.
3) Uczestniczenie w posiedzeniach WRS.
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Rozdział III
Uczelniany Samorząd Studencki
§12
Struktura organizacyjna

1. Organem uchwałodawczym Samorządu na poziomie uczelnianym jest Parlament.
2. Organem wykonawczym Samorządu na poziomie uczelnianym jest Zarząd
Samorządu.
3. Organem kontrolnym Samorządu na poziomie uczelnianym jest Komisja
Rewizyjna.
4. Organem Samorządu w domu studenta Uczelni, jeżeli została powołana, jest
Rada Mieszkańców. Zasady oraz tryb wyboru i działania Rady Mieszkańców
określa odrębny regulamin uchwalany przez Parlament.
5. Rada Mieszkańców jest wyłącznym reprezentantem ogółu mieszkańców danego
Domu Studenta.
6. W przypadku niepowołania Rady Mieszkańców, jej kompetencje przejmuje
Przewodniczący Samorządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.
7. Przedstawicielami studentów w jednostkach Uczelni są:
1) przedstawiciele studentów w Senacie Uczelni,
2) przedstawiciele studentów w Uczelnianym Kolegium Elektorów,
3) przedstawiciele studentów w Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
4) przedstawiciele studentów w komisjach dyscyplinarnych dla studentów
i uczelnianych komisjach dyscyplinarnych do spraw nauczycieli
akademickich oraz w pozostałych komisjach senackich,
5) przedstawiciel studentów w Radzie Bibliotecznej,
6) przedstawiciel w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
7) przedstawiciele w Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia.
8. Przewodniczący Samorządu z dniem rozpoczęcia kadencji otrzymuje mandat
w Senacie Uczelni.
9. Członkowie komisji dyscyplinarnej dla studentów nie mogą być jednocześnie
członkami odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów.
10. Przewodniczący Samorządu może powoływać pełnomocników.
11. Przewodniczący Samorządu określa kompetencje swoich pełnomocników.
12. Przewodniczący
Samorządu
zobowiązany
jest
do
przedstawienia
sprawozdania z działalności co najmniej raz w roku akademickim członkom
Parlamentu.
13. Przewodniczący Samorządu oraz członkowie Zarządu muszą otrzymać w drodze
uchwały Parlamentu absolutorium aby móc kandydować na kolejną kadencję.
Uchwała podejmowana jest zgodnie z zapisami §20.
14. Przewodniczący Samorządu Studenckiego deleguje:
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1) przedstawiciela studentów w Radzie Bibliotecznej,
2) przedstawicieli studentów w Odwoławczej Komisji Stypendialnej
działającej na podstawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
opiniowanego przez Samorząd.
§13
Parlament Studentów
1. Parlament podejmuje uchwały we wszystkich sprawach istotnych dla
społeczności studenckiej, w szczególności w sprawie:
1) wystąpienia z wnioskami do władz Uczelni za pośrednictwem Zarządu,
2) określenia zadań dla Zarządu oraz wydziałowych organów Samorządu,
3) wyboru:
a) Przewodniczącego Samorządu,
b) przedstawicieli studentów w komisjach dyscyplinarnych dla studentów
i uczelnianych komisjach dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich
oraz pozostałych komisji senackich,
c) członków Komisji Rewizyjnej,
4) zatwierdzenia podziału środków finansowych przeznaczonych na
działalność studencką,
5) zatwierdzenia Zastępców Przewodniczącego Samorządu na wniosek
Przewodniczącego Samorządu,
6) zatwierdzenia
Członków
Zarządu
Samorządu
na
wniosek
Przewodniczącego Samorządu,
7) uchwalenia lub zmiany Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki
Opolskiej,
8) zatwierdzenia regulaminów poszczególnych organów Samorządu,
9) uchwalenia kodeksu etyki studenta,
10)podjęcia decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej, o której mowa
w art. 206 Ustawy.
2. Parlament podejmuje na wniosek Zarządu, uchwałę w sprawie rozdziału
środków finansowych
przeznaczonych przez władze Uczelni na cele
studenckie. Przewodniczący Samorządu przedstawia władzom Uczelni
sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków raz
w roku.
3. Parlament bezwzględną większością głosów, spośród wszystkich studentów
Uczelni wybiera Przewodniczącego Samorządu.
4. W skład Parlamentu wchodzą: Przewodniczący Samorządu, Zastępca
Przewodniczącego Samorządu, Drugi Zastępca Przewodniczącego Samorządu,
Przewodniczący Rad Mieszkańców jeżeli zostały powołane, Przewodniczący
WRS oraz po trzy osoby wybrane przez każdy WRS spośród studentów wydziału.
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5. Parlament Studentów Politechniki Opolskiej może uchwalić wzór karty starosty
wraz z katalogiem praw i obowiązków starosty.
6. Wraz
z uchwaleniem
karty
starosty,
Przewodniczący
Samorządu
w porozumieniu z Przewodniczącymi WRS ustala zasady wydawania oraz
przedłużania ważności karty starosty, starostom grup wykładowych.
7. Ważna karta starosty - po jej wprowadzeniu - jest warunkiem koniecznym
posiadania przez starostę grupy wykładowej czynnego prawa wyborczego
podczas posiedzeń WRS.
§14
Zarząd Samorządu
1. Zarząd Samorządu wykonuje zadania określone w niniejszym Regulaminie oraz
w uchwałach Parlamentu.
2. Zarząd występuje z wnioskami do władz Uczelni z inicjatywy własnej lub na
wniosek Parlamentu Studentów.
3. Zarząd Samorządu wykonuje wszelkie zadania, które nie zostały zastrzeżone
dla innych organów Samorządu.
4. W skład Zarządu Samorządu wchodzą: Przewodniczący Samorządu, Zastępca
Przewodniczącego Samorządu, Drugi Zastępca Przewodniczącego Samorządu oraz
nie więcej niż 10 dodatkowych Członków.
5. Zakres kompetencji poszczególnych Członków Zarządu Samorządu określa
Przewodniczący Samorządu.
6. Przewodniczący Samorządu lub upoważniony przez Przewodniczącego Samorządu
Członek Zarządu występuje w imieniu studentów do władz Uczelni.
7. Zarząd Samorządu Studenckiego może powoływać stałe i tymczasowe komisje
działające pod przewodnictwem Członka Zarządu, wskazanego przez
Przewodniczącego Samorządu. W skład komisji mogą wchodzić wszyscy studenci
Uczelni.
8. Zarząd Samorządu zgłasza kandydatów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
9. Mandat Członków Zarządu wygasa z chwilą rozpoczęcia kadencji nowego
Przewodniczącego Samorządu.
10. Zarząd opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących spraw studenckich.
11. Zarząd promuje kodeks etyki studenta uchwalony przez Parlament.
12. W przypadku zrzeczenia się mandatu Przewodniczącego Samorządu, jego
obowiązki do czasu wyboru nowego Przewodniczącego pełni I Zastępca.
§15
Konwent Przewodniczących
1. Przewodniczący Samorządu powołuje Konwent Przewodniczących, zwany dalej
Konwentem.

Strona 11 z 17

2. W skład Konwentu wchodzą: Przewodniczący Samorządu Studenckiego,
Przewodniczący WRS
3. Przewodniczący Samorządu przewodniczy posiedzeniom Konwentu.
4. Posiedzenia Konwentu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy
w semestrze.
5. Konwent jest organem doradczym dla Parlamentu i Zarządu.

§16
Sąd Koleżeński
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między poszczególnymi organami i jednostkami
Samorządu, pomiędzy ich członkami oraz wszystkimi osobami posiadającymi status
studenta Uczelni.
2. Sąd koleżeński orzeka również w sprawach dyscyplinarnych dotyczących
studentów Uczelni, przekazanych przez Rektora z inicjatywy własnej lub
Samorządu Studenckiego.
3. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą Zastępcy Przewodniczących WRS. Ze swojego
grona wybierają skład orzekający 3 lub 5-cio osobowy. Skład orzekający wybiera ze
swojego grona przewodniczącego.
4. Sąd koleżeński przedstawia rozstrzygnięcia sporów oraz orzeczenia Parlamentowi,
Zarządowi Samorządu oraz organowi lub osobie bezpośrednio zainteresowanej.
5. Wnioski do Sądu Koleżeńskiego muszą wpływać drogą pisemną. Sąd Koleżeński
ma 30 dni na zapoznanie się ze sprawą, wysłuchanie stron oraz świadków,
a także na wydanie decyzji.
6. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Komisji
Dyscyplinarnej ds. studentów. Odwołanie powinno wpłynąć w przeciągu 14 dni od
otrzymania pisemnej decyzji.
7. W przypadku gdy ze sprawą związany jest członek Sądu Koleżeńskiego, zostaje on
wykluczony z danego postępowania.
8. Organem, który może wnioskować o przekazanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego
zamiast przekazać ją Rzecznikowi Dyscyplinarnemu jest Zarząd Samorządu.
9. Sąd koleżeński może nakładać kary zgodnie z zapisami Ustawy.
10. Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim jest jawna.
11. Sąd koleżeński wyłącza jawność postępowania w całości lub w części, jeżeli
jawność mogłaby naruszać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes
obwinionego, Uczelni lub osób trzecich. Wyłączenie jawności nie obejmuje
ogłoszenia orzeczenia.
12. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy.
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§17
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wszystkich organów Samorządu i osób
pełniących funkcje w Samorządzie z punktu widzenia zgodności z przepisami,
rzetelności i dbałości o dobro studentów.
2. Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę z inicjatywy własnej, Parlamentu lub
Zarządu. W ramach czynności kontrolnej członek Komisji Rewizyjnej ma prawo do
przeglądania dokumentacji oraz zadawania pytań osobom pełniącym funkcję
w Samorządzie.
3. Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki kontroli Parlamentowi, Zarządowi oraz
kontrolowanemu organowi lub osobie.
4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 5 osób wybranych przez Parlament spośród
studentów Uczelni. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona
przewodniczącego.
§18
Przedstawiciele w organach Uczelni
1. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów winni
stanowić co najmniej 20 % składu Senatu. Podział mandatów dokonywany jest
z zachowaniem proporcji liczebności obydwu grup w Uczelni, przy czym każdy
z samorządów musi być reprezentowany przez co najmniej jednego
przedstawiciela.
2. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów winni
stanowić co najmniej 20 % składu Uczelnianego Kolegium Elektorów. Podział
mandatów dokonywany jest z zachowaniem proporcji liczebności obydwu grup
w Uczelni, przy czym każdy z samorządów musi być reprezentowany przez co
najmniej jednego przedstawiciela.
3. Mandaty do Uczelnianego Kolegium Elektorów rozdzielane są na
poszczególne wydziały proporcjonalnie do ilości studentów na tych wydziałach
na stan z dnia 30 listopada roku poprzedzającego wybory.
4. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów winni
stanowić co najmniej 20 % składu Wydziałowego Kolegium Elektorów. Podział
mandatów dokonywany jest z zachowaniem proporcji liczebności obydwu grup
w Uczelni, przy czym każdy z samorządów musi być reprezentowany przez co
najmniej jednego przedstawiciela.
5. Parlament wybiera przedstawicieli studentów w komisjach dyscyplinarnych
dla studentów i uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli
akademickich oraz pozostałych komisjach.
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Rozdział IV
Zasady i tryb obradowania organów Samorządu
§19
Posiedzenia Parlamentu i Rady Studentów
1. Parlament
i
WRS
obradują
na
posiedzeniach
zwyczajnych
i nadzwyczajnych, a ich posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż
dwa razy w semestrze. Posiedzenia Parlamentu są otwarte dla wszystkich
studentów Uczelni.
2. Przewodniczącym Parlamentu jest Przewodniczący Samorządu. Obradom
Parlamentu przewodniczy Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego
Samorządu. Jeżeli udział wymienionych osób w posiedzeniu Parlamentu jest
niemożliwy to posiedzeniu przewodniczy inny Członek Zarządu wskazany pisemnie
przez Przewodniczącego Samorządu. W przypadku nieobecności Członków Zarządu
posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub osoba przez
niego wskazana.
3. Obradom
WRS
przewodniczy
Przewodniczący
WRS
lub Zastępca
Przewodniczącego WRS. Jeżeli udział wymienionych osób w posiedzeniu WRS jest
niemożliwy to posiedzeniu przewodniczy inny Członek Prezydium WRS wskazany
pisemnie przez Przewodniczącego WRS.
4. Podczas rozpatrywania wniosku o odwołanie Przewodniczącego Samorządu lub
Przewodniczącego WRS obrady odpowiednio Parlamentu lub WRS prowadzi
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego pisemnie Członek
Komisji Rewizyjnej (bez prawa głosu).
5. W przypadku niepowołania, rezygnacji lub utraty statusu studenta przez
Przewodniczącego Samorządu lub Przewodniczącego WRS, posiedzeniu
Parlamentu lub WRS przewodniczy (do chwili wyboru nowego Przewodniczącego
danego organu) osoba pełniąca obowiązki przewodniczącego, a jeśli nie ma osoby
pełniącej obowiązki wówczas przewodniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
lub wskazany przez niego pisemnie Członek Komisji Rewizyjnej.
posiedzenia
Parlamentu lub WRS dokonuje
odpowiednio
6. Zwołania
Przewodniczący Parlamentu lub WRS przez wysłanie do wszystkich członków tego
organu zawiadomień określających dokładny termin i miejsce posiedzenia
najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Przewodniczący Parlamentu przesyła
także projekt porządku obrad. Zawiadomienia mogą być przesłane drogą
elektroniczną. W przypadku konieczności zwołania nadzwyczajnego posiedzenia
Parlamentu Studentów zawiadomienia określające dokładny termin i miejsce
posiedzenia oraz projekt obrad wysyłane są najpóźniej 3 dni przed terminem
posiedzenia. Zawiadomienia te także mogą być przesłane drogą elektroniczną
Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są w sytuacji, gdy niezbędne jest podjęcie
uchwały w nagłym trybie przez Parlament.
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7. W razie niewywiązania się przez Przewodniczącego Samorządu z obowiązku
zwołania posiedzenia Parlamentu Studentów lub Przewodniczącego WRS
z obowiązku zwołania posiedzenia WRS, uprawnienie w tym zakresie przechodzi na
Komisję Rewizyjną.
8. Każdy członek Parlamentu lub WRS, jak i komisji przez nie powołanych, może
zgłaszać pisemnie do Przewodniczącego Samorządu lub odpowiednio WRS,
wnioski w sprawie porządku obrad, nie później jednak, niż na 5 dni przed
posiedzeniem.
9. Na wniosek członka Parlamentu lub WRS, zgłoszonego na początku
posiedzenia Przewodniczący Samorządu lub odpowiednio Przewodniczący WRS
może zaproponować uzupełnienie porządku obrad.
§20
Głosowania
1. Uchwały, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2, są podejmowane
w głosowaniu jawnym.
2. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
1) w sprawach osobowych,
2) na zarządzenie przewodniczącego obrad,
3) na wniosek członka Parlamentu lub WRS, poparty w głosowaniu przez co
najmniej 1/5 członków obecnych na posiedzeniu.
3. Uchwała obejmująca więcej niż jedną decyzję może być głosowana łącznie, jeżeli
nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu.
4. Parlament oraz WRS podejmują uchwały zwykłą większością głosów, przy
obecności ponad połowy regulaminowego składu organu - ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
5. Jeżeli na zebraniu wyborczym WRS nie ma kworum, prowadzący obrady WRS
może zarządzić przeprowadzenie wyborów bez wymaganego kworum pod
warunkiem, że informacja o takiej możliwości została podana w zawiadomieniu
o posiedzeniu wyborczym.
6. Przez uzyskanie zwykłej większości głosów należy rozumieć, że do podjęcia
uchwały niezbędne jest, aby liczba głosów za podjęciem uchwały była większa
od liczby głosów przeciwnych, niezależnie od liczby osób, które wstrzymały się od
głosu.
7. Przez uzyskanie bezwzględnej większości głosów należy rozumieć, że do
podjęcia uchwały niezbędne jest, aby za jej podjęciem oddano więcej niż
50% ważnie oddanych głosów. Głos wstrzymujący się nie popiera uchwały.
8. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał w wyborach wymaganej przez
przepis szczególny bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się powtórne
głosowanie pomiędzy dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę
głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów zrezygnuje z kandydowania
lub utraci status studenta Uczelni, w jego miejsce do powtórnego
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głosowania dopuszcza się kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę
głosów w pierwszym głosowaniu. Jeżeli w powtórnym głosowaniu bierze udział
jeden kandydat, dla jego wyboru wymaga się uzyskania bezwzględnej większości
głosów. W razie nieuzyskania przez żadnego z dwóch kandydatów
bezwzględnej większości głosów, głosowanie należy powtórzyć.
9. Przy głosowaniach w trybie tajnym powołuje się co najmniej trzyosobową komisję
skrutacyjną. Na czas liczenia głosów obrady nie zostają zawieszone, chyba że
Parlament lub WRS zadecyduje inaczej.
10. Przewodniczący
Parlamentu
zobowiązany
jest
przekazać
protokół
wraz z uchwałami i listą obecności z posiedzenia Rektorowi Uczelni, w terminie
miesiąca od jego odbycia.
11. Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu niezgodną z przepisami prawa,
Statutem, Regulaminem Studiów lub niniejszym Regulaminem
12. Wyniki wyborów przedstawicieli studentów do organów kolegialnych
Uczelni przekazywane są odpowiednio Wydziałowej lub Uczelnianej Komisji
Wyborczej.
§21
Protokołowanie
1. Z przebiegu obrad Parlamentu oraz WRS sporządza się protokół. Protokół
sporządza osoba upoważniona do tego przez Przewodniczącego Samorządu lub
Przewodniczącego WRS.
2. Protokołowaniu podlegają jedynie wnioski, uchwały i interpelacje oraz
wypowiedzi zgłoszone z żądaniem protokołowania.
3. Dyskusja w poszczególnych punktach obrad jest odnotowana przez podanie
nazwisk osób zabierających głos, bez przytaczania szczegółów ich wypowiedzi.
4. Uchwały i protokoły z posiedzeń Parlamentu oraz WRS są jawne dla wszystkich
studentów Uczelni, są dostępne w siedzibie Samorządu Studenckiego.
5. Protokół podpisują:
1) Przewodniczący danego organu
2) Protokolant
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Rozdział V
Postanowienia końcowe
§22
Koła naukowe, organizacje i stowarzyszenia studenckie
1. Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń studenckich działających na wydziale
mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniu WRS.
2. Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń studenckich działających na poziomie
uczelnianym mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniu
Parlamentu. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Parlamentu inne
osoby z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu.
§23
Zmiana Regulaminu i wejście w życie
1. Na wniosek Zarządu Samorządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 5 członków
Parlamentu, Parlament może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie
większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.
2. Niniejszy Regulamin oraz zmiany w nim dokonywane wchodzą w życie
po zatwierdzeniu przez Parlament oraz stwierdzeniu przez Senat jego
zgodności z Ustawą i Statutem.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
ustawy wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,
postanowienia Statutu oraz Regulaminu Studiów Uczelni.
4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin
Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej z dnia 20 lutego 2013r.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Uczelni jego
zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni.
§24
Wykładnia Regulaminu
1. Wykładni postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje Komisja Rewizyjna.
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