UCHWAŁA nr 67/2013/2014
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie stwierdzenia zgodności „Regulaminu Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” z ustawą i statutem

Na podstawie art. 202 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z poźn. zm.) Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach postanawia co
następuje:

§1
1. Stwierdza się zgodność „Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach” z ustawą z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z poźn. zm.) i Statutem
Uczelni.
2. Treść powyższego Regulaminu stanowi załącznik niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Leszek Żabiński

Załącznik do uchwały nr 67/2013/2014
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Regulamin Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Samorząd Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwany dalej „Samorządem
Studenckim” tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia.
2. Samorząd Studencki działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o
Szkolnictwie Wyższym (j.t. Dz. U. z 2012r.572 z późn. Zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Statutu
Uniwersytetu Ekonomicznego, zwanego dalej „Statutem” oraz niniejszego Regulaminu.
II. Zadania Samorządu Studenckiego
§2

1. Do zadań Samorządu Studenckiego należy:
a) organizowanie pomocy studentom w wypełnianiu przez nich obowiązków studenckich,
b) wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem kształcenia,
c) współdecydowanie w porozumieniu z Prorektorem ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą o
rozdziale środków funduszu pomocy materialnej na poszczególne świadczenia dla studentów,
d) współdecydowanie w sprawach przyznawania stypendiów, nagród i zapomóg dla studentów
oraz miejsc w domach studenckich,
e) współdecydowanie, w porozumieniu z Prorektorem właściwym ds. studenckich, o rozdziale
środków finansowych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na cele studenckie,
f) wspieranie studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i sportowego,
g) delegowanie swoich przedstawicieli do organów kolegialnych Uniwersytetu,
h) delegowanie przedstawicieli do organów wyborczych Uniwersytetu: uczelnianego kolegium
elektorów oraz wydziałowych kolegiów elektorów, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.
2. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego biorą udział w pracach organów kolegialnych
Uniwersytetu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie oraz uczestniczą w pracach komisji
powoływanych przez Rektora i Dziekanów.
3. Samorząd Studencki opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu dotyczących
spraw związanych z organizacją, programem i regulaminem studiów.
§3
Samorząd Studencki może prowadzić działalność informacyjną, kulturalną, naukową, rekreacyjną, sportową i
inną zgodną ze Statutem, Ustawą oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§4
1. Samorząd Studencki może w celu realizacji swoich zadań zwracać się do organów Uniwersytetu o:
a)
udostępnienie dokumentów, których ujawnienie nie narusza powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i
służbowej oraz danych osobowych,
b)
udostępnienie środków trwałych będących w posiadaniu Uniwersytetu, w szczególności:
pomieszczeń, sprzętu biurowego, oraz urządzeń łączności oraz urządzeń poligraficznych.
2. Zakres i zasady korzystania przez Samorząd Studencki ze środków trwałych Uniwersytetu określa
Rektor.

III. Organy Samorządu Studenckiego
§5
W ramach Samorządu Studenckiego działają: Samorząd Uczelniany i Samorząd Mieszkańców Domów
Studenckich.
§6
1. Samorząd Studencki działa poprzez swoje organy, które są wyłącznym reprezentantem ogółu
studentów Uniwersytetu.
2. Organami Samorządu Studenckiego są:
a) Parlament Studencki,
b) Rada Mieszkańców Domów Studenckich,
c) Rada Studentów Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego (ROND),
§7
Opinie środowiska studenckiego lub mieszkańców Domów Studenckich w sprawach dotyczących
społeczności studenckiej na wniosek organów Uniwersytetu wydają:
a) Parlament Studencki – w sprawach dotyczących ogółu studentów Uniwersytetu,
b) Rada Mieszkańców – w sprawach dotyczących mieszkańców domów studenckich,
c) Rada Studentów ROND,-w sprawach dotyczących ogółu studentów ROND
IV. Parlament Studencki
1.
2.
3.
4.
5.

§8
W skład Parlamentu Studenckiego wchodzi od 20 do 25 członków reprezentujących społeczność
studencką każdego z wydziałów.
Członkowie Parlamentu Studenckiego są wybierani spośród studentów Uniwersytetu w
powszechnych, demokratycznych, bezpośrednich i tajnych wyborach.
Zasady przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Studenckiego są określone w rozdziale VII
niniejszego Regulaminu oraz w uchwale w sprawie przeprowadzenia wyborów podejmowanej przez
urzędujący w danym roku akademickim Parlament Studencki.
Wybory do Parlamentu studenckiego powinny zostać przeprowadzone do 15 czerwca danego roku.
Kadencja Parlamentu Studenckiego trwa od 1 października danego roku do 30 września roku
następnego.

§9
1. Parlament Studencki podejmuje uchwały określające podstawowe kierunki działania Samorządu
Studenckiego.
2. Uchwały Parlamentu Studenckiego są wiążące dla wszystkich pozostałych organów Samorządu
Studenckiego.
3. Parlament Studencki uchwala Regulamin Samorządu Studenckiego oraz dokonuje jego zmian
bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 swoich członków.
4. Parlament Studencki nadzoruje prace pozostałych organów Samorządu Studenckiego oraz
kontroluje decyzje podejmowane przez te organy.
5. Parlament Studencki przedstawia Rektorowi sprawozdanie z rozdziału środków finansowych oraz
rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim.
§10
Parlament Studencki realizuje swoje zadania poprzez:
a) powoływanie swoich przedstawicieli do organów kolegialnych i organów wyborczych Uniwersytetu
oraz komisji utworzonych przez władze Uniwersytetu lub władze Wydziałów,
b) uzgadnianie z właściwymi organami Uniwersytetu Regulaminu Studiów,

c) współdecydowanie o rozdziale środków finansowych określonych w Planie Rzeczowo-Finansowym
na cele studenckie,
d) wyrażanie opinii społeczności studenckiej w istotnych sprawach związanych z tą społecznością,
e) proklamowanie strajku oraz innych form protestu w celu obrony interesów studenckich na zasadach
określonych przepisami Ustawy,
f) opiniowanie aktów prawnych dotyczących studentów wydanych przez władze Uniwersytetu,
g) udzielanie pomocy studentom oraz interweniowanie w przypadku, gdy zagrożone są prawa
studentów lub grup studenckich,
h) ogłaszanie ogólnouczelnianego referendum Samorządu Studenckiego.
§11
1. Parlament Studencki obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Posiedzenie zwyczajne zwołuje Przewodniczący lub członek Prezydium w porozumieniu z
Przewodniczącym, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu z wyjątkiem przerw wakacyjnych.
3. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący na pisemny wniosek:
a)
Rektora lub Prorektora ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą,
b)
Co najmniej 20% członków Parlamentu Studenckiego,
c)
Co najmniej 5% ogółu studentów Uczelni.
§12
1. Parlament Studencki może powołać w drodze uchwały stałe i doraźne komisje dla realizacji
określonych zadań.
2. Uchwała dotycząca powołania stałej lub doraźnej komisji powinna określać cel powołania komisji,
kompetencje, tryb działania oraz wyznaczać przewodniczącego komisji.
3. Przewodniczącym komisji stałej musi być członek Parlamentu Studenckiego.
4. Członkiem komisji stałej może być każdy student Uniwersytetu.
5. Prezydium Parlamentu Studenckiego sprawuje nadzór nad utworzonymi komisjami.
§13
1. Parlament Studencki, na zebraniu wyborczym, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością
głosów powołuje Rzecznika Praw Studenta.
2. Do zadań Rzecznika Praw Studenta należy:
a) Pomoc studentom w bieżących problemach dot. studiów,
b) Interwencja w przypadku łamania praw studenta przez nauczycieli akademickich,
c) Organizacja działań prewencyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości w zakresie
praw i obowiązków studentów.
d) Udzielanie pomocy Pełnomocnikom Wydziałów i kontrolowanie ich pracy.
§14
1. Parlament Studencki, na zebraniu wyborczym, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością
głosów powołuje Pełnomocników Wydziałów (po jednym z każdego wydziału).
2. Do zadań Pełnomocników należy:
a) współpraca z dziekanami oraz dziekanatami poszczególnych wydziałów,
b) Reprezentowanie studentów przed władzami wydziałów w przypadku naruszenia ich praw,
c) Pomoc studentom w bieżących problemach,
d) Rozwiązywanie bieżących spraw powierzonych przez Rzecznika Praw Studenta.
V. Prezydium Parlamentu Studenckiego
§15
Pracami Parlamentu Studenckiego kieruje Prezydium w składzie:
a) Przewodniczący,

b) Wiceprzewodniczący ds. Finansów,
c) 4 Członków Prezydium.
§16
1. Prezydium jest wybierane przez Parlament Studencki spośród jego członków, w drodze uchwały
podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków Parlamentu
Studenckiego.
2. Prezydium wybierane jest na zebraniu wyborczym, przed rozpoczęciem nowej kadencji Parlamentu
Studenckiego.
§17
Do zadań Prezydium należy:
a) kierowanie działalnością Parlamentu Studenckiego,
b) reprezentowanie Parlamentu Studenckiego na zewnątrz,
c) ustalanie głównych kierunków działalności Parlamentu Studenckiego,
d) kontrola i zapewnianie wykonania uchwał Parlamentu Studenckiego,
e) przekazywanie rektorowi za pośrednictwem Biura Rektorskiego uchwał Parlamentu Studenckiego,
f) podejmowanie rokowań z właściwymi organami Uniwersytetu w imieniu społeczności studenckiej w
przypadku powstania sporu zbiorowego,
g) składanie wniosków do Parlamentu Studenckiego o podjęciu akcji protestacyjnej lub strajku zgodnie
z przepisami Ustawy,
h) kierowanie bieżącą działalnością finansową Parlamentu Studenckiego,
i) decydowanie w sprawach dotyczących studentów nieuregulowanych niniejszym Regulaminem,
Statutem Uniwersytetu lub Ustawą, o ile decyzje w takich sprawach nie są zastrzeżone do
kompetencji innych organów.
§18
1. Prezydium lub każdy z jego Członków może zostać odwołany przez Parlament Studencki
bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 członków Parlamentu Studenckiego, na
wniosek co najmniej 20% jego członków.
2. Wniosek o odwołanie Członka Prezydium powinien być zgłoszony i umotywowany na piśmie.
3. Wniosek o odwołanie Członka Prezydium nie może być poddany pod głosowanie na tym samym
posiedzeniu Parlamentu Studenckiego, na którym został zgłoszony.
§19
1. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu, z wyłączenie okresów
wakacyjnych, w terminach ustalonych z góry przez Członków Prezydium na każdym z posiedzeń.
2. Posiedzenie Prezydium może zostać zwołane na wniosek przynajmniej jednego Członka Prezydium,
złożony Przewodniczącemu na 3 dni przez proponowanym terminem posiedzenia.

VI. Rada Studentów ROND
§20
Społeczność studentów Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego reprezentuje
Rada Studentów Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego
§21
1. W skład Rady Studentów ROND wchodzi od 3 do 5 członków reprezentujących społeczność
studencką ROND
2. Członkowie Rady Studentów ROND są wybierani spośród studentów Uniwersytetu w powszechnych,
równych ,demokratycznych, bezpośrednich i tajnych wyborach.

3. Zasady przeprowadzenia wyborów są określone w rozdziale VII niniejszego Regulaminu oraz w
uchwale w sprawie przeprowadzenia wyborów podejmowanej przez urzędującą w danym roku
akademickim Radę Studentów ROND
4. Wybory powinny zostać przeprowadzone do 15 czerwca danego roku.
5. Kadencja Rady Studentów ROND trwa od 1 października danego roku do 30 września roku
następnego.
§22
1.
Rada Studentów ROND jest odpowiedzialna przed Parlamentem Studenckim za
wykonywanie swoich obowiązków.
§23
Do kompetencji Rady Studentów ROND należy:
a) Wybieranie w drodze uchwały podjętej bezwzględną liczbą głosów, przy obecności co najmniej 2/3
członków Rady Studentów ROND Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Studentów,
b) Przedstawianie opinii na temat wszystkich spraw związanych z dydaktyką w ROND
c) Obrona praw i interesów studentów ROND ,
d) Inicjowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych itp. dla studentów ROND
e) Podejmowanie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Studentów ROND .
§24
Przewodniczący Rady Studentów ROND
a.
a)
b)
c)
d)

Koordynuje działalność Rady Studentów,
Zwołuje zebrania Rady Studentów,
Przewodniczy zebraniom Rady Studentów,
Wykonuje postanowienia Rady Studentów oraz Parlamentu Studenckiego,
Uwierzytelnia swoim podpisem uchwały powołujące Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego
Rady Mieszkańców oraz uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Rady Studentów ROND
e) Przedstawia Parlamentowi Studenckiego coroczne sprawozdanie z działalności Rady
Studentów.ROND
§25
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Studentów ROND, jego obowiązki oraz kompetencje
przejmuje Wiceprzewodniczący ds. Finansów?
VII. Wybory do Parlamentu Studenckiego i Rady Studentów ROND
§26
Bierne i czynne prawo wyborcze do organów Samorządu Studenckiego przysługuje każdemu studentowi
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, za wyjątkiem osób zawieszonych w prawach studenta.
§27
Wybory nie mogą odbywać się w dni wolne od zajęć.
§28
1. Szczegółowe kwestie dotyczące wyborów do organów Samorządu Studenckiego nieuregulowane
niniejszym Regulaminem określa Parlament Studencki, Rada Studentów ROND w drodze uchwały w
sprawie przeprowadzenia wyborów.
2. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Studenckiego, lub Rady Studentów
ROND podejmuje odpowiednio Parlament Studencki, lub Rada Studentów ROND nie później niż do
15 maja danego roku.

3. Uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów powinna zawierać:
a) Harmonogram wyborów,
b) Tryb zgłaszania kandydatów,
c) Skład Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej / Skład Studenckiej Komisji Wyborczej
ROND.
§29
1. Student staje się kandydatem do Parlamentu Studenckiego, gdy jego kandydaturę poprze co
najmniej 100 studentów Uniwersytetu, wpisując na kartę zgłoszeniową swoje imię, nazwisko i
numer legitymacji oraz potwierdzi podane dane własnoręcznym podpisem. Każda karta
zgłoszeniowa, przed jej wydaniem, musi zostać podpisana przez Przewodniczącego Studenckiej
Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz oznaczona pieczątką Parlamentu Studenckiego.
2. Student staje się kandydatem do Rady Studentów ROND, gdy jego kandydaturę poprze co najmniej
50 studentów ROND, wpisując na kartę zgłoszeniową imię, nazwisko i numer legitymacji,
potwierdzając to swoim podpisem. Każda karta zgłoszeniowa, przed jej wydaniem, musi zostać
podpisana przez Przewodniczącego Studenckiej Komisji Wyborczej ROND oraz oznaczona pieczątką
Rady Studentów ROND.
3. Kandydatury muszą być zgłoszone pisemnie do Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej /
Studenckiej Komisji Wyborczej ROND nie później niż na 7 dni przed datą wyborów.
§30
Na listę wyborczą kandydaci wpisywani są w kolejności alfabetycznej.
§31
1. Wybory do Parlamentu Studenckiego, Rady Studentów ROND przeprowadza odpowiednio:
Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza, Studencka Komisja Wyborcza ROND
2. Członkami Komisji Wyborczych mogą być tylko studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
(w przypadku ROND– tylko studenci ROND).
a)
W skład Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzi 5 osób,
b)
W skład Studenckiej Komisji Wyborczej ROND wchodzą 3 osoby,
c)
W skład Komisji Wyborczych nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Parlamentu
Studenckiego oraz do Rady Studentów ROND
§32
Do zadań Komisji Wyborczych należy w szczególności:
a) Nadzór nad przestrzeganiem, w toku wyborów, Regulaminu Samorządu Studenckiego i nad
wypełnianiem uchwały wyborczej.
b) Przeprowadzenie wyborów, w tym w szczególności:
a. Sporządzenie kart do głosowania,
b. Przygotowanie i ogłoszenie listy kandydatów zgłoszonych w wyborach,
c. Sprawdzenie tożsamości głosujących (legitymacja studencka) i odnotowanie faktu
głosowania na liście wyborczej,
d. Podanie wyników głosowania do wiadomości publicznej bezpośrednio po ich obliczeniu i
stwierdzeniu poprawności.
e. Przekazanie wyników wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej
§33

1. Studenci mogą głosować tylko osobiście.
2. Każdy student może oddać głos:
a) Na nie więcej niż 25 kandydatów, w przypadku wyborów do Parlamentu Studenckiego,

b) Na nie więcej niż 5 kandydatów, w przypadku wyborów do Rady Studentów ROND,
§34
1. Do obliczenia wyników głosowania Komisje Wyborcze przystępują natychmiast po zakończeniu
wyborów.
2. Obliczenie wyników głosowania odbywa się w obecności co najmniej 2/3 członków Komisji
Wyborczych.
§35
1. W wyborach do Parlamentu Studenckiego wybranych zostaje od 20 do 25 studentów, którzy uzyskali
kolejno największa liczbę głosów spośród wszystkich studentów kandydujących do Parlamentu
Studenckiego.
2. W wyborach do Rady Studentów ROND wybranych zostaje od 3 do 5 studentów, którzy uzyskali
największą liczbę głosów spośród wszystkich studentów kandydujących w wyborach do Rady
Studentów ROND.
§36
W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez kandydatów którzy otrzymali minimalną wymaganą
liczbę głosów, w terminie do 7 dni od daty wyborów przeprowadza się ponowne wybory wśród kandydatów,
którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.
§37
1. W przypadku, gdyby nie doszło do wybrania nowego składu Parlamentu Studenckiego/ Rady
Studentów ROND dotychczasowy Parlament Studencki/ Rada Studentów ROND pełni swoją funkcję
do czasu wyboru odpowiednio: nowego Parlamentu Studenckiego lub Rady Studentów ROND
2. W przypadku, gdyby nie doszło do wybrania nowego składu Parlamentu Studenckiego/ Rady
Studentów ROND dotychczasowy Parlament Studencki lub Rada Studentów ROND l jest
zobowiązana do przeprowadzenia ponownych wyborów do końca swojej kadencji.
§38
Mandat członka Parlamentu Studenckiego, Rady Studentów ROND wygasa na skutek:
a) Utraty praw publicznych z mocy wyroku sądowego,
b) Odwołania przez wyborców w referendum,
c) Pisemnej rezygnacji z mandatu,
d) Skreślenia z listy studentów lub rezygnacji ze studiów,
e) Śmierci.
§39
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studenckiego, Parlament Studencki zarządza
wybory uzupełniające zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie przeprowadzenia wyborów.
Wybory uzupełniające przeprowadza Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza nie później niż
miesiąc od daty wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studenckiego. Wyborów uzupełniających
nie przeprowadza się, jeśli ilość członków Parlamentu Studenckiego po wygaśnięciu mandatu wynosi
od dwudziestu do dwudziestu pięciu osób.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Studentów ROND Parlament Studencki zarządza
wybory uzupełniające zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie przeprowadzenia wyborów.
Wybory uzupełniające przeprowadza Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza nie później niż
miesiąc od daty wygaśnięcia mandatu przez członka Rady Studentów ROND
§40
1. Prawo do zgłaszania protestów, związanych z przebiegiem wyborów, do Studenckiej Uczelnianej
Komisji Wyborczej / Studenckiej Komisji Wyborczej ROND przysługuje każdemu studentowi.

2. Pisemny protest wraz z uzasadnieniem powinien wpłynąć do Studenckiej Uczelnianej Komisji
Wyborczej w terminie do 3 dni od zakończenia wyborów.
3. Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza zobowiązana jest do rozpatrzenia protestu w ciągu 3 dni od
daty otrzymania pisemnego protestu wraz uzasadnieniem.
4. Termin, o którym mowa w pkt. 3 nie obejmuje dni wolnych od zajęć.
5. W przypadku stwierdzenia przez Studencką Uczelnianą Komisję Wyborczą / Studencką Komisję
Wyborczą ROND naruszenia uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów, Komisja może:
a) Wykluczyć kandydata, którego dotyczy protest z jednoczesnym podaniem przyczyny
wykluczenia i ogłosić powtórne wybory uzupełniające do tego z organów Samorządu
Studenckiego, którego dotyczyło naruszenie
b) Ogłosić nowe wybory do organu Samorządu Studenckiego, którego dotyczyło naruszenie.
6. Decyzje Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej / Studenckiej Komisji Wyborczej ROND są
ostateczne.
§41
W razie stwierdzenia naruszenia uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów przez Studencką Uczelnianą
Komisję Wyborczą każdemu studentowi przysługuje prawo złożenia pisemnego protestu do Senatu
Uniwersytetu. W uzasadnionym przypadku Senat może unieważnić wybory.
§42
Przy braku protestów wyniki wyborów stają się prawomocne po upływie 4 dni od daty ich ogłoszenia.
§43
1. Członek Parlamentu Studenckiego, Rady Studentów ROND, który utracił zaufanie wyborców może
być odwołany w drodze referendum.
2. Podstawą przeprowadzenia referendum jest pisemny wniosek o odwołanie Członka Parlamentu
Studenckiego, wraz z uzasadnieniem, złożony na ręce Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego,
podpisany przez:
a)
Co najmniej 10% studentów uprawnionych do głosowania w przypadku Członka
Parlamentu Studenckiego,
b)
Co najmniej 10% studentów uprawnionych do głosowania w ROND w przypadku Członka
Rady Studentów ROND,
VIII. Rada Mieszkańców Domów Studenckich
§44
1. Wszyscy mieszkańcy domów studenckich Uniwersytetu tworzą Samorząd Mieszkańców Domów
Studenckich (Samorząd Mieszkańców).
2. Organem Samorządu Mieszkańców jest Rada Mieszkańców Domów Studenckich.
3. Rada Mieszkańców Domów Studenckich działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005
o Prawo Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2005r., Nr 164, poz. 1365 z póz. zm.), Regulaminu Domów
Studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz niniejszego Regulaminu.
§45
1. Rada Mieszkańców reprezentuje mieszkańców Domów Studenckich (DS) przed Kierownikiem
Domów Studenckich i władzami Uniwersytetu Ekonomicznego we wszystkich sprawach dotyczących
mieszkańców Domów Studenckich.
2. Rada Mieszkańców uprawniona jest do:
a) współdziałania z kierownikiem Domów Studenckich w sprawach dotyczących
zakwaterowania,
b) egzekwowania przestrzegania postanowień regulaminu DS.przez mieszkańców DS,

c) współdecydowania o korzystaniu z urządzeń, sprzętu i pomieszczeń przeznaczonych do
użytku ogólnego.
3. Rada Mieszkańców zobowiązana jest do:
a) współdziałania z władzami Uniwersytetu, Kierownikiem Domów Studenckich oraz
Parlamentem Studenckim w celu realizacji zadań wychowawczych i rozwiązywaniu
problemów socjalno-bytowych mieszkańców DS,
b) organizowania pracy mieszkańców na rzecz DS. i otoczenia obiektów,
c) dbania o poszanowanie mienia, utrzymanie porządku i czystości na terenie DS
d) tworzenia na terenie DS we współpracy z Kierownikiem, atmosfery i warunków do nauki i
wypoczynku.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

§46
Rada Mieszkańców DS składa się z 5 członków: 4 mieszkańców DS wybranych w
wyborach oraz 1 studenta delegowanego do Rady Mieszkańców przez Parlament Studencki, w
drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 członków Parlamentu
Studenckiego.
Uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Mieszkańców podejmuje
Parlament Studencki nie później niż do 10 października danego roku.
Uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów powinna zawierać:
a) Harmonogram wyborów,
b) Tryb zgłaszania kandydatów,
c) Skład Komisji Wyborczej do Rady Mieszkańców DS.
Wybory do Rady Mieszkańców przeprowadza Komisja Wyborcza do Rady Mieszkańców
DS (Komisja Wyborcza).
W skład Komisji Wyborczej wchodzi trzech członków Parlamentu Studenckiego
powołanych w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3
członków Parlamentu Studenckiego. Skład Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego proponuje
Prezydium. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować w wyborach do Rady
Mieszkańców.
Szczegółowe kwestie dotyczące wyborów do Rady Mieszkańców nieuregulowane
niniejszym Regulaminem określa uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów.
Na listę wyborczą kandydaci wpisywani są w kolejności alfabetycznej.
Bierne i czynne prawo wyborcze do Rady Mieszkańców przysługuje każdemu
mieszkańcowi DS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, za wyjątkiem osób zawieszonych w
prawach studenta.
Studenci mogą głosować tylko osobiście.
Każdy mieszkaniec DS może oddać głos na 4 kandydatów.
Obliczenie wyników głosowania odbywa się w obecności co najmniej 2/3 członków
Komisji Wyborczych
Wyniki wyborów podane są do wiadomości publicznej (na tablicy ogłoszeń w DS oraz na
stronie Parlamentu Studenckiego) w terminie do 3 dni od daty przeprowadzenia wyborów.
W przypadku braku sprzeciwów co do przebiegu wyborów nowy skład Rady
Mieszkańców DS rozpoczyna swoją kadencję 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
Kadencja Rady Mieszkańców trwa do 30 września.
Nowy skład Rady Mieszkańców DS musi zostać wybrany najpóźniej do 31 października
danego roku.

§47
W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów jednakowej liczby głosów, uniemożliwiającej
wybór 4 członków Rady Mieszkańców, w terminie do 7 dni od daty wyborów przeprowadza się ponowne
wybory wśród kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.

§48
1. W przypadku, gdy nie doszło do wybrania Rady Mieszkańców, jej obowiązki pełni Pełnomocnik
Parlamentu Studenckiego ds. Domów Studenckich. Ponadto, Pełnomocnik ds. Domów Studenckich
pełni obowiązki Rady Mieszkańców od 1 października do dnia wyboru Rady Mieszkańców.
2. W razie niedyspozycyjności ??Pełnomocnika ds. Domów Studenckich, jego obowiązki przejmuje
Zastępca Pełnomocnika ds. Domów Studenckich.
3. Pełnomocnika oraz Zastępcę Pełnomocnika ds. Domów Studenckich, Parlament Studencki powołuje
na zebraniu wyborczym, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
§49
Do zadań członków Komisji Wyborczej należy w szczególności:
c) Nadzór nad przestrzeganiem, w toku wyborów, Regulaminu Samorządu Studenckiego Regulaminu
Domów Studenckich oraz nad wypełnianiem uchwały wyborczej.
d) Przeprowadzenie wyborów, w tym w szczególności:
a. Sporządzenie kart do głosowania,
b. Przygotowanie i ogłoszenie listy kandydatów zgłoszonych w wyborach,
c. Sprawdzenie tożsamości głosujących (legitymacja studencka) i odnotowanie faktu
głosowania na liście wyborczej,
d. Podanie wyników głosowania do wiadomości publicznej bezpośrednio po ich obliczeniu i
stwierdzeniu poprawności.

IX. Tryb wyborów do organów kolegialnych, komisji senackich, komisji stypendialnych, komisji
wydziałowych oraz innych organów uczelnianych i wydziałowych
§50
Parlament Studencki deleguje przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Uniwersytetu, komisjach
senackich, komisjach stypendialnych, komisjach wydziałowych oraz innych organach uczelnianych i
wydziałowych w liczbie określonej w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, uchwale Senatu
lub Rady Wydziału, innym dokumencie regulującym działanie danego organu.
§51
1. Parlament Studencki deleguje przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Uczelni nie
później niż do 15 października w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy
obecności 2/3 członków Parlamentu Studenckiego.
2. Do Rady Wydziału delegowani są przedstawiciele studentów danego wydziału zaproponowani przez
Pełnomocnika Wydziału.
§52
1. Parlament Studencki proponuje kandydatów na przedstawicieli studentów do komisji senackich i
wydziałowych nie później niż do 15 października w drodze uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów przy obecności 2/3 członków Parlamentu Studenckiego.
§53
1. Parlament Studencki proponuje kandydatów na przedstawicieli studentów do
Komisji
Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów nie później niż do 15 października w
drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 członków Parlamentu
Studenckiego.
2. W skład Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich wchodzi jeden członek
Parlamentu Studenckiego zaproponowany przez Prezydium.

3. W skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów wchodzi ośmiu członków Parlamentu Studenckiego
(po dwóch z każdego wydziału) zaproponowanych przez Prezydium.
4. W skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów wchodzi ośmiu członków Parlamentu
Studenckiego (po dwóch z każdego wydziału) zaproponowanych przez Prezydium, niebędących
członkami Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.
§55
1. Parlament Studencki deleguje przedstawicieli studentów do Wydziałowych Komisji Stypendialnych
oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej nie później niż do 15 października w drodze uchwały
podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 członków Parlamentu Studenckiego.
2. W skład Wydziałowych Komisji Stypendialnych wchodzi po trzech członków Parlamentu
Studenckiego zaproponowanych przez Prezydium.
a) Członkiem Wydziałowej Komisji Stypendialnej nie może być student danego wydziału.
b) Każdy członek Parlamentu może być członkiem tylko jednej Wydziałowej Komisji
Stypendialnej.
3. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzi trzech członków Parlamentu Studenckiego
zaproponowanych przez Prezydium, niebędących członkami Wydziałowych Komisji Stypendialnych.
§56
1. Parlament Studencki deleguje przedstawicieli studentów do Rady Bibliotecznej nie później niż do 15
października w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3
członków Parlamentu Studenckiego.
2. W skład Rady Bibliotecznej wchodzi jeden członek Parlamentu zaproponowany przez Prezydium.
§57
1. Parlament Studencki proponuje kandydatów na przedstawicieli studentów w doraźnych i
tymczasowych komisjach senackich, uczelnianych oraz wydziałowych w terminie 7 dni od daty
otrzymania wniosku o wskazanie kandydatów w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością
głosów przy obecności 2/3 członków Parlamentu Studenckiego.
2. Członków komisji proponuje Prezydium.
X. Referendum
§58
1. Referendum jest formą bezpośredniej wypowiedzi społeczności studenckiej.
2. Wynik referendum jest wiążący dla wszystkich organów Samorządu Studenckiego.
§59
1. Ogólnouczelniane referendum Samorządu Studenckiego ogłasza Parlament Studencki na wniosek:
a)
Co najmniej 2/3 członków Parlamentu Studenckiego wnioskujących przeprowadzenie
referendum na 2 kolejnych posiedzeniach Parlamentu Studenckiego,
b)
Co najmniej 10% studentów uprawnionych do głosowania, podpisanych na wniosku
złożonym Przewodniczącemu Parlamentu Studenckiego.
2. Referendum przeprowadzanie jest w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
§60
1. Nad przebiegiem referendum czuwają 3 osoby wyznaczone przez Parlament Studencki w drodze
uchwały podjętej w terminie 3 dni od złożenia wniosku.
2. Zasady przeprowadzenia referendum określa uchwała podjęta przez Parlament Studencki, o której
mowa w pkt. 1.
XI. Postanowienia końcowe i przejściowe

§61
1. Parlament Studencki uchwala i zmienia Regulamin Samorządu Studenckiego bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Parlamentu Studenckiego.
2. Regulamin Samorządu Studenckiego i każda jego zmiana wymaga stwierdzenia zgodności z Ustawą
oraz Statutem przez Senat Uniwersytetu .
§62
1. Wszystkie organy Samorządu Studenckiego, o ile nie zastrzeżono inaczej w niniejszym Regulaminie ,
podejmują decyzje zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 50% członków danego
organu.
2. Decyzje w sprawach personalnych oraz w sprawach, co do których złożony został wniosek co
najmniej 20% członków danego organu Samorządu zapadają bezwzględną większością głosów przy
obecności 2/3 członków.
§63
1. Uchwały przyjęte przez Parlament Studencki są wiążące dla wszystkich organów Samorządu
Studenckiego.
2. Spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzyga Parlament Studencki w drodze uchwały
podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 członków Parlamentu Studenckiego.

§64
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat jego zgodności z Ustawą
Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego.

