Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

REGULAMIN
SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA
I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Studenci studiów prowadzonych przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa
i Organizacji Pracy w Radomiu, zwaną dalej WISBiOP w Radomiu, tworzą Samorząd Studencki Uczelni.
§2
Samorząd Studencki działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statutu Uczelni oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego WISBiOP w Radomiu, zwanego dalej Regulaminem.
§3
Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu Studenckiego, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje.
§4
Organy Samorządu Studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.
§5
Terenem funkcjonowania Samorządu Studenckiego jest Uczelnia, tj. wszystkie budynki i nieruchomości przeznaczone do realizacji procesu dydaktycznego.
§6
Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego zgodności z ustawą
i Statutem Uczelni.
Rozdział II
ZADANIA SAMORZĄDU
§7
Do zadań Samorządu Studenckiego należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.

obrona praw studentów;
opracowanie i promowanie Kodeksu Etyki Studenta;
reprezentowanie interesów studentów przed władzami WISBiOP w Radomiu;
współdecydowanie o sprawach Uczelni w zakresie i na zasadach określonych
ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutem WISBiOP w Radomiu oraz innymi przepisami;
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5. opiniowanie organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego oraz uzgodnienie treści Regulaminu Studiów;
6. współdecydowanie o podziale dotacji z funduszu pomocy materialnej oraz decydowanie o podziale środków przyznanych na cele studenckie przez władze Uczelni;
7. formułowanie opinii i stanowisk w imieniu środowiska studenckiego WISBiOP
w Radomiu w sprawach z nim związanych lub wymagających jego wypowiedzi;
8. współdziałanie 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;
9. wspieranie i organizacja naukowych, kulturalnych, sportowych i innych inicjatyw
studenckich;
10. działanie na rzecz przestrzegania przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego.
§8
Samorząd w zakresie swoich celów może prowadzić działalność kulturalną i wydawniczą,
tworzyć koła naukowe, kulturalne, sportowe, radiowęzeł studencki.
§9
Samorząd dla realizacji swoich celów ma prawo do bezpłatnego korzystania z pomieszczeń,
urządzeń i środków technicznych w zakresie uzgodnionym z władzami Uczelni.
Rozdział III
ORGANY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
§10
1. Samorząd działa poprzez swoje organy.
2. Organami kolegialnymi Samorządu Studenckiego są:
2.1. organy stanowiące Samorządu Studenckiego:
a) ogólne Zebranie Studentów WISBiOP w Radomiu;
b) Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, zwana dalej URSS.
2.2. organy wykonawcze Samorządu Studenckiego:
a) prezydium URSS składające się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza;
2.3 Sąd Koleżeński.
3. Jednoosobowymi organami wykonawczymi są:

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

a) Przewodniczący Samorządu Studenckiego;
b) starostowie poszczególnych grup studentów.
4. Kadencja URSS trwa dwa lata i kończy się z chwilą rozpoczęcia pierwszego posiedzenia
URSS nowej kadencji. W przypadku konieczności zmiany lub uzupełnienia składu URSS
wybory przeprowadzane są w terminie określonym przez Prezydium URSS.
5. Kadencja wszystkich organów wykonawczych Samorządu Studenckiego trwa dwa lata,
jednak są one zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
§11
Ogólne Zebranie Studentów WISBiOP w Radomiu
1. Ogólne Zebranie Studentów WISBiOP w Radomiu stanowi formę bezpośredniego uczestnictwa studentów w realizacji zadań Samorządu Studenckiego i może podejmować decyzje
we wszystkich sprawach Samorządu Studenckiego.
2. Ogólne Zebranie Studentów WISBiOP w Radomiu zwoływane jest przez URSS lub na
pisemny wniosek co najmniej 10% ogólnej liczby studentów Uczelni.
3. Proponowany porządek obrad przygotowuje Przewodniczący URSS i przedstawia na zebraniu.
4. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
§12
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
1. URSS i jej Przewodniczący są jedynymi reprezentantami ogółu studentów WISBiOP
w Radomiu i może decydować we wszystkich sprawach Samorządu Studenckiego
z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.
2. W skład URSS wchodzi od 3-5 członków.
3. Do zadań URSS należy w szczególności:
a) reprezentowanie Samorządu wobec Rektora i na zewnątrz Uczelni;
b) uchwalanie Regulaminu Samorządu;
c) uzgadnianie Regulaminu studiów;
d) delegowanie studentów do Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
e) ustalanie wspólnie z Rektorem szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzór wniosku
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o przyznanie stypendium socjalnego oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta;
f) wybór członków Prezydium URSS;
g) wybór przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni;
h) dysponowanie i wydatkowanie środków otrzymanych przez Samorząd Studencki;
i) prowadzenie rejestru organów samorządu niższych szczebli, grup studenckich, zrzeszeń,
kół, klubów itp. działających w ramach samorządu; wspomaganie, koordynacja
i nadzorowanie ich działania;
j) współpraca z autonomicznymi organizacjami, towarzystwami, klubami i innymi grupami
studenckimi działającymi w uczelni;
k) delegowanie przedstawicieli do ogólnopolskiego przedstawicielstwa samorządów studenckich;
l) powoływanie komisji wyborczej;
m) podejmowanie rokowań w imieniu ogółu studentów w przypadku powstania sporu zbiorowego w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
n) powoływanie komisji stałych lub doraźnych, w skład których mogą wchodzić osoby nie
będące członkami URSS;
o) przedkładanie Rektorowi wniosków o wyróżnienie studentów działających na rzecz środowiska akademickiego.
4. Protokoły z posiedzenia URSS sporządzane są przez sekretarza URSS i podpisywane przez
Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego URSS.
§ 13
Przewodniczący URSS
1. Do kompetencji Przewodniczącego URSS należy:
a) kierowanie działalnością Samorządu oraz czuwanie nad realizacją uchwał URSS;
b) reprezentowanie Samorządu wobec organów Uczelni i instytucji zewnętrznych;
c) podejmowanie decyzji w sprawach, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone dla innych organów Samorządu;
d) zwoływanie posiedzeń URSS, w tym informowanie o miejscu i czasie posiedzenia;
e) przedstawianie porządku obrad;
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f) prowadzenie obrad URSS, w tym udzielanie głosu oraz sprawowanie pieczy nad prawidłowym przebiegiem obrad;
g) dbanie o poprawność sporządzanego protokołu, decydowanie o sprostowaniu lub uzupełnieniu protokołu z posiedzenia URSS.
2. W przypadku tymczasowej nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego.
§ 14
Prezydium URSS
Prezydium URSS w szczególności:
a) realizuje uchwały URSS;
b) współpracuje z Rektorem i administracją uczelni;
c) prowadzi rejestr wydatków;
d) ustala termin wyborów do URSS w przypadku konieczności zmiany lub uzupełnienia jej
składu;
e) gromadzi i przechowuje dokumentacje samorządu.
§ 15
Sądy Koleżeńskie
1. Sąd Koleżeński oraz Odwoławczy Sąd Koleżeński są organami Samorządu rozstrzygającymi sprawy dyscyplinarne studentów w zakresie określonym ustawą Prawo
o szkolnictwie wyższym.
2. W skład Sądów Koleżeńskich wchodzi od 3 do 5 członków wybieranych przez URSS na
jednym z jej posiedzeń.
3. Członkowie Sądów Koleżeńskich nie mogą pełnić funkcji w innych organach Samorządu.
4. Członkiem Sądów Koleżeńskich może zostać każdy student WISBiOP w Radomiu cechujący się nienaganną opinią.
5. Sprawę do Sądu Koleżeńskiego może przekazać Rektor oraz Prezydium URSS.
6. Sąd Koleżeński może wymierzać kary:
a) upomnienia;
b) nagany;
c) nagany z ostrzeżeniem;
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d) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku;
e) wydalenie z Uczelni.
7. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od orzeczenia kary.
8. Odwoławczy Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3 osobowym.
9. Odwoławczy Sąd Koleżeński może utrzymać w mocy postanowienie Sądu Koleżeńskiego
bądź je uchylić i orzec o winie i karze.
10. Student, przeciwko któremu sformułowano zarzut, ma prawo do obrony i korzystania
z obrońcy, którym może być każdy student lub pracownik Uczelni.
Rozdział IV
ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
§ 16
1. Skład organów kolegialnych jest imienny.
2. Działania organów samorządu są jawne.
3. Posiedzenia organów samorządu są otwarte dla studentów. Przewodniczący organu
może zapraszać na posiedzenia osoby nie będące członkami organu. Osoby uczestniczące w posiedzeniach na prawach gości nie mają głosu stanowiącego.
§ 17
1. Organy samorządu:
a) informują studentów o swoich decyzjach;
b) przyjmują wnioski i opinie studentów;
c) dla poznania opinii studentów organy samorządu mogą przeprowadzać referenda, ankiety i konsultacje.
§ 18
1. Posiedzenia organów samorządu zwołuje i prowadzi ich przewodniczący lub zastępca
przewodniczącego.
2. Przewodniczący ma obowiązek zwołać zebranie przynajmniej dwa razy w semestrze
i na każdy pisemny wniosek członka organu.

§ 19
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1. Organy samorządu podejmują uchwały i postanowienia większością głosów, niezależnie od liczby członków organu biorących udział w zebraniu, o ile ogłoszenie
o posiedzeniu było podane do wiadomości na tablicy informacyjnej URSS.
2. Uchwały podejmowane są na wniosek członka organu lub samorządu.
3. Uchwały podejmowane są jawnie, z wyjątkiem spraw personalnych.
§ 20
1. Uchwały i postanowienia organów samorządu szczebla wyższego podjęte zgodnie
z niniejszym regulaminem są wiążące dla organów szczebli niższych.
2. Uchwały szczebla niższego sprzeczne z regulaminem, podlegają uchyleniu przez organ szczebla wyższego z urzędu lub na wniosek zainteresowanych.
§ 21
Treść postanowień i uchwał organów Samorządu Studenckiego dokumentowana jest
w protokołach. Protokoły dostępne są dla członków Samorządu.
§ 22
1. Od decyzji podjętej przez organy samorządu w indywidualnych sprawach studenckich
przysługuje odwołanie do organu wyższego szczebla w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
2. Uchwała URSS jest ostateczna.
3. Rektor uchyla uchwałę organu samorządu niezgodną z przepisami ustawowymi, Statutem Uczelni, Regulaminem studiów oraz niniejszym Regulaminem.
Rozdział V
TRYB WYBORÓW I ODWOŁANIA ORGANÓW SAMORZĄDU
§ 23
1. Wybory organów Samorządu Studenckiego WISBiOP w Radomiu odbywają się przy
zachowaniu następujących zasad:
a) wyboru członków URSS dokonuje Ogólne Zebranie Studentów WISBiOP
w Radomiu;
b) wybory odbywają się co dwa lata, najpóźniej do 30 marca, w przypadku konieczności uzupełnienia lub zmiany składu URSS w terminie ustalonym przez
Prezydium URSS;
c) wyboru starosty grupy dokonują wszyscy studenci grupy studenckiej;
d) czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Uczelni;
e) bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Uczelni,
z wyjątkiem studentów ukaranych prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej oraz członków Studenckiej Komisji Wyborczej;
f) każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów;
g) głosowanie jest tajne;
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h) czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje do wiadomości URSS
w terminie i w sposób umożliwiający wzięcie udziału każdemu w wyborach;
i) wszystkich czynności proceduralnych związanych z wyborami, powoływaniem
i odwoływaniem w ramach poszczególnych organów Samorządu przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza.
§ 24
1. Studencką Komisję Wyborczą w liczbie 3-5 osób powołuje URSS.
2. Studencka Komisja Wyborcza:
a) czuwa nad prawidłowością przebiegu wyborów;
b) rozpatruje odwołania, co do ważności wyborów.
§ 25
1. Wyboru i odwołania przedstawicieli do Senatu, przedstawicieli do komisji stałych
i doraźnych dokonuje URSS.
2. Wybory do Senatu są przeprowadzane na zebraniu, w którym uczestniczy co najmniej
50% plus jeden członków URSS.
3. Wybór i odwołanie przedstawicieli do Senatu przez URSS odbywa się w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów.
ROZDZIAŁ VI
FUNDUSZE SAMORZĄDU
§ 26
1. Fundusz Samorządu składa się:
a) ze środków przyznanych przez Uczelnię;
b) z dotacji i darowizn;
c) ze środków uzyskiwanych z organizowanych przez Samorząd przedsięwzięć.
2. Plan finansowo-rzeczowy Samorządu zatwierdza URSS.

ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJE AUTONOMICZNE
§ 27
1. Samorząd Studencki wspiera zarejestrowane w uczelni autonomiczne (poza strukturami samorządu) studenckie i mieszane (pracownicy i studenci) organizacje oraz
ogniwa lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji i towarzystw, jeżeli ich programy i działanie nie kolidują z dobrem studentów Uczelni.
2. Organizacje w/w mogą się ubiegać o pomoc materialną Samorządu Studenckiego.
3. Decyzje organów Uczelni w sprawach tych organizacji opiniowane są przez URSS.
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ROZDZIAŁ VIII
KOMISJA DYSCYPLINARNA
§ 28
1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 4 (w tym przewodniczącego) nauczycieli akademickich i 3 studentów. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 nauczycieli akademickich (w tym przewodniczącego) i 2 studentów.
2. Członków komisji dyscyplinarnych spośród nauczycieli akademickich powołuje Senat
na wniosek Rektora.
3. Członków komisji dyscyplinarnych spośród kandydatów zgłoszonych przez Samorząd Studencki powołuje Senat.
4. Komisje dyscyplinarne na swych pierwszych posiedzeniach zwołanych przez Rektora
wybierają spośród nauczycieli akademickich przewodniczących komisji oraz spośród
wszystkich członków komisji, zastępców przewodniczącego.
5. Nie można być jednocześnie członkiem komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji
dyscyplinarnej.
6. Kadencja komisji dyscyplinarnych trwa 2 lata.
§ 29
1. Studenci odpowiadają dyscyplinarnie przed Komisja Dyscyplinarną lub Sądem Koleżeńskim.
2. Za ten sam czyn student nie może być jednocześnie ukarany przez Sąd Koleżeński
i Komisję Dyscyplinarną.
§ 30
1. O przekazaniu sprawy do Komisji Dyscyplinarnej decyduje Rektor po zasięgnięciu
opinii lub na wniosek URSS.
2. Zasady działania Komisji Dyscyplinarnej Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów określa niniejszy Regulamin z zachowaniem przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, o których mowa w ustawie
Prawo o szkolnictwie wyższym.
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. We wszystkich sprawach dotyczących Samorządu Studenckiego, nieujętych
w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Rektor Wyższej Inżynierskiej Szkoły
Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.
2. Członkowie organów Samorządu Studenckiego nie mogą być relegowani z Uczelni
z powodu pełnienia swych funkcji.

