Regulamin Samorządu Studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Tarnowie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady działania Samorządu Studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, zwanego dalej Samorządem.
§2
1. Samorząd działa na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, na
podstawie art. 202 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”/
Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. Zm./, zwanej dalej ustawą, przepisów wydanych
na jej podstawie, a także Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów, Ordynacji Wyborczej
RUSS oraz niniejszego Regulaminu.
2. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko
obowiązującym przepisom prawa.
§3
1. Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Tarnowie, zwanej dalej Uczelnią.
2. Organy Samorządu, tworzone przez studentów Uczelni w drodze demokratycznych
wyborów, są wyłączną, niezależną i apolityczną reprezentacją ogółu studentów
Uczelni.
§4
Samorząd, działając poprzez swoje organy i swoich przedstawicieli, wykonuje następujące
zadania:
1. Reprezentuje ogół studentów Uczelni we władzach Uczelni i wobec tych władz.
2. Broni praw i interesów studentów.
3. Współdziała z władzami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi w celu
zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia studentów i stworzenia im jak
najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, w tym także koniecznej
pomocy materialnej.
4. Inicjuje i wspiera działalność naukową, kulturalną, wychowawczą, sportową i
turystyczną studentów Uczelni.
5. Decyduje, na podstawie przepisów Ustawy o rozdziale środków finansowych,
przeznaczonych przez organy Uczelni na cele studenckie i przedstawia organom

6.
7.
8.
9.

Uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych oraz rozliczenie tych
środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim.
Wyraża opinię środowiska studenckiego w sprawach z nim związanych lub
wymagających jego wypowiedzi.
Organizuje zgromadzenia i manifestacje na zasadach określonych przepisami prawa i
Statutem Uczelni.
W porozumieniu z władzami Uczelni występuje w sprawach dotyczących studentów
do organów władzy i administracji państwowej.
Działa na rzecz przestrzegania przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego.

§5
Samorząd w zakresie swoich celów może prowadzić działalność kulturalną i wydawniczą,
tworzyć koła naukowe, kulturalne, sportowe i radiowęzły studenckie.
§6
Organy Samorządu działają niezależnie od organów Uczelni oraz innych organizacji
studenckich, z zastrzeżeniem art. 202 ust. 7 Ustawy i art. 205 ust. 5 Ustawy.
§7
Środki niezbędne do funkcjonowania Samorządu zapewniają na podstawie przepisów Ustawy
odpowiednie organy Uczelni.
§8
Samorząd przy realizacji swych zadań korzysta z pomieszczeń, urządzeń i środków
technicznych w zakresie uzgodnionym z władzami Uczelni.
§9
Rektor może uchylić uchwałę organu Samorządu, jeśli jest ona niezgodna z przepisami
prawa, statutem Uczelni, regulaminem studiów lub niniejszym Regulaminem.
§ 10
Uchwały organów Samorządu są podejmowane zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków danego organu, chyba że niniejszy Regulamin
lub Ordynacja Wyborcza stanowią inaczej.

Dział II
ORGANY SAMORZĄDU STUDENTÓW
Rozdział 1
Struktura Samorządu Studentów

§ 11
Organami Samorządu są:
1. Ogólne Zebranie Delegatów PWSZ w Tarnowie.
2. Rada Uczelniana Samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie, zwana dalej RUSS.
3. Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie, zwane dalej
Prezydium RUSS.
4. Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie, zwany
dalej Przewodniczącym RUSS.
5. Ogólne Zebranie Mieszkańców Domu Studenta.
6. Rada Mieszkańców Domu Studenta.
7. Przewodniczący Rady Mieszkańców Studenta.
8. Starostowie lat na poszczególnych kierunkach studiów.
9. Komisja Rewizyjna.
10. Sąd Koleżeński Samorządu Studentów, zwany dalej Sądem.
§ 12
1. Najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu jest Ogólne Zebranie Delegatów
PWSZ w Tarnowie. Delegatami są starostowie lat poszczególnych kierunków studiów
lub ewentualnie inne osoby reprezentujące dany kierunek.
2. Najwyższym organem wykonawczym Samorządu jest RUSS.
3. Jednoosobowymi organami wykonawczymi Samorządu są:
a) Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów,
b) Przewodniczący Rady Mieszkańców Domu Studenta,
c) Starostowie lat na poszczególnych kierunkach studiów
4. Kadencja organów, o których mowa w ust. 3 pkt a) i b) trwa 2 lata
Rozdział 2
Ogólne zasady funkcjonowania Samorządu Studentów
§ 13
1. Dla usprawnienia pracy, w szczególności w celu przygotowania lub opiniowania
projektów uchwał w określonych sprawach, organy Samorządu mogą powoływać stałe
i doraźne komisje, określając zakres i zasady ich działania.
2. Członkiem komisji stałych i doraźnych może zostać każdy członek RUSS.
§ 14
Sąd orzeka w sprawach o naruszenie przez studenta przepisów obowiązujących w Uczelni
oraz za czyny uchybiające godności studenta.
Rozdział 3
Ogólne Zebranie Delegatów PWSZ w Tarnowie
§ 15

Ogólne Zebranie Delegatów PWSZ w Tarnowie, zwane dalej Ogólnym Zebraniem stanowią
formę pośredniego uczestnictwa studentów w realizacji zadań Samorządu.
§ 16
Do kompetencji Ogólnego Zebrania należy przede wszystkim:
1. Wybór i odwołanie członków RUSS,
2. Wybór członków Komisji Rewizyjnej,
3. Wybór przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni w liczbie określonej w Statucie
Uczelni,
4. Wybór członków Sądu.
§ 17
1. Ogólne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez RUSS na wniosek 1/3 składu
jego członków, na pisemny wniosek co najmniej 10% ogólnej liczby studentów
Uczelni lub na wniosek co najmniej 10% Delegatów.
2. Proponowany porządek obrad przygotowuje Prezydium RUSS lub grupa inicjatywna i
przedstawia go Ogólnemu Zebraniu do zatwierdzenia.
3. Uchwały Ogólnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy delegatów.
§ 18
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców Domu Studenta zwołuje Prezydium RUSS lub
właściwa Rada Mieszkańców Domu Studenta z własnej inicjatywy bądź na wniosek
5% uprawnionych do udziału w zebraniu.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców Domu Studenta podejmuje uchwały zwykłą
większością głosów w sprawach dotyczących mieszkańców danego Domu Studenta w
obecności co najmniej 1/5 mieszkańców danego Domu Studenta.
§ 19
1. Studenci mogą wykonywać kompetencje Ogólnego Zebrania w formie referendum.
2. Zarządzenie referendum następuje w trybie § 17 ust. 1 niniejszego Regulaminu
3. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji
Wyborczej § 6 pkt 3.
Rozdział 4
Rada Uczelniana Samorządu Studentów
§20
Rada Uczelniana Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Tarnowie, jest reprezentantem ogółu studentów i decyduje w sprawach określonych w
niniejszym Regulaminie.
§21

1. RUSS składa się z 21 studentów wybieranych spośród grona wszystkich
studentów Uczelni na zasadach określonych w Dziale III Regulaminu.
2. RUSS może funkcjonować w niepełnym składzie w przypadku utraty mandatu przez
jednego lub kilku członków RUSS do czasu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających.
3. RUSS reprezentowany jest przez 19 studentów studiów stacjonarnych oraz 2
studentów studiów niestacjonarnych.
4. RUSS obraduje na posiedzeniach.
5. RUSS, na wniosek Przewodniczącego, zbiera się przynajmniej sześć razy do
roku.
6. Każdy członek RUSS ma jeden głos.
§22
Rada Uczelniana Samorządu Studentów:
1. Reprezentuje ogół studentów.
2. Koordynuje działania organów Samorządu oraz określa podstawowe kierunki działań
Samorządu.
3. Inicjuje zmiany w Statucie i Regulaminie Studiów Uczelni w wypadku zaistnienia
takiej potrzeby.
4. Inicjuje działania zmierzające do wzrostu aktywności wśród studentów w zakresie
zainteresowań naukowych i uczestnictwa w pracach badawczych Uczelni.
5. Inicjuje i prowadzi działalność kulturalną, turystyczną i sportową Uczelni.
6. Bierze udział w rozdziale środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną
dla studentów.
7. Bierze udział w tworzeniu i opiniowaniu planu inwestycyjno- remontowego
studenckich obiektów socjalno-bytowych, kulturalnych i sportowych.
8. Inicjuje i opiniuje działalność na rzecz doskonalenia realizacji procesu dydaktycznego.
9. Podejmuje rokowania w imieniu ogółu studentów w przypadku powstania sporu
zbiorowego w rozumieniu Ustawy.
10. Posiada prawo wnioskowania w sprawie ustalenia zajęć i harmonogramu sesji
egzaminacyjnej.
11. Posiada, dla poparcia swych żądań, prawo przeprowadzenia akcji protestacyjnej na
zasadach określonych w art. 206 Ustawy.
12. Współpracuje z innymi Uczelniami oraz organizacjami społecznymi, studenckimi i
młodzieżowymi na zasadach ustalonych w porozumieniu z tymi organizacjami a
Samorządem.
§23
RUSS podejmuje uchwały we wszystkich sprawach studenckich a w szczególności do jej
kompetencji należy:
1. Uchwalanie i zmienianie Regulaminu oraz przewidzianych w nim regulaminów
innych organów Samorządu.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wybór Przewodniczącego RUSS.
Wybór Prezydium RUSS.
Wybór swojego przedstawiciela do Rady Bibliotecznej.
Odwoływanie Przewodniczącego RUSS.
Odwoływanie Prezydium RUSS.
Opiniowanie wydawanych przez organy Uczelni innych aktów normatywnych
ważnych dla środowiska studenckiego w tym regulaminu pomocy materialnej dla
studentów.
8. Powoływanie stałych i doraźnych komisji.
9. Podejmowanie decyzji w sprawie przeprowadzenia referendum oraz o podjęciu strajku
studenckiego na zasadach określonych w Ustawie i w nin. Regulaminie.
10. Zgłaszanie swoich kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej.
§ 24
1. Uchwały, o których mowa w §22 ust.6 oraz §23 ust. 5, mogą być poddane głosowaniu
jeżeli ich projekty zostały wniesione na poprzednim posiedzeniu lub o ich wniesieniu
RUSS poinformowała wszystkich członków zwołując posiedzenie.
2. Pozostałe uchwały, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu RUSS.
Rozdział 5
Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów
§25
1. Prezydium RUSS jest organem wykonawczym, a w przerwach pomiędzy
posiedzeniami RUSS podejmuje wszystkie uchwały w jej imieniu z wyłączeniem
spraw dotyczących:
a) Gospodarki finansowej Samorządu,
b) Spraw personalnych Samorządu,
c) Zmian w Regulaminie.
2. Prezydium RUSS opracowuje roczny plan pracy, który przedstawia do zatwierdzenia i
wykonania na pierwszym posiedzeniu po wybraniu organów Samorządu.
3. Prezydium RUSS zobowiązane jest do składania RUSS sprawozdań ze swojej bieżącej
oraz rocznej działalności.

§26
1. W skład Prezydium RUSS wchodzi Przewodniczący RUSS, dwóch
Wiceprzewodniczących RUSS, Sekretarz RUSS oraz Skarbnik RUSS.
2. Wiceprzewodniczących RUSS, Sekretarza RUSS oraz Skarbnika RUSS powołuje
RUSS, na wniosek Przewodniczącego RUSS.

3. Kompetencje Wiceprzewodniczących RUSS, Sekretarza RUSS oraz Skarbnika
RUSS powołuje RUSS, na wniosek Przewodniczącego RUSS.
4. Skarbnik RUSS odpowiada za budżet RUSS.
§27
Prezydium RUSS wyraża opinię w sprawie przekazania sprawy dyscyplinarnej studenta do
Sądu.
Rozdział 6
Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów
§28
Przewodniczący RUSS:
1. Kieruje działaniami Samorządu.
2. Reprezentuje Samorząd przez władzami Uczelni i na zewnątrz Uczelni chyba, że
uchwała RUSS podjęta na podstawie Regulaminu w szczególnej sprawie stanowi
inaczej.
3. Zwołuje posiedzenia RUSS oraz Prezydium RUSS i im przewodniczy.
4. Podejmuje wszelki decyzje w sposób wyraźnie niezastrzeżony dla innych organów
Samorządu.
5. Powołuje i odwołuje na wniosek Prezydium RUSS koordynatorów projektów
realizowanych pod egidą RUSS.
6. Udziela wyjaśnień, dotyczących działalności wszystkich organów Samorządu,
władzom Uczelni i studentom.
7. W razie stwierdzenia rażących uchybień w działaniach członka Prezydium RUSS,
może zawiesić go w sprawowanych funkcjach, przy czym, zwołuje niezwłoczne
posiedzenie RUSS, która bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu może uchylić zawieszenie. W przypadku nie uchylenia zawieszenia
członek Prezydium RUSS traci swoją funkcję.
§29
Przewodniczący RUSS kieruje działalnością Samorządu przy pomocy Prezydium RUSS.
Rozdział 7
Członek Honorowy
§30
1. Osoba, która sprawowała Urząd w Radzie Uczelnianej Samorządu Studentów
PWSZ w Tarnowie, po zakończeniu kadencji, na wniosek Prezydium RUSS, jeśli
wyrazi pisemną zgodę, może zostać, nawet jeśli ukończyła studia w Uczelni,
Honorowym członkiem RUSS.
2. Powyższy wniosek przyjmuje RUSS w głosowaniu tajnym.
3. Honorowy członek RUSS służy radą i pomocą, może brać udział w posiedzeniach
RUSS bez prawa udziału w głosowaniu Rady.

4. Kadencja Członka Honorowego trwa 2 lata.

Rozdział 8
Komisja Rewizyjna
§31
Komisja Rewizyjna:/ nie ma ust. 7/
1. Sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu oraz bieżącą
działalnością organów Samorządu, o których mowa w §11 pkt 2,3,4,6,7, tj. RUSS,
Prezydium RUSS, Przewodniczący RUSS, Rady Mieszkańców Domu Studenta,
Przewodniczącego Rady Mieszkańców Domu Studenta.
2. Dokonuje wykładnie przepisów Regulaminu.
3. Rozstrzyga w sporach kompetencyjnych między organami Samorządu.
4. Opiniuje sprawozdanie Przewodniczącego RUSS dotyczące działalności Samorządu.
5. Występuje z wnioskiem o odebranie mandatu członkowi RUSS w przypadku
zaistnienia przesłanek wymienionych w §48 ust. 2 Regulaminu
6. Występuje z wnioskiem do Rektora PWSZ w Tarnowie o uchylenie decyzji RUSS
niezgodnej z przepisami prawa lub Regulaminem, o czym informuje RUSS.
§32
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięć osób wybranych przez Ogólne Zebranie
Delegatów.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać członek RUSS.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i jego
zastępcę.
4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej trzech członków.
§33
Komisja Rewizyjna wszczyna czynności wyjaśniające z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek członka RUSS, w okolicznościach wskazujących możliwości zaistnienia
nieprawidłowości.
Rozdział 9
Starosta roku
§34
1. Starosta roku jest wybierany spośród i przez studentów swojego roku.
2. Starosta roku:
a) Jest delegatem na Ogólnym Zebraniu Delegatów,
b) Współdziała w ustalaniu terminów egzaminów i innych sprawach ważnych dla
swego roku,

c) Podejmuje działania w sprawach socjalno-bytowych i dydaktycznych studentów,
których jest przedstawicielem,
d) Inicjuje i organizuje działalność kulturalną i samopomoc studentów swojego roku.
Rozdział 10
Samorząd Domu Studenta
§35
1. Rada Mieszkańców Domu Studenta:
a) Reprezentuje ogół mieszkańców Domu Studenta,
b) Współdecyduje w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych mieszkańców,
c) Organizuje działalność kulturalną i sportową w Domu Studenta,
d) Składa wnioski do RUSS i Komisji Senackich w sprawach dotyczących istotnych
problemów socjalno-bytowych mieszkańców Domu Studenta,
e) Uchwala własny regulamin.
2. Rada Mieszkańców Domu Studenta wybierana jest spośród i przez mieszkańców
domu.
3. Funkcje wykonawcze Rady Mieszkańców Domu Studenta pełni jej Przewodniczący.
§36
1. Dom Studenta jest integralną częścią Uczelni, miejscem zamieszkania, nauki i
wypoczynku studentów.
2. Decyzje dotyczące wyborów oraz kwestii szczególnie ważnych dla prawidłowego
funkcjonowania domu podejmowane są przez ogół jego mieszkańców na zasadach
określonych w §18 niniejszego Regulaminu.
3. Zasady działania Rady Mieszkańców Domu Studenta określa uchwalony przez nią
regulamin.
Rozdział 11
Sąd Koleżeński
§37
1. Sąd orzeka w oparciu o przepisy prawa, obowiązujące studentów przepisy Uczelni,
uchwały Samorządu, ustalone zwyczaje akademickie i zasady słuszności.
2. O przekazaniu sprawy do Sądu decyduje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek
uczelnianego organu Samorządu Studenckiego.
3. Orzecznictwu Sądu podlegają wszyscy studenci Uczelni.
4. W zakresie orzekania Sąd jest niezawisły.
5. Sąd:
a) Orzeka w sprawach dyscyplinarnych studentów na podstawie Ustawy i Statutu
PWSZ w Tarnowie,
b) Rozstrzyga spory pomiędzy studentami.
6. W skład zarówno Sądu Koleżeńskiego jak i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego
wchodzi po 3- 9 studentów.

§38
1. Postępowanie przed Sądem jest dwuinstancyjne.
2. Organem orzekającym w pierwszej instancji jest Sąd Koleżeński. Organem
odwoławczym jest Odwoławczy Sąd Koleżeński.
3. Sąd Koleżeński powołuje i odwołuje Ogólne Zebranie Delegatów.
4. Stronom (studentowi oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu) przysługuje odwołanie, w
terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia do instancji odwoławczej, której
orzeczenie jest ostateczne.
5. Zasady działania obu instancji Sądu określa ich wspólny regulamin, który uchwaka
RUSS na wniosek przewodniczących obu instancji Sądu.
6. Wymiar kary określa art. 212 Ustawy z zastrzeżeniem art.214 ust. 1 Ustawy.
§39
Sąd powinien zmierzać, w miarę możliwości, do polubownego załatwienia sporu.
§40
1. W składzie orzekającym nie może zasiadać student, co do którego bezstronności
istnieją uzasadnione wątpliwości. O wyłączeniu sędziego decyduje Sąd.
2. W II instancji nie może orzekać sędzia, który orzekał w danej sprawie w I instancji.
Rozdział 12
Komisja Dyscyplinarna
§41
Studenci odpowiadają dyscyplinarnie przed:
a) Komisją Dyscyplinarną dla Studentów,
b) Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Studentów,
c) Sądem Koleżeńskim.
§42
1. Tryb i zasady powoływania przedstawicieli studentów do składu Komisji
Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
określa §11 Ordynacji Wyborczej
2. O przekazaniu sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów decyduje Rektor po
zasięgnięciu opinii lub na wniosek organu Samorządu Studenckiego.
3. Zasady działania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej dla Studentów określają przepisy dotyczące odpowiedzialności
dyscyplinarnej studentów, o których mowa w Rozdziale 6 Działu IV Ustawy oraz §69
Statutu Uczelni.
Rozdział 12
Uczelniana Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna
§43

RUSS na mocy uchwały określa tryb i zasady powoływania przedstawicieli studentów do
składów Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.
Rozdział 13
Przedstawiciel RUSS w Radzie Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Tarnowie.
§ 44
RUSS na mocy uchwały deleguje przedstawiciela studentów do składu Rady Bibliotecznej
Uczelni.
DZIAŁ III
TRYB WYBORU I ODWOŁANIA ORGANÓW SAMORZĄDU
Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
§45
1. Wybory organów Samorządu wymienionych w §11 pkt 2,9,10 odbywają się na
podstawie przepisów niniejszego działu oraz Ordynacji Wyborczej RUSS PWSZ w
Tarnowie przy zachowaniu następujących zasad:
a) Czynne prawo posiada delegat na Ogólnym Zebraniu Delegatów,
b) Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom PWSZ w Tarnowie z
wyłączeniem §47 ust. 3,
c) Każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów,
d) Głosowanie jest tajne,
e) Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów Samorządowa Uczelniana Komisja
Wyborcza podaje do wiadomości w terminie i w sposób umożliwiający wzięcie
udziału każdemu w wyborach, z uwzględnieniem studentów studiów
niestacjonarnych.
§46
1. Wyboru członków RUSS, Komisji Rewizyjnej, Sądu oraz przedstawicieli studentów
do Senatu Uczelni dokonuje Ogólne Zebranie Delegatów.
2. Wyboru przewodniczącego RUSS i Prezydium RUSS, przedstawicieli do komisji
stałych, przedstawicieli do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje
RUSS ze swego grona.
3. Wyboru Rady Mieszkańców Domu Studenta dokonują mieszkańcy danego Domu
Studenta spośród swojego grona.
4. Wszystkich czynności proceduralnych związanych z wyborami Samorządu dokonuje
Samorządowa Uczelniana Komisja Wyborcza.
5. Kadencja wszystkich organów Samorządu, wymienionych w §11 pkt 2,3,4,6,7,9 trwa
dwa lata, jednak są one zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo
wybranych organów Samorządu.

§47
Mandat członka organów Samorządu, o których mowa w §11 pkt 6,7,9,10.
1. Wygasa w przypadku:
a) Śmierci,
b) Zrzeczenia się mandatu,
c) Utraty statusu studenta Uczelni,
d) Udokumentowanego, rażącego działania na szkodę Samorządu,
e) Nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach organu lub
komisji przez niego kierowanej albo w przypadku niemożności uczestniczenia w
pracach organu przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,
f) Ukarania prawomocnym orzeczeniem przez Sąd, Odwoławczy Sąd Koleżeński lub
Komisję Dyscyplinarną, Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną.
2. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust 1 lit. d), e) lub f) nin.
Paragrafu członka organu Samorządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, odwołuje
organ, który dokonał wyboru.
3. Osoba, która utraciła mandat członka organu Samorządu na podstawie ust. 2 nin.
Paragrafu pozbawiona jest biernego prawa wyborczego przez okres 2 lat (4 semestry).
4. W przypadku pisemnej rezygnacji członka organu Samorządu z członkostwa lub
pełnienia funkcji jego rezygnacja nie podlega głosowaniu.
§48
Mandat członka RUSS:
1. Wygasa w przypadku:
a) Śmierci,
b) Zrzeczenia się mandatu,
c) Utraty statusu studenta Uczelni,
d) Odwołania przez organ, który dokonał wyboru na wniosek Komisji Rewizyjnej,
zgodnie z zasadami zawartymi w Ordynacji Wyborczej,
e) Uzyskania urlopu dziekańskiego
2. Wniosek o odwołanie członka RUSS może zgłosić Prezydium RUSS do Komisji
Rewizyjnej w przypadku:
a) Nieuzasadnionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach RUSS,
b) Udokumentowanego, rażącego działania na niekorzyść Samorządu Uczelni,
c) Nie stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz uchwał RUSS,
d) Niemożności uczestniczenia w pracach organu przez okres dłuższy niż 1
miesiąc.
§49
1. Przewodniczącego RUSS, Wiceprzewodniczących RUSS, Sekretarza RUSS i
Skarbnika RUSS z pełnionej funkcji może odwołać organ, który dokonał ich
wyboru.

2. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego RUSS, Wiceprzewodniczących RUSS,
Sekretarza RUSS lub Skarbnika RUSS z pełnionej funkcji musi być zgłoszony do
Komisji Rewizyjnej, przez co najmniej
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regulaminowego składu RUSS.
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3. Uchwała o odwołaniu Przewodniczącego RUSS, Wiceprzewodniczącego RUSS,
Sekretarza RUSS lub Skarbnika RUSS z pełnionej funkcji zapada bezwzględną
większością ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej

2
składu RUSS.
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4. W razie nie odwołania Przewodniczącego RUSS, Wiceprzewodniczących RUSS,
Sekretarza RUSS lub Skarbnika RUSS z pełnionej funkcji, kolejny wniosek o
odwołanie może być zgłoszony po upływie, co najmniej dwóch miesięcy od chwili
zgłoszenia poprzedniego wniosku.
Rozdział 2
Samorządowa Uczelniana Komisja Wyborcza
§50
1. Samorządowa Uczelniana Komisja Wyborcza, zwana dalej SUKW, powoływana jest
przez RUSS, na mocy uchwały, spośród studentów Uczelni.
2. SUKW liczy siedmiu członków,
3. SUKW na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz
Sekretarza, który dba o sporządzanie protokołów z przeprowadzenia wyborów.
4. Kadencja SUKW obejmuje dwa lata (cztery semestry) i trwa do chwili
ukonstytuowania się nowej SUKW.
5. SUKW przeprowadza wybory zgodnie z Ordynacją Wyborczą Samorządu Studentów.
§51
Do kompetencji SUKW należy w szczególności:
1. Ustalanie terminarza czynności wyborczych.
2. Opracowanie kart wyborczych (załącznik nr 1 do Regulaminu) i list wyborców wg
załącznika do Ordynacji Wyborczej.
3. Przyjmowanie i rejestrowanie kandydatur do organów Samorządu, o których mowa w
Ordynacji Wyborczej.
4. Przeprowadzanie wyborów do organów Samorządu, o których mowa w Ordynacji
Wyborczej.
5. Ustalanie i ogłaszanie listy kandydatów do organu Samorządu, o których mowa w
Ordynacji Wyborczej.
6. Udzielanie wiążącej wykładni przepisów ordynacji wyborczej.
7. Przyjmowanie protestów wyborczych i ich rozstrzyganie.
8. Unieważnianie wyborów.
9. Przeprowadzenie referendum studenckiego w dowolnej sprawie.
§52

Przewodniczący SUKW:
1. Koordynuje i kieruje pracami Komisji.
2. Ogłasza terminarz wyborczy oraz miejsce i czas wyborów.
3. Odpowiada za przygotowanie i podawanie do publicznej wiadomości komunikatów
wyborczych.
4. Przedkłada RUSS sprawozdanie z działalności SUKW w dniu wyboru jej nowego
składu.
§53
Unieważnienie wyborów do organów Samorządu, o których mowa w Ordynacji Wyborczej
może nastąpić po zgłoszeniu uzasadnionego wniosku, wniesionego do SUKW w ciągu 7 dni
od daty przeprowadzenia wyborów.
§54
1. Z wnioskiem o unieważnienie wyborów może wystąpić:
a) członek SUKW, w razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów Ordynacji
Wyborczej,
b) minimum 20% uprawnionych di głosowania delegatów,
c) kandydat nie wybrany do organów Samorządu, o których mowa w Ordynacji
Wyborczej, który uzyskał poparcie wniosku przez
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składu SUKW.
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2. Wybory mogą być unieważnione w całości, gdy nastąpiło naruszenie przepisów
Ordynacji Wyborczej lub częściowo w zakresie wskazanym przez SUKW.
3. W razie unieważnienia wyborów, w terminie dwóch tygodniu od daty podjęcia decyzji
o unieważnieniu, przeprowadza się ponownie wybory.
DZIAŁ IV
PRELIMINARZ WYDATKÓW
§55
Rektor przyznaje środki finansowe na działalność RUSS określoną w niniejszym
Regulaminie.
§ 56
1. RUSS przedkłada projekt preliminarza wydatków na dany rok kalendarzowy, w
którym określa zadania i proponowane środki finansowe na ich realizację.
2. Po otrzymaniu projektu preliminarza wydatków Rektor, w miarę posiadanych przez
uczelnię środków finansowych, zatwierdza zadania oraz przyznaje środki finansowe
na realizację tych zadań.
3. Na podstawie zatwierdzonych zadań i przeznaczonych przez Rektora środków
finansowych, RUSS opracowuje i przyjmuje ostateczny preliminarz wydatków na

dany rok kalendarzowy bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu RUSS.
4. Preliminarz musi być przyjęty najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia
przez Rektora zadań i przyznania środków finansowych.
DZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
Rozdział 1
Postanowienia Szczegółowe
§57
1. Jeśli uchwała, decyzja lub działanie organu Samorządu albo jego przedstawiciela
narusza ważny interes studentów lub postanowienia §4 Regulaminu albo stanowi
przekroczenie jego kompetencji wynikających z Regulaminu, odpowiedni organ
Samorządu jest zobowiązany do podjęcia działań w celu usunięcia powstałej
nieprawidłowości:
a) Rada Uczelniana Samorządu Studentów może bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy składu uchylić uchwałę Rady Mieszkańców Domu
Studenta;
b) Rada Uczelniana Samorządu Studentów może bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy składu uchylić decyzję zastrzeżoną dla własnego
organu wykonawczego;
c) W przypadku nieistnienia lub bezczynności Rady Mieszkańców Domu Studenta,
w jej imieniu podejmuje uchwały Rada Uczelniana Samorządu Studentów.
2. RUSS w najbliższym możliwym terminie wybiera spośród swojego grona nowego
członka Prezydium RUSS, w przypadku wcześniejszego odwołania lub rezygnacji
członka Prezydium RUSS.
3. W przypadku rezygnacji członka Prezydium RUSS z zajmowanego stanowiska jest on
o tym fakcie zobowiązany powiadomić na piśmie członków RUSS w terminie nie
krótszym niż siedem dni przez planowanym ustąpieniem.
4. W przypadku podjęcia uchwały lub decyzji o zawieszeniu określonej osoby w
pełnieniu jej funkcji do czasu rozstrzygnięcia.
5. RUSS uchwałą może podjąć decyzję o skróceniu swojej kadencji. Uchwała taka musi
zostać podjęta bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
6. W sprawach nie uregulowanych Regulamin rozstrzyga RUSS.
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składu.
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Rozdział 2
Postanowienia końcowe
§58
1. Regulamin Samorządu uchwala RUSS bezwzględną większością głosów, w obecności
co najmniej

2
składu.
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2. Zgodność niniejszego Regulaminu z ustawą i Statutem Uczelni stwierdza Senat
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat jego zgodności z
ustawą i Statutem Uczelni.

