
 

Uchwała nr 32/2016 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 19 maja 2016 r. 

 

w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem 

Politechniki Rzeszowskiej.  

 

Działając na podstawie art. 202 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1 

Senat Politechniki Rzeszowskiej stwierdza zgodność Regulaminu Samorządu Studenckiego 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały  

z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza.  

§ 2 

Traci moc uchwała nr 39/2009 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  

z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego 

Politechniki Rzeszowskiej z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem PRz.   

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

      REKTOR 

                                                                         

                                                                                                              prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 

 

 

  



REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

 

Na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.  z 2012 

r., poz. 572 z późn. zm.) Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej uchwala 

Regulamin Samorządu Studenckiego, zwany dalej Regulaminem. 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

 

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego 

Łukasiewicza, zwaną dalej „Uczelnią”, tworzą Samorząd Studencki Uczelni, zwany dalej „Samorządem”. 

§ 2 

 

1. Samorząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późń. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz Regulaminu 

Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, zwanego dalej 

„Regulaminem”. 

2. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, zwanym 

dalej Statutem. 

 

§ 3 

 

1. Samorząd posługuje się nazwami „Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej”, „Samorząd 

Studencki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza” oraz akronimem „SSPRz”. 

2. Zastrzega się nazwy, skróty i znaki graficzne Samorządu.  

 

§ 4 

 

1. Samorząd prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych, kulturalnych, 

naukowych, sportowych i innych, w których uznany jest za właściwy. 

2. Organy Samorządu są wyłącznymi reprezentantami ogółu studentów Uczelni.  

 

§ 5 

 

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Ustawa – ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. tj. z 2012 r., 

poz. 572 z późn. zm.); 

2) Statut – Statut Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; 

3) Uczelnia – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; 

4) Student – osobę kształcącą się na studiach wyższych; 

5) Samorząd, SSPRz – Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza; 

6) Rada Uczelniana, RU – Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza; 

7) Przewodniczący, Przewodniczący Samorządu Studenckiego – Przewodniczący Zarządu Rady 

Uczelnianej Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; 

8) WRS – Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza; 

9) Rada Osiedla, ROA – Rada Osiedla Akademickiego Samorządu Studenckiego Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; 

10) Rada Mieszkańców, RM – Rada Mieszkańców Domu Studenckiego Samorządu Studenckiego 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; 

11) Dom Studencki, DS – Dom Studencki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; 



12) Immatrykulacja – akt przyjęcia w poczet studentów Uczelni. 

§ 6 

 

1. Samorząd działając poprzez powołane organy jest zobowiązany do: 

1) obrony praw studentów; 

2) edukacji studentów w zakresie ich praw i obowiązków; 

3) reprezentowania interesów studentów przed władzami Uczelni oraz innymi instytucjami 

i organami; 

4) wyrażania opinii społeczności studenckiej we wszystkich sprawach życia studenckiego 

i funkcjonowania Uczelni; 

5) współdziałania z władzami Uczelni oraz z jej nauczycielami akademickimi w celu 

zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia i stworzenia studentom najlepszych 

warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, w tym także poprzez dostęp do pomocy 

materialnej; 

6) współdziałania z organami Uczelni w realizacji zadań w zakresie określonym w Ustawie, 

Statucie oraz innych przepisach; 

7) troski o rozwój kultury i sportu wśród studentów oraz wspierania studenckiego ruchu 

naukowego; 

8) udziału w pracach organów Uczelni poprzez swoich przedstawicieli; 

9) współdecydowania o podziale dotacji z funduszu pomocy materialnej oraz decydowania 

o podziale środków przyznanych na cele studenckie przez władze Uczelni; 

10) kształtowania wśród studentów właściwych postaw etycznych i moralnych, w szczególności 

poprzez promowanie Kodeksu Etyki Studenta, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

11) dbałości o godność studenta i dobre imię Uczelni; 

12) kultywowania tradycji samorządności studenckiej; 

13) wspierania studentów radą. 

 

§ 7 

 

1. Organami kolegialnymi Samorządu są: 

1) Rada Uczelniana; 

2) Wydziałowe Rady Samorządu; 

3) Rada Osiedla; 

4) Rady Mieszkańców. 

2. Organami wykonawczymi Samorządu są: 

1) Przewodniczący Samorządu Studenckiego; 

2) Przewodniczący WRS; 

3) Przewodniczący Rady Osiedla; 

4) Przewodniczący Rad Mieszkańców. 

3. Organami Samorządu są ponadto: 

1) Komisja Rewizyjna; 

2) Sąd Koleżeński 

 

§ 8 

 

 

1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 12 miesięcy, z uwzględnieniem ust. 2 

2. Jeżeli z przyczyn losowych, niebędących wynikiem celowego działania opóźniającego wybory nie 

wybrano nowych członków danego organu na kolejną kadencję, kadencję trwającą przedłuża się do 

czasu ich powołania. 

3. Mandat członka organów Samorządu wygasa w przypadku: 

1) utraty statusu studenta; 

2) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 

3) odwołania przez organ powołujący; 

4) utraty biernego prawa wyborczego do pełnionej funkcji. 

 

 



Rozdział 2 

Uczelniane Organy Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

 

Rada Uczelniana 

 

§ 9 

 

1. Rada Uczelniana jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu. 

2. W skład Rady Uczelnianej wchodzą: 

1) delegaci wybrani przez Rady Wydziałowe Samorządu Studenckiego: 

a) po dwóch przedstawicieli z wydziałów o liczbie studentów do 2000 włącznie, 

b) po trzech przedstawicieli z wydziałów liczących od 2001 do 4000 studentów 

włącznie, 

c) po czterech przedstawicieli z wydziałów liczących ponad 4000 studentów; 

2) Przewodniczący Rady Osiedla; 

3) delegat Rady Osiedla. 

3. Student może posiadać tylko jeden mandat członka Rady Uczelnianej. 

 

§ 10 

 

1. Do kompetencji Rady Uczelnianej należy: 

1) uchwalanie i wprowadzanie zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; 

2) uchwalanie i wprowadzanie zmian w Ordynacji Wyborczej do organów Samorządu; 

3) wybór Przewodniczącego Samorządu; 

4) wybór członków Komisji Rewizyjnej; 

5) powołanie na wniosek Przewodniczącego Samorządu: 

a) Wiceprzewodniczącego Samorządu, 

b) Sekretarza Samorządu, 

c) maksymalnie do 4 członków Zarządu Rady Uczelnianej, 

d) komisji doraźnych oraz ich przewodniczących; 

6) wybór członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu; 

7) delegowanie przedstawicieli Samorządu do: 

a) Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów, 

b) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów, 

c) Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich, 

d) komisji senackich; 

8) zatwierdzanie regulaminów wszystkich organów Samorządu; 

9) podejmowanie decyzji w sprawie ogólnouczelnianej akcji protestacyjnej lub strajku 

studenckiego; 

10) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Przewodniczącego Samorządu, Zarządu 

RU oraz Rady Osiedla; 

11) wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu, 

uchwał Senatu oraz umów zawartych przez Uczelnię; w tym: 

a) współdecydowanie o treści regulaminu przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej, 

b) zatwierdzania podziału funduszu pomocy materialnej, 

c) uzgodnienie treści uchwalonego przez Senat regulaminu studiów zgodnie z Ustawą. 

 

§ 11 

 

Do kompetencji Rady Uczelnianej należą ponadto sprawy niezastrzeżone dla innych organów Samorządu. 

 

§ 12 

 



Pracami Rady Uczelnianej kieruje Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej  

im. Ignacego Łukasiewicza.  

§ 13 

 

1. Rada Uczelniana realizuje swoje kompetencje, wyraża opinie i zajmuje stanowiska w formie uchwał. 

2. Uchwały Rady Uczelnianej podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 

członków RU, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

3. Przewodniczącego Samorządu Rada Uczelniana wybiera bezwzględną większością głosów, w 

obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu osobowego RU. 

4. Głosowania osobowe są tajne. 

5. Uchwały Rady Uczelnianej są wiążące dla wszystkich organów Samorządu, chyba że uchwała stanowi 

inaczej. 

6. Przewodniczący Samorządu podpisuje i przekazuje uchwały RU podmiotom wskazanym w treści 

uchwały. 

 

§ 14 

 

1. Członek Rady Uczelnianej zobowiązany jest: 

1) brać czynny udział w jej pracach; 

2) działać zgodnie z jej uchwałami; 

3) uczestniczyć w każdym posiedzeniu RU; 

4) uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji lub Zarządu RU. 

 

§ 15 

 

1. Posiedzenia Rady Uczelnianej są jawne chyba, że na wniosek Przewodniczącego Rada Uczelniana 

postanowi inaczej. 

2. Rada Uczelniana obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Rada Uczelniana 

rozpoczyna kadencję posiedzeniem wyborczym, a kończy posiedzeniem sprawozdawczym. 

3. Posiedzenia zwyczajne RU zwołuje Przewodniczący co najmniej 2 razy w semestrze danego roku 

akademickiego, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

4. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodnicy Samorządu lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

na pisemny wniosek co najmniej ¼ regulaminowego składu RU. 

5. Posiedzenie nadzwyczajne zwoływane jest w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez 

osoby, o których mowa w ust. 4. 

 

§ 16 

 

1. O terminie posiedzenia RU zawiadamia Przewodniczący Samorządu nie później, niż na 3 dni przed 

posiedzeniem, podając do wiadomości wstępny porządek obrad. 

2. Z przebiegu posiedzenia RU sporządza się protokół, który podlega opublikowaniu. 

3. Protokół powinien zawierać datę posiedzenia, jego przebieg, nazwiska obecnych członków Rady 

Uczelnianej, nazwisko i podpis protokolanta oraz podpis Przewodniczącego. 

4. Podjęte na posiedzeniu RU uchwały stanowią załącznik do protokołu. 

 

§ 17 

 

1. Obecność członków Rady Uczelnianej na posiedzeniach RU jest obowiązkowa. 

2. Każda nieobecność członka Rady Uczelnianej wymaga dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia 

w terminie do 7 dni po posiedzeniu do Komisji Rewizyjnej. 

3. Komisja Rewizyjna może odrzucić usprawiedliwienie. 

 

 

 



 

 

Zarząd Rady Uczelnianej 

 

§ 18 

 

1. Organem opiniodawczo-doradczym Rady Uczelnianej jest Zarząd Rady Uczelnianej. 

2. W skład Zarządu RU wchodzą: 

1) Przewodniczący; 

2) Wiceprzewodniczący; 

3) Sekretarz; 

4) maksymalnie do 4 członków. 

3. Pracami Zarządu RU kieruje Przewodniczący. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co 

najmniej dwóch członków Zarządu w terminie do 7 dni. 

5. W skład Zarządu RU mogą wchodzić wyłącznie członkowie Rady Uczelnianej 

 

§ 19 

 

1. Do obowiązków Zarządu Rady Uczelnianej należy: 

1) ustalanie planu prac Rady Uczelnianej; 

2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Uczelnianej; 

3) opiniowanie spraw wniesionych przez Przewodniczącego; 

4) opracowywanie strategii działalności Samorządu; 

5) opiniowanie sprawozdań z działalności organów Samorządu; 

6) koordynowanie wybranych projektów Samorządu; 

7) reprezentowanie społeczności akademickiej na arenie ogólnopolskiej; 

8) sprawowanie nadzoru nad działalnością Rady Osiedla; 

9) podejmowanie decyzji w sprawach nagłych w imieniu Rady Uczelnianej; 

10) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

organów samorządu; 

11) sprawozdawanie się w okresach trzymiesięcznych lub na wniosek co najmniej ¼ składu 

regulaminowego RU z działalności Radzie Uczelnianej. 

 

§ 20 

 

1. Posiedzenia Zarządu RU prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Zarządu. 

2. W posiedzeniu Zarządu RU mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami Zarządu, zaproszone przez 

Przewodniczącego. 

 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej 

 

§ 21 

 

1. Przewodniczący jest organem wykonawczym Samorządu oraz reprezentuje go zarówno w ramach 

Uczelni, jak i poza nią. 

2. Przewodniczący wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie i uchwałach Rady Uczelnianej. 

3. Dla funkcji Przewodniczącego Zarządu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza stosuje się równoważne określenia: „Przewodniczący 

Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej”, „Przewodniczący SSPRz” oraz do celów 

wewnętrznych Uczelni „Przewodniczący Samorządu Studenckiego”. 

 

 



 

§ 22 

 

1. Przewodniczący jest wybierany spośród członków RU bezwzględną większością głosów w obecności 

co najmniej 2/3 jej składu regulaminowego. 

2. Przewodniczący nie może pełnić funkcji dłużej, niż dwie następujące po sobie kadencje. 

3. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego wraz z uzasadnieniem i wskazaniem imiennym kandydata na 

nowego Przewodniczącego Samorządu może być zgłoszony przez bezwzględną większość członków 

RU lub Komisję Rewizyjną i poddany głosowaniu nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty jego 

zgłoszenia. Rada Uczelniana odwołując Przewodniczącego musi jednocześnie dokonać wyboru nowego 

Przewodniczącego. 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany do zwołania posiedzenia RU w przedmiocie 

odwołania Przewodniczącego na zasadach określonych w ust. 3 nie później, niż w terminie 14 dni od 

zgłoszenia wniosku o odwołanie Przewodniczącego. 

5. Posiedzenie Rady Uczelnianej w przedmiocie odwołania Przewodniczącego przeprowadza 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

 

§ 23 

 

1. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności: 

1) wykonywanie uchwał Rady Uczelnianej; 

2) kierowanie pracami Rady Uczelnianej; 

3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Uczelnianej; 

4) reprezentowanie interesu studentów przed władzami Uczelni oraz poza nią; 

5) uzgadnianie zasad przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego Uczelni 

zgodnie z art. 104, ust 2 Ustawy; 

6) przedstawianie Rektorowi PRz sprawozdania z rozdziału środków finansowych i rozliczenia 

tych środków zgodnie z art. 202, ust. 6 Ustawy; 

7) występowanie do Rektora PRz z wnioskiem o powołanie Odwoławczej Komisji Stypendialnej; 

8) delegowanie studentów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej; 

9) powoływanie koordynatorów do wykonywania określonych zadań; 

10) współdecydowanie o wysokości dochodu netto w rodzinie studenta uprawniającego do 

uzyskania stypendium socjalnego; 

11) koordynowanie prac organów Samorządu; 

12) delegowanie członków Samorządu na konferencje i szkolenia; 

13) delegowanie członków Samorządu do organów międzyuczelnianych; 

14) wydawanie zarządzeń i komunikatów; 

15) uwierzytelnianie swoim podpisem wszystkich dokumentów Rady Uczelnianej; 

16) powoływanie zespołów zadaniowych Samorządu; 

17) proponowanie kandydatów na przewodniczących uczelnianych komisji doraźnych Samorządu; 

18) określanie obowiązków przewodniczących uczelnianych komisji doraźnych Samorządu; 

19) zawieszenie w czynnościach członków organów Samorządu Studenckiego; 

20) proponowanie Radzie Uczelnianej, po zasięgnięciu opinii Zarządu, kandydatów na 

przedstawicieli studenckich do stałych i doraźnych komisji senackich Uczelni; 

21) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

§ 24 

 

Przewodniczący z urzędu pełni funkcję przedstawiciela studenckiego do Senatu PRz, Forum Uczelni 

Technicznych, na zjazd delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych 

ogólnopolskich i regionalnych przedstawicielstwach samorządów studenckich. 

 

§ 25 

 

1. Przewodniczący może uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach organów Samorządu z zastrzeżeniem 

ust. 2. 



2. Przewodniczący może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej za zgodą Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 

Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej 

 

§ 26 

 

1. Wiceprzewodniczący Samorządu może pełnić funkcję pełnomocnika Przewodniczącego do spraw przez 

niego określonych, za wyjątkiem sytuacji, w której takie pełnomocnictwo jest niezgodne z Ustawą, 

bądź przepisami wewnętrznymi Uczelni. 

 

Sekretarz Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej 

 

§ 27 

 

1. Do zadań Sekretarza Samorządu Studenckiego należy w szczególności: 

1) organizacja pracy w Biurze Samorządu, w tym poprzez przygotowywanie harmonogramu 

dyżurów; 

2) nadzór i uzupełnianie zaopatrzenia Biura Samorządu; 

3) zarządzanie obiegiem dokumentów Samorządu: 

a) prowadzenie księgi pism przychodzących i wychodzących, 

b) odbieranie i wysyłanie korespondencji, 

c) realizowanie rozliczeń faktur; 

4) tworzenie i aktualizowanie bazy kontaktowej przedstawicieli organów Samorządu; 

5) tworzenie i archiwizacja protokołów z zebrań, posiedzeń i wysokiej rangi spotkań Samorządu 

na szczeblu ogólnouczelnianym; 

6) przygotowywanie i archiwizacja uchwał samorządu; 

7) pełnienie funkcji administratora elektronicznych zasobów Samorządu; 

8) prowadzenie korespondencji wewnętrznej Samorządu. 

2. Sekretarz Samorządu może pełnić funkcję pełnomocnika Przewodniczącego do spraw przez niego 

określonych, za wyjątkiem sytuacji, w której takie pełnomocnictwo jest niezgodne z Ustawą, bądź 

przepisami wewnętrznymi Uczelni. 

 

Komisja Rewizyjna Samorządu Studenckiego 

 

§ 28 

 

1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej „KR”, jest organem kontrolnym Samorządu. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi jej Przewodniczący oraz dwóch członków. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą zasiadać w pozostałych organach Samorządu oraz organach 

nadrzędnych. 

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) nadzór i kontrola działalności Samorządu; 

2) kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Samorządu; 

3) usprawiedliwienie nieobecności na zebraniach ogólnouczelnianych organów Samorządu; 

4) stwierdzanie zgodności uchwał podejmowanych przez RU oraz jej Zarząd z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 

 

§ 29 

 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo do: 

1) rozstrzygania sporów prawnych, w tym kompetencyjnych, pomiędzy organami Samorządu, 

jakie mogą się pojawić podczas realizacji postanowień niniejszego Regulaminu; 

2) złożenia wniosku o wotum nieufności dla Przewodniczącego oraz członków Zarządu RU, 

podając na najbliższym posiedzeniu motywację tego wniosku. 

3) uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich organów Samorządu; 



4) dostępu do pełnej dokumentacji Samorządu; 

5) wezwania członków organów Samorządu do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących ich 

działalności, na które zobowiązani są oni odpowiedzieć terminie do 14 dni; 

2. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje i wyraża opinie. 

3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2 jej 

członków. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący należy do Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej.  

 

Komisje doraźne Samorządu Studenckiego 

 

§ 30 

 

1. Przewodniczący może proponować doraźne komisje samorządowe dla usprawnienia pracy Samorządu. 

2. Komisje oraz ich przewodniczących powołuje się na wniosek Przewodniczącego przez Radę 

Uczelnianą. 

3. Przewodniczący komisji przedstawiają raporty ze swojej działalności Radzie Uczelnianej w okresach 

trzymiesięcznych. 

 

 

Rada Osiedla Akademickiego 

 

§ 31 

 

1. Zadaniem Rady Osiedla Akademickiego jest inspirowanie i koordynowanie działalności Rad 

Mieszkańców poszczególnych domów studenckich. 

2. Rada Osiedla Akademickiego wyraża interesy mieszkańców domów studenckich wobec władz Uczelni.  

3. Rada Osiedla Akademickiego w szczególności: 

a) opiniuje projekty wydatków finansowych Uczelni na osiedle akademickie, w tym na remonty 

domów studenckich; 

b) opiniuje plan remontów obiektów osiedla akademickiego, w tym domów studenckich; 

c) opiniuje kompleksowy plan zakwaterowania w domach studenckich na dany rok akademicki 

i podział miejsc dla studentów poszczególnych wydziałów; 

d) sprawuje nadzór nad działalnością Rad Mieszkańców poszczególnych domów studenckich; 

e) typuje przedstawiciela do udziału w naradach, odprawach kierowników domów studenckich 

organizowanych przez administrację Uczelni, w sprawach dotyczących domów studenckich 

i ich mieszkańców; 

f) opiniuje zarządzenia w sprawach porządkowych, wychowawczych i administracyjnych 

dotyczących całego osiedla akademickiego lub poszczególnych domów studenckich; 

g) współpracuje z kierownikiem Osiedla Akademickiego; 

h) ma prawo zgłoszenia propozycji usprawniających funkcjonowanie oraz inwestycji 

poprawiających infrastrukturę osiedla akademickiego. 

4. Do praw i obowiązków Przewodniczącego Rady Osiedla Akademickiego należą: 

a) zwoływanie zebrań Rady Osiedla Akademickiego; 

b) przedstawienie i zapoznanie z dokumentami członków Rady Osiedla Akademickiego; 

c) wyrażanie opinii w porozumieniu z Radą Osiedla Akademickiego; 

d) współpraca z kierownictwem Osiedla Akademickiego; 

e) współpraca z innymi organami Samorządu; 

f) w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący ROA ma prawo delegować zastępcę 

przewodniczącego jako swojego reprezentanta; 

g) delegowanie przedstawiciela ROA do RU. 

5. Za szkody wyrządzone w domu studenckim oraz zachowanie przyjęte jako rażące w ogólnie przyjętych 

normach etycznych,  Rada Osiedla może nałożyć na studenta obowiązek wykonania prac na rzecz 

danego domu studenckiego (osiedla akademickiego) bądź wnioskować o jego wydalenie z domu 

studenckiego. 

6. W skład Rady Osiedla Akademickiego wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdego domu 

studenckiego, delegowanych przez Radę Mieszkańców. 

7. Radą Osiedla kieruje Zarząd złożony z Przewodniczącego i jego dwóch zastępców. 



 

 

 

Rada Mieszkańców Domu Studenckiego 

 

§ 32 

 

1. Rada Mieszkańców jest reprezentantem ogółu mieszkańców danego domu studenckiego wobec 

administracji Uczelni. 

2. Do obowiązków Rady Mieszkańców należą w szczególności: 

1) współpraca z kierownikiem domu studenckiego; 

2) opiniowanie projektu regulaminu domu studenckiego; 

3) dbanie o wyposażenie domu studenckiego; 

4) kształtowanie kultury mieszkańców; 

5) pomoc w domu studenckim w uzasadnionych i nagłych przypadkach. 

3. Do uprawnień Rady Mieszkańców należy: 

1) wnioskowanie do dziekana o pozbawienie prawa do zamieszkania w domu studenckim  

w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu DS, zasad dobrego wychowania i 

bezpieczeństwa w domu studenckim; 

2) opiniowanie wniosków o zorganizowanie na terenie domu studenckiego okolicznościowych 

uroczystości oraz imprez kulturalnych, religijnych i towarzyskich, 

3) współpraca z pełnomocnikiem Dziekana ds. domów studenckich; 

4) opiniowanie wniosków przygotowanych przez kierownika domu studenckiego w sprawie 

wydatkowania środków pieniężnych, pobranych jako kaucja od studentów zamieszkałych  

w domach studenckich, na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

4. Za szkody wyrządzone w domu studenckim oraz zachowanie przyjęte jako naganne w ogólnie 

przyjętych normach etycznych, Rada Mieszkańców może nałożyć na studenta obowiązek wykonania 

prac na rzecz danego domu studenckiego (osiedla akademickiego) bądź wnioskować o jego wydalenie. 

5. Rada Mieszkańców składa się z przewodniczącego, zastępcy oraz dwóch członków.  

6. Każda Rada Mieszkańców ma obowiązek delegować dwóch przedstawicieli do Rady Osiedla 

Akademickiego. 

7. Przewodniczący Rady Mieszkańców ma w sprawach spornych głos decydujący. 

 

Rozdział 3 

Wydziałowe Organy Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

 

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego  

 

§ 33 

 

1. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego jest organem uchwałodawczym Samorządu 

reprezentującym ogół studentów danego wydziału. 

2. W skład WRS wchodzą studenci wybrani w wyborach powszechnych, bezpośrednich i tajnych 

na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 34 

 

1. Do kompetencji WRS należy w szczególności: 

1) wybór Zarządu WRS:  

a) Przewodniczącego Zarządu WRS, zwanego Przewodniczącym Samorządu 

Studenckiego Wydziału lub Przewodniczącym Wydziału; 

b) Wiceprzewodniczącego Zarządu WRS, zwanego Wiceprzewodniczącym Samorządu 

Studenckiego Wydziału lub Wiceprzewodniczącym Wydziału; 



c) do dwóch członków Zarządu WRS; 

2) wybór delegatów do Rady Uczelnianej; 

3) obrona praw i interesów studentów wydziału; 

4) współpraca z władzami wydziału w celu podnoszenia jakości kształcenia i wspomagania 

procesu dydaktycznego; 

5) opiniowanie programów studiów, w tym planów studiów;  

6) przeprowadzanie wyborów starostów kierunków I roku danego wydziału na zasadach 

określonych w §31 

7) wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału; 

8) delegowanie przedstawicieli studentów do komisji wydziałowych; 

9) opiniowanie propozycji kandydatów na prodziekanów właściwych ds. studentów. 

2. Rada podejmuje uchwały również w sprawach innych, w szczególności wynikających z odrębnych 

przepisów. 

 

§ 35 

 

W zakresie pełnienia swojego mandatu członek Wydziałowej Rady zobowiązany jest do regularnego 

i czynnego udziału w jej pracach oraz działania zgodnie z uchwałami WRS i RU.  

 

§ 36 

 

1. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza powtarzającego się, nieusprawiedliwionego 

nieuczestniczenia w pracach i posiedzeniach WRS a także postępowania uchybiającego godności 

studenta WRS może odwołać członka Zarządu WRS. 

2. Członek Zarządu WRS może zostać odwołany przez WRS bezwzględną większością głosów w 

obecności 2/3 regulaminowego składu WRS. 

3. Wniosek o odwołanie Członka Zarządu WRS wraz z uzasadnieniem może być zgłoszony przez 

bezwzględną większość członków WRS lub Komisję Rewizyjną i poddany głosowaniu nie wcześniej, 

niż po upływie 7 dni od daty jego zgłoszenia. 

4. Posiedzenie WRS w przedmiocie odwołania Członka Zarządu WRS zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany do zwołania posiedzenia WRS, o którym mowa 

w ust. 4 w terminie do 14 dni od zgłoszenia wniosku o odwołanie Członka Zarządu WRS. 

 

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego  

 

§ 37 

1. Przewodniczący jest organem wykonawczym samorządu wydziałowego oraz reprezentuje go zarówno  

w ramach Uczelni, jak i poza nią. 

2. Przewodniczący wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie i uchwałach WRS. 

3. Dla funkcji Przewodniczącego Zarządu Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza stosuje się równoważne określenia: „Przewodniczący 

Samorządu Studenckiego Wydziału”, „Przewodniczący WRS”. 

4. Przewodniczący WRS nie może pełnić funkcji dłużej, niż dwie następujące po sobie kadencje. 

 

§ 38 

 

1. Do obowiązków Przewodniczącego WRS należą w szczególności: 

1) Reprezentowanie studentów wydziału zarówno w ramach Uczelni, jak i poza nią; 

2) Delegowanie studentów do komisji wydziałowych; 

3) Opiniowanie wniosków oraz uchwał na zasadach określonych w Ustawie oraz na prośbę 

wnioskodawców. 

 



§ 39 

 

Przewodniczący WRS oraz Wiceprzewodniczący WRS z urzędu zajmują mandat w Radzie Wydziału właściwej 

dla wydziału, na którym pełnią funkcję. 

 

Starości  

 

§ 40 

 

1. Starosta roku jest przedstawicielem danego roku w sprawach związanych z tokiem studiów. 

2. Do kompetencji Starosty należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań organizacyjno-technicznych związanych z prowadzeniem zajęć 

roku/grupy; 

2) podejmowanie innych działań podyktowanych zadaniami Samorządu niezastrzeżonych dla 

innych organów; 

3) uczestniczenie na wniosek zainteresowanego studenta w zaliczeniu lub egzaminie 

komisyjnym. 

§ 41 

 

1. Starości są wybierani na wszystkich kierunkach i rocznikach studiów. 

2. Wybory na starostę roku są bezpośrednie, tajne oraz równe. 

3. Wybory starosty przeprowadza przedstawiciel wydelegowany przez Przewodniczącego Wydziału 

nie później, niż do 31 października danego roku akademickiego. 

 

§ 42 

 

1. Kadencja Starosty trwa do momentu ukończenia danego poziomu studiów. Starosta pełni swoją funkcję 

od daty ogłoszenia wyniku wyborów. 

2. Podczas immatrykulacji pierwszego roku studiów może zostać wybrany starosta tymczasowy, który 

pełni swoją funkcję do dani ogłoszenia wyniku wyborów właściwych. 

 

§ 43 

 

1. Wniosek o skrócenie kadencji Starosty składa co najmniej 1/5 studentów danego roku studiów wraz 

z propozycją nowego starosty, na ręce Przewodniczącego Wydziału, który w terminie 14 dni zarządza 

przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem wniosku. 

2. Starostę odwołują studenci danego roku większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy 

studentów danego roku, zatwierdzając jednocześnie nowego Starostę, wskazanego we wniosku. 

3. Jeżeli wniosek o skrócenie kadencji zostanie odrzucony w głosowaniu, ponowny wniosek nie może 

zostać złożony przed upływem 6 miesięcy od daty głosowania. 

 

§ 44 

 

1. Grupy ćwiczeniowe, projektowe, laboratoryjne, językowe oraz seminaryjne, a także specjalności mogą 

wybierać swoich starostów. 

2. Starości grup i specjalności są w zakresie swoich obowiązków zastępcami Starosty roku. 

 

 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego 

§ 45 

 



1. Członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego, zwanej dalej WKWS, 

powoływani są przez Zarząd WRS właściwy dla danego wydziału. 

2. Kadencja WKWS trwa 12 miesięcy. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka WKWS, Zarząd WRS wybiera nowego członka 

na najbliższym posiedzeniu. 

4. Członkowie WKWS wybierają spośród siebie Przewodniczącego WKWS oraz jego zastępcę. 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego 

 

§ 46 

 

1. Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego, zwanej dalej UKWS wybierani 

są na pierwszym posiedzeniu Rady Uczelnianej semestru letniego. 

2. Kadencja UKWS trwa 12 miesięcy. 

3. W skład UKWS wchodzi po jednym przedstawicielu studentów z każdego wydziału oraz jeden 

przedstawiciel Rady Osiedla, nie posiadający mandatu kolegialnego w organach Samorządu 

Studenckiego. 

4. Członkowie UKWS powoływaniu są zwykła większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych 

przez Radę uczelnianą. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka UKWS, Rada Uczelniana wybiera nowego członka 

na najbliższym posiedzeniu. 

6. Członkowie UKWS wybierają spośród siebie Przewodniczącego UKWS oraz jego zastępcę. 

 

Rozdział 4 

Sąd Koleżeński 

§ 47 

1. Sąd Koleżeński oraz Odwoławczy Sąd Koleżeński orzekają o odpowiedzialności dyscyplinarnej 

studentów w zakresie określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory powstałe miedzy studentami oraz między studentami a organami 

Samorządu Studenckiego na wniosek tych podmiotów i za ich zgodą. Odwoławczy Sąd Koleżeński 

rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć Sądu Koleżeńskiego. 

§ 48 

1. W skład Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego wchodzi po trzech członków 

wybieranych przez  Zarząd Rady Uczelnianej. 

2. Członkiem Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego może zostać każdy student PRz 

posiadający bierne prawo wyborcze do organów Samorządu o nienagannej postawie. 

3. Kadencja członków Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego trwa 1 rok. 

§ 49 

1. Pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego zwoływane jest przez 

Przewodniczącego Samorządu, odbywa się nie później niż 14 dni od powołania składu.  

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie odpowiednio Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu 

Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

3. Przewodniczący kieruje pracami Sądu i reprezentuje go na zewnątrz. 

§ 50 

1. Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński jest niezawisły w zakresie orzekania. 

2. Sąd Koleżeński rozstrzyga samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie jest 

związany rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego wyroku 

sądu. 

3. Rozprawa przed Sadem Koleżeńskim jest jawna. 

4. Sąd Koleżeński wyłącza jawność postepowania w części lub w całości, jeżeli jawność mogłaby obrażać 

dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes obwinionego, Uczelni lub osób trzecich. 

5. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie w sprawach dyscyplinarnych po przeprowadzeniu rozprawy, 

podczas której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów i obwinionego lub jego 

obrońcy. 



6. Ogłoszenie orzeczenia jest jawne. 

7. Rektor PRz na wniosek Sądu Koleżeńskiego może zawiesić studenta w prawach studenta w przypadku 

nieusprawiedliwionego niestawiania się na posiedzenia Sądu Koleżeńskiego dotyczące sprawy 

dyscyplinarnej mimo prawidłowego zawiadamiania. 

 

§ 51 

1. Postanowienia i orzeczenia Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą 

większością głosów. 

2. Sąd Koleżeński orzeka kary przewidziane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. Organizację, tryb pracy i szczegółowy tryb postepowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin 

Sadu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego zatwierdzany przez Radę Uczelnianą 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków. 

 

Rozdział 5 

Akcja protestacyjna i strajk studencki 

§ 52 

1. Samorząd Studencki może, w celu poparcia swoich żądań, gdy są one przedmiotem sporu zbiorowego i 

dotyczą istotnych spraw lub interesów studentów, podjąć akcję protestacyjną. 

2. Decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i jej formie podejmuje Rada Uczelniana bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków Rady 

Uczelnianej.  

3. Przewodniczący Samorządu zawiadamia Rektora PRz o podjętej decyzji najpóźniej na pięć dni przed 

rozpoczęciem akcji protestacyjnej. 

4. Przeprowadzenie akcji protestacyjnej nie może naruszać przepisów obowiązujących w Uczelni. 

§ 53 

1. Rada Uczelniana może podjąć decyzję o przeprowadzeniu strajku studenckiego. Rada Uczelniana 

podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu strajku studenckiego bezwzględną większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków Rady Uczelnianej. 

2. Decyzja o przeprowadzeniu strajku studenckiego może być podjęta, tylko jeżeli wcześniejsze 

negocjacje z Rektorem PRz lub inne niż strajk formy akcji protestacyjnej nie doprowadziły do 

rozwiązania konfliktu. 

3. Przewodniczący Samorządu zawiadamia Rektora PRz o podjętej decyzji najpóźniej na pięć dni przed 

rozpoczęciem strajku studenckiego. 

4. Udział w strajku studenckim lub innej akcji protestacyjnej jest dobrowolny. 

5. Do podjęcia decyzji i przeprowadzenia strajku studenckiego lub innej akcji protestacyjnej stosuje się 

art. 206 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

 

§ 54 

 

1. Wszelkie interpretacje niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rada Uczelniana w formie uchwały. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat PRz jego zgodności z Ustawą i Statutem 

za wyjątkiem ust. 3. 

3. Przepisy dotyczące organów kolegialnych wymienionych w niniejszym Regulaminie, a niepowołanych 

w kadencji 2015/16 wchodzą w życie w kadencji 2016/17. 

4. Zmiany Regulaminu Samorządu Studenckiego dokonuje się w trybie określonym do uchwalenia 

niniejszego Regulaminu. 

5. Traci moc Regulamin Samorząd Studenckiego z 26 listopada 2009 r. 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu 

Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza 

Ordynacja Wyborcza  

Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

 

Rozdział 1 

 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

 

1. Ordynacja wyborcza do organów Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza, zwana dalej Ordynacją określa: 

1) zasady i tryb powoływania Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego 

Politechniki Rzeszowskiej, zwanej dalej UKWS oraz jej obowiązki; 

2) zasady i tryb powoływania Wydziałowych Komisji Wyborczych Samorządu Studenckiego 

Politechniki Rzeszowskiej, zwanych dalej WKWS oraz ich obowiązki; 

3) zasady i tryb wyborów do organów Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej, 

zwanego dalej Samorządem; 

4) zasady i tryb zgłaszania kandydatur w wyborach objętych Ordynacją; 

5) warunki ważności wyborów objętych Ordynacją. 

2. Ordynacja wyborcza obejmuje wybory: 

1) do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego, zwanych dalej WRS; 

2) do Zarządów WRS; 

3) przedstawicieli studentów do Rad Wydziału właściwych dla danego Wydziału, zwanych dalej 

Radami Wydziału; 

4) Wydziałowych Elektorów Studenckich; 

5) Uczelnianych Elektorów Studenckich; 

6) Delegatów WRS do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej, 

zwanej dalej Radą Uczelnianą; 

7) do Zarządu Rady Uczelnianej; 

8) przedstawicieli studentów do Senatu Politechniki Rzeszowskiej, zwanego dalej Senatem; 

9) do Komisji Rewizyjnej; 

10) do Rad Mieszkańców właściwych dla danego Domu Studenckiego, zwanych dalej Radami 

Mieszkańców; 

11) do Rady Osiedla Akademickiego, zwanej dalej Radą Osiedla; 

12) uzupełniające do wyżej wymienionych organów. 

 

§ 2 

 

1. Wybory, w których czynne prawo wyborcze przysługuje jedynie członkom organów kolegialnych 

Samorządu Studenckiego mogą być przeprowadzane wyłącznie w obecności co najmniej połowy składu 

osobowego danego organu. 

2. Wybory Zarządu Rady Uczelnianej przeprowadza się w obecności co najmniej 2/3 składu osobowego 

RU. 

3. W przypadku niespełnienia warunków z ust. 1 i 2 dopuszcza się zmianę terminu przeprowadzenia 

wyborów. 

 



Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego 

 

§ 3 

 

1. UKWS jest wybierana przez Radę Uczelnianą na pierwszym jej posiedzeniu w semestrze letnim 

względną większością głosów w głosowaniu jawnym. 

2. W skład UKWS wchodzi po jednym przedstawicielu studentów każdego Wydziału oraz Rady Osiedla 

Akademickiego. Kandydatów zgłaszają odpowiednio – Przewodniczący Zarządów WRS oraz 

Przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydaturę. 

3. Członkowie UKWS wybierają spośród siebie Przewodniczącego UKWS oraz jego Zastępcę. 

4. Członkowie UKWS zostają pozbawieni biernego prawa wyborczego we wszystkich wyborach objętych 

niniejszą Ordynacją do czasu powołania nowej UKWS. 

5. Do zadań UKWS należy: 

1) przeprowadzanie wszystkich wyborów określonych w niniejszej Ordynacji za wyjątkiem 

wyborów do WRS; 

2) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów Ordynacji; 

3) dbałość o przeprowadzanie wyborów w duchu zasad demokracji, poszanowania praw 

człowieka i etyki studenckiej; 

4) niezwłoczne utworzenie i przedstawienie do wiadomości publicznej, tj. umieszczenie na 

stronie internetowej Samorządu Studenckiego, Studenckiego Kalendarza Wyborczego 

zawierającego: 

a) terminy powołania WKWS, 

b) terminy przeprowadzania wyborów ujętych w niniejszej Ordynacji, za wyjątkiem 

wyborów uzupełniających, 

c) terminy składania kandydatur w poszczególnych wyborach; 

5) wezwanie Zarządów WRS do powołania WKWS oraz przekazanie im informacji o: 

a)  terminach wyborów WRS oraz terminach składania kandydatur do WRS, 

b)  terminach przekazania do WKWS oraz do informacji publicznej wiadomości 

o miejscu i godzinach wyborów WRS, 

c)  terminach i zasadach sporządzania protokołów wyborczych, 

d)  terminach przekazania protokołów wyborczych do WKWS; 

6) określanie przebiegu spotkań wyborczych; 

7) przygotowanie kart wyborczych właściwych dla wszystkich wyborów ujętych w niniejszej 

Ordynacji; 

8) niezwłoczne sporządzanie protokołów wyborczych oraz ich archiwizacja; 

9) niezwłoczne podanie do wiadomości publicznej, tj. za pośrednictwem strony internetowej 

Samorządu Studenckiego wyników wszystkich wyborów ujętych w niniejszej Ordynacji. 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego 

 

§ 4 

 

1. W skład WKWS wchodzą studenci danego wydziału powołanych przez Zarząd WRS. 

2. Członkowie WKWS wybierają spośród siebie Przewodniczącego WKWS. 

3. Członkowie WKWS zostają pozbawieni biernego prawa wyborczego we wszystkich wyborach objętych 

niniejszą Ordynacją do czasu powołania nowej WKWS. 

4. Do zadań WKWS należy: 

1) przeprowadzanie wyborów WRS; 

2) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów Ordynacji; 

3) dbałość o przeprowadzanie wyborów w duchu zasad demokracji, poszanowania praw 

człowieka i etyki studenckiej; 



4) przekazanie do wiadomości publicznej, tj. za pośrednictwem strony internetowej i tablic 

informacyjnych na terenie Wydziału, informacji o miejscu, czasie i formie zgłaszania 

kandydatur do WRS, nie później niż 14 dni przed dniem wyborów; 

5) przekazanie do wiadomości publicznej, tj. za pośrednictwem strony internetowej i tablic 

informacyjnych na terenie Wydziału, informacji o miejscu i godzinach przeprowadzanych 

wyborów WRS, nie później niż 14 dni przed dniem wyborów; 

6) sporządzenie protokołów wyborczych z przeprowadzonych; 

7)  terminowe przekazanie do UKWS: 

a)  informacji o miejscu i godzinach przeprowadzanych wyborów WRS, 

b)  protokołów wyborczych z wyborów WRS. 

 

Rozdział 2 

Wybory Zasadnicze 

 

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego 

 

§ 5 

 

1. Wybory WRS przeprowadza WKWS właściwa dla danego Wydziału w terminie określonym 

w Studenckim Kalendarzu Wyborczym na zasadach określonych w niniejszej Ordynacji. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom studiów I i II stopnia właściwych 

dla danego Wydziału. 

3. Wybory przeprowadzane są w sposób tajny i bezpośredni. 

4. Prawo wyborcze WKWS określa na podstawie listy studentów I i II stopnia pobranej z dziekanatu 

właściwego dla wydziału, na którym przeprowadzane są wybory. 

5. Zgłoszenia kandydatur w formie pisemnej odbywają się w miejscu określonym przez WKWS, między 

14 a 7 dniem przed wyborami. Kandydat zobowiązany jest do osobistego zgłoszenia kandydatury na 

karcie zgłoszeniowej udostępnionej przez WKWS. 

6. Głosowanie przeprowadza się na kartach wyborczych udostępnionych przez WKWS. 

7. Za głos ważny na rzecz danego kandydata uznaje się znak „X” postawiony w kratce umieszczonej po 

lewej stronie karty, obok nazwiska kandydata. 

8. Na danego kandydata można oddać wyłącznie jeden ważny głos. 

9. Wyborca może oddać głos na dowolną ilość kandydatów. 

10. Za Członka WRS uznaje się kandydata, który uzyskał co najmniej jeden ważny głos. 

 

Zarząd Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego 

 

§ 6 

 

1. Wybory Zarządu WRS przeprowadzają przedstawiciele UKWS w terminie i miejscu określonym 

w Studenckim Kalendarzu Wyborczym na zasadach określonych w niniejszej Ordynacji. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom WRS. 

3. Wybory przeprowadzane są w sposób tajny i bezpośredni. 

4. Prawo wyborcze głosującego UKWS określa na podstawie protokołu wyborczego z wyborów WRS, 

przekazanego przez WKWS. 

5. Wybory Zarządu WRS odbywają się w trzech odrębnych głosowaniach: 

1) pierwszym - na Przewodniczącego Zarządu WRS; 

2) drugim - na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu WRS; 



3) trzecim - na dwóch Członków Zarządu WRS. Głosowanie trzecie nie jest obligatoryjne 

w przypadku braku zgłoszonych kandydatur. 

6. Zgłoszenia kandydatów odbywają się ustnie podczas spotkania wyborczego, osobno dla każdego 

z głosowań. 

7. Zgłoszenie kandydata jest uznane, kiedy wyrazi on zgodę na kandydaturę. 

8. Przedstawiciele UKWS sporządzają listę kandydatów w kolejności alfabetycznej, dla każdego 

głosowania osobno. 

9. Głosowanie przeprowadza się na kartach wyborczych, na których głosujący umieszczają numer 

kandydata według listy z ust. 8. 

10. Za głos ważny na rzecz danego kandydata uznaje się kartę wyborczą z umieszczonym na niej numerem 

kandydata według listy z ust. 8. 

11. Na danego kandydata można oddać wyłącznie jeden ważny głos. 

12. Wyborca może oddać głos wyłącznie na jednego kandydata. 

13. Przewodniczącym Zarządu WRS zostaje kandydat, który w pierwszym głosowaniu otrzymał 

największą liczbę głosów, Zastępcą Przewodniczącego Zarządu WRS zostaje kandydat, który w drugim 

głosowaniu otrzymał największą liczbę głosów. 

14. Członkami Zarządu WRS zostaje kandydat (w przypadku zgłoszenia jednej kandydatury) lub dwóch 

kandydatów (w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatur), którzy otrzymali największą liczbę 

głosów. 

15. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, dopuszcza się dodatkowe 

głosowanie rozstrzygające. 

 

Rada Wydziału 

 

§ 7 

 

1. Wybory przedstawicieli studentów do Rady Wydziału przeprowadzają przedstawiciele UKWS 

w  terminie i miejscu określonym w Studenckim Kalendarzu Wyborczym na zasadach określonych 

w niniejszej Ordynacji. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom WRS. 

3. Wybory przeprowadzane są w sposób tajny i bezpośredni. 

4. Prawo wyborcze głosującego UKWS określa na podstawie protokołu wyborczego z wyborów WRS, 

przekazanego przez WKWS. 

5. Zgłoszenia kandydatów odbywają się ustnie podczas spotkania wyborczego. 

6. Zgłoszenie kandydata jest uznane, kiedy wyrazi on zgodę na kandydaturę. 

7. Przedstawiciele UKWS sporządzają listę kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

8. Głosowanie przeprowadza się na kartach wyborczych, na których głosujący umieszczają numer 

kandydata według listy z ust. 7. 

9. Za głos ważny na rzecz danego kandydata uznaje się kartę wyborczą z umieszczonym na niej numerem 

kandydata według listy z ust. 7. 

10. Na danego kandydata można oddać wyłącznie jeden ważny głos. 

11. Wyborca może oddać głos wyłącznie na jednego kandydata. 

12. Przedstawicielami studentów w Radzie Wydziału zostają studenci w liczbie określonej przez 

wydziałową komisję wyborczą danego wydziału, pomniejszonej o dwa. 

13. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, dopuszcza się głosowanie 

rozstrzygające. 

 

 

 



Wydziałowe Kolegium Elektorów 

 

§ 8 

 

1. Wybory Wydziałowych Elektorów Studenckich przeprowadzają przedstawiciele UKWS w terminie 

i miejscu określonym w Studenckim Kalendarzu Wyborczym na zasadach określonych w niniejszej 

Ordynacji. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom WRS. 

3. Wybory przeprowadzane są w sposób tajny i bezpośredni. 

4. Prawo wyborcze głosującego UKWS określa na podstawie protokołu wyborczego z wyborów WRS, 

przekazanego przez WKWS. 

5. Zgłoszenia kandydatów odbywają się ustnie podczas spotkania wyborczego. 

6. Zgłoszenie kandydata jest uznane, kiedy wyrazi on zgodę na kandydaturę. 

7. Przedstawiciele UKWS sporządzają listę kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

8. Głosowanie przeprowadza się na kartach wyborczych, na których głosujący umieszczają numer 

kandydata według listy z ust. 7. 

9. Za głos ważny na rzecz danego kandydata uznaje się kartę wyborczą z umieszczonym na niej numerem 

kandydata według listy z ust. 7. 

10. Na danego kandydata można oddać wyłącznie jeden ważny głos. 

11. Wyborca może oddać głos wyłącznie na jednego kandydata. 

12. Wydziałowymi Elektorami Studenckimi zostają studenci w liczbie określonej w danym roku 

wyborczym przez Wydziałową Komisję Wyborczą danego wydziału, którzy otrzymali największą 

liczbę głosów. 

13. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, dopuszcza się głosowanie 

rozstrzygające. 

 

Uczelniane Kolegium Elektorów 

 

§ 9 

 

1. Wybory Uczelnianych Elektorów Studenckich przeprowadzają przedstawiciele UKWS w terminie 

i miejscu określonym w Studenckim Kalendarzu Wyborczym na zasadach określonych w niniejszej 

Ordynacji. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom WRS. 

3. Wybory przeprowadzane są w sposób tajny i bezpośredni. 

4. Prawo wyborcze głosującego UKWS określa na podstawie protokołu wyborczego z wyborów WRS, 

przekazanego przez WKWS. 

5. Zgłoszenia kandydatów odbywają się ustnie podczas spotkania wyborczego. 

6. Zgłoszenie kandydata jest uznane, kiedy wyrazi on zgodę na kandydaturę. 

7. Przedstawiciele UKWS sporządzają listę kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

8. Głosowanie przeprowadza się na kartach wyborczych, na których głosujący umieszczają numer 

kandydata według listy z ust. 7. 

9. Za głos ważny na rzecz danego kandydata uznaje się kartę wyborczą z umieszczonym na niej numerem 

kandydata według listy z ust. 7. 

10. Na danego kandydata można oddać wyłącznie jeden ważny głos. 

11. Wyborca może oddać głos wyłącznie na jednego kandydata. 

12. Uczelnianymi Elektorami Studenckimi zostają studenci w liczbie określonej w danym roku wyborczym 

przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Politechniki Rzeszowskiej, którzy otrzymali największą liczbę 

głosów. 



13. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, dopuszcza się głosowanie 

rozstrzygające. 

 

Rada Uczelniana 

 

§ 10 

 

1. Wybory delegatów WRS do Rady Uczelnianej przeprowadzają przedstawiciele UKWS w terminie 

i miejscu określonym w Studenckim Kalendarzu Wyborczym na zasadach określonych w niniejszej 

Ordynacji. 

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom WRS. 

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom WRS, którzy w danym roku akademickim 

wykazali się frekwencją na co najmniej 1/3 otwartych posiedzeń Samorządu Studenckiego, przekazanej 

przez Komisję Rewizyjną. 

4. Czynne prawo wyborcze głosującego UKWS określa na podstawie protokołu wyborczego z wyborów 

WRS, przekazanego przez WKWS. 

5. Czynne prawo wyborcze głosującego UKWS określa na podstawie protokołu wyborczego z wyborów 

WRS, przekazanego przez WKWS oraz list obecności na otwartych posiedzeniach Samorządu 

Studenckiego. 

6. Wybory przeprowadzane są w sposób tajny i bezpośredni. 

7. Zgłoszenia kandydatów odbywają się ustnie podczas spotkania wyborczego. 

8. Zgłoszenie kandydata jest uznane, kiedy wyrazi on zgodę na kandydaturę. 

9. Przedstawiciele UKWS sporządzają listę kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

10. Głosowanie przeprowadza się na kartach wyborczych, na których głosujący umieszczają numer 

kandydata według listy z ust. 9. 

11. Za głos ważny na rzecz danego kandydata uznaje się kartę wyborczą z umieszczonym na niej numerem 

kandydata według listy z ust. 9. 

12. Na danego kandydata można oddać wyłącznie jeden ważny głos. 

13. Wyborca może oddać głos wyłącznie na jednego kandydata. 

14. Delegatami WRS do Rady Uczelnianej zostają studenci w liczbie określonej w § 9 ust. 2 pkt 1 

Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej, którzy otrzymali największą liczbę 

głosów. 

15. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, dopuszcza się głosowanie 

rozstrzygające. 

 

Zarząd Rady Uczelnianej 

 

§ 11 

 

1. Wybory Zarządu RU przeprowadzają przedstawiciele UKWS w terminie i miejscu określonym 

w Studenckim Kalendarzu Wyborczym na zasadach określonych w niniejszej Ordynacji. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom RU. 

3. Wybory przeprowadzane są w sposób tajny i bezpośredni. 

4. Prawo wyborcze głosującego UKWS określa na podstawie protokołu wyborczego z wyborów 

delegatów do RU. 

5. Wybory Zarządu WRS odbywają się w co najmniej dwóch odrębnych głosowaniach w obecności co 

najmniej 2/3 składu regulaminowego RU: 

1) pierwszym - na Przewodniczącego Zarządu RU – osobowym; 

2) drugim - na Zarząd RU zaproponowany przez Przewodniczącego Zarządu RU wybranego 

w głosowaniu pierwszym – blokowym. 



6. Zgłoszenia kandydatur na Przewodniczącego Zarządu RU odbywają się ustnie podczas spotkania 

wyborczego. 

7. Zgłoszenie kandydata jest uznane, kiedy wyrazi on zgodę na kandydaturę. 

8. Głosowanie na Przewodniczącego Zarządu RU przeprowadza się na kartach wyborczych, 

udostępnionych przez WKWS, według następujących zasad: 

1) za głos ważny na rzecz danego kandydata uznaje się znak „X” postawiony w kratce 

umieszczonej po lewej stronie karty, obok nazwiska kandydata; 

2) na danego kandydata można oddać wyłącznie jeden ważny głos; 

3) wyborca może oddać głos wyłącznie na jednego kandydata; 

4) przewodniczącym Zarządu RU zostaje kandydat, który w pierwszym głosowaniu otrzymał 

największą liczbę głosów; 

5) w przypadku zdobycia przez kandydatów tej samej liczby głosów poparcia, przeprowadza się 

kolejne głosowanie na Przewodniczącego Zarządu RU, w najbliższym dniu zajęć 

dydaktycznych; jeżeli Przewodniczący Zarządu RU nie zostanie wybrany w trzech 

następujących po sobie głosowaniach, przeprowadza się wybory ponownie, o nowych 

terminach informując wszystkich posiadających bierne lub czynne prawo wyborcze. 

9. Głosowanie na Zarząd RU zaproponowany przez Przewodniczącego Zarządu RU wybranego 

w głosowaniu pierwszym przeprowadza się na kartach wyborczych, udostępnionych przez UKWS, 

według następujących zasad: 

1) zarząd RU uważa się za wybrany w przypadku uzyskania przez niego zwykłej większości 

głosów poparcia; 

2) w przypadku nieuzyskania przez proponowany skład Zarządu RU większości głosów poparcia 

zarządza się dodatkowe głosowanie osobowe, na każdego z proponowanych członków 

Zarządu RU z osobna; za wybranych do Zarządu RU uważa się proponowanych kandydatów, 

którzy otrzymają zwykłą większość głosów poparcia; 

3) po przeprowadzeniu głosowania osobowego na zasadach określonych w pkt 2 dopuszcza się 

zaproponowanie przez Przewodniczącego Zarządu RU nowych kandydatur do Zarządu RU, 

nad którymi przeprowadza się dodatkowe głosowania osobowe na zasadach z pkt 2 w 

przypadku: 

a. niespełnienia wymogów dotyczących składu Zarządu RU określonych w Regulaminie 

Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej, 

b. woli Przewodniczącego Zarządu RU; 

4) zgłaszane w głosowaniu z pkt 3 osoby muszą wyrazić zgodę na kandydaturę. 

 

Senat 

 

§ 12 

 

1. Wybory przedstawicieli studentów do Senatu Politechniki Rzeszowskiej przeprowadzają 

przedstawiciele UKWS w terminie i miejscu określonym w Studenckim Kalendarzu Wyborczym na 

zasadach określonych w niniejszej Ordynacji. 

2. Wybory przedstawicieli studentów do Senatu odbywają się w odrębnych głosowaniach – dla 

przedstawicieli każdego z wydziałów z osobna. 

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom RU reprezentującym właściwy dla danego 

głosowania wydział. 

4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom RU. 

5. Wybory przeprowadzane są w sposób tajny i bezpośredni. 

6. Prawo wyborcze głosującego UKWS określa na podstawie protokołu wyborczego z wyborów RU. 

7. Zgłoszenia kandydatów odbywają się ustnie podczas spotkania wyborczego. 

8. Zgłoszenie kandydata jest uznane, kiedy wyrazi on zgodę na kandydaturę. 

9. Przedstawiciele UKWS sporządzają listę kandydatów w kolejności alfabetycznej. 



10. Głosowanie przeprowadza się na kartach wyborczych, na których głosujący umieszczają numer 

kandydata według listy z ust. 9. 

11. Za głos ważny na rzecz danego kandydata uznaje się kartę wyborczą z umieszczonym na niej numerem 

kandydata według listy z ust. 9. 

12. Na danego kandydata można oddać wyłącznie jeden ważny głos. 

13. Wyborca może oddać głos wyłącznie na jednego kandydata. 

14. Przedstawicielami studentów danego wydziału w Senacie Politechniki Rzeszowskiej zostają studenci 

w liczbie dla niego właściwej, określonej w danym roku wyborczym przez Uczelnianą Komisję 

Wyborczą Politechniki Rzeszowskiej, którzy otrzymali największą liczbę głosów, za wyjątkiem 

wydziału, którego delegatem do RU jest Przewodniczący Zarządu RU, gdzie liczbę tę pomniejsza się 

o jeden. 

15. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, dopuszcza się głosowanie 

rozstrzygające. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 13 

 

1. Wybory Komisji Rewizyjnej przeprowadzają przedstawiciele UKWS w terminie i miejscu określonym 

w Studenckim Kalendarzu Wyborczym na zasadach określonych w niniejszej Ordynacji. 

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom RU. 

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Politechniki Rzeszowskiej, niezajmującym 

mandatów w organach kolegialnych Samorządu, którzy wykazali się frekwencją na co najmniej 1/3 

otwartych posiedzeń Samorządu Studenckiego, przekazanej przez Komisję Rewizyjną. 

4. Czynne prawo wyborcze UKWS określa na podstawie protokołu wyborczego z wyborów delegatów do 

RU. 

5. Bierne prawo wyborcze UKWS określa na podstawie ważności legitymacji studenckiej kandydata oraz 

list obecności na otwartych posiedzeniach Samorządu Studenckiego, przekazanej przez Komisję 

Rewizyjną. 

6. Wybory przeprowadzane są w sposób tajny i bezpośredni. 

7. Zgłoszenia kandydatów odbywają się ustnie podczas spotkania wyborczego. 

8. Zgłoszenie kandydata jest uznane, kiedy wyrazi on zgodę na kandydaturę. 

9. Przedstawiciele UKWS sporządzają listę kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

10. Głosowanie przeprowadza się na kartach wyborczych, na których głosujący umieszczają numer 

kandydata według listy z ust. 9. 

11. Za głos ważny na rzecz danego kandydata uznaje się kartę wyborczą z umieszczonym na niej numerem 

kandydata według listy z ust. 9. 

12. Na danego kandydata można oddać wyłącznie jeden ważny głos. 

13. Wyborca może oddać głos na jednego, dwóch lub trzech kandydatów. 

14. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają 3 kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

15. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, dopuszcza się głosowanie 

rozstrzygające. 

16. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji. W przypadku 

niewyłonienia w/w funkcji na drodze ugody, Przewodniczącym Komisji zostaje kandydat, który 

otrzymał największą ilość głosów w niniejszych wyborach. 

 

Rada Mieszkańców 

 

§ 14 

 



1. Wybory Rady Mieszkańców przeprowadza UKWS w terminie określonym w Studenckim Kalendarzu 

Wyborczym na zasadach określonych w niniejszej Ordynacji. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim mieszkańcom danego Domu Studenckiego. 

3. Wybory przeprowadzane są w sposób tajny i bezpośredni. 

4. Prawo wyborcze głosującego UKWS określa na podstawie ważności karty mieszkańca danego Domu 

Studenckiego. 

5. Zgłoszenia kandydatur w formie pisemnej odbywają się w miejscu i czasie określonym przez UKWS 

w Studenckim Kalendarzu Wyborczym na kartach zgłoszeniowych udostępnionych przez UKWS. 

6. Za głos ważny na rzecz danego kandydata uznaje się znak „X” postawiony w kratce umieszczonej po 

lewej stronie karty, obok nazwiska kandydata. 

7. Na danego kandydata można oddać wyłącznie jeden ważny głos. 

8. Wyborca może oddać głos na jednego, dwóch, trzech lub czterech kandydatów. 

9. Za Przewodniczącego Rady Mieszkańców uznaje się kandydata, który uzyskał największą ilość 

ważnych głosów, za jego Zastępcę uznaje się kandydata, który uzyskał drugą w kolejności malejącej 

ilość głosów, za członków Rady Mieszkańców uznaje się dwóch kandydatów z trzecią i czwartą ilością 

głosów w kolejności malejącej. 

10. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, dopuszcza się głosowanie 

rozstrzygające. 

 

Rada Osiedla Akademickiego 

 

§ 15 

 

1. Wybory Rady Osiedla Akademickiego przeprowadzają przedstawiciele UKWS w terminie i miejscu 

określonym w Studenckim Kalendarzu Wyborczym na zasadach określonych w niniejszej Ordynacji. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom wszystkich Rad Mieszkańców. 

3. Wybory przeprowadzane są w sposób tajny i bezpośredni. 

4. Prawo wyborcze UKWS określa na podstawie protokołu wyborczego z wyborów Rad Mieszkańców. 

5. Wybory Zarządu Rady Osiedla Akademickiego odbywają się w trzech odrębnych głosowaniach: 

1) pierwszym - na Przewodniczącego Rady Osiedla Akademickiego; 

2) drugim - na Zastępcę Przewodniczącego Rady Osiedla Akademickiego; 

3) trzecim - na drugiego Zastępcę Przewodniczącego Rady Osiedla Akademickiego. 

6. Zgłoszenia kandydatów odbywają się ustnie podczas spotkania wyborczego, osobno dla każdego 

z głosowań. 

7. Zgłoszenie kandydata jest uznane, kiedy wyrazi on zgodę na kandydaturę. 

8. Przedstawiciele UKWS sporządzają listę kandydatów w kolejności alfabetycznej, dla każdego 

głosowania osobno. 

9. Głosowanie przeprowadza się na kartach wyborczych, na których głosujący umieszczają numer 

kandydata według listy z ust. 8. 

10. Za głos ważny na rzecz danego kandydata uznaje się kartę wyborczą z umieszczonym na niej numerem 

kandydata według listy z ust. 8. 

11. Na danego kandydata można oddać wyłącznie jeden ważny głos. 

12. Wyborca może oddać głos wyłącznie na jednego kandydata. 

13. Przewodniczącym Rady Osiedla Akademickiego zostaje kandydat, który w pierwszym głosowaniu 

otrzymał największą liczbę głosów, Zastępcami Przewodniczącego Rady Osiedla Akademickiego 

zostają kandydaci, którzy w drugim i trzecim głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. 

14. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, dopuszcza się głosowanie 

rozstrzygające. 

 

 



Rozdział 3 

 

Wybory uzupełniające 

 

§ 16 

 

1. W przypadku zmiany składu osobowego organów kolegialnych Samorządu na skutek rezygnacji 

członków lub utraty mandatów dopuszcza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających. 

2. Wybory uzupełniające odbywają się na zasadach właściwych dla wyborów zasadniczych, przy czym 

wykonuje się je wyłącznie na stanowiska, na których występuje wakat. 

 

Rozdział 4 

 

Protesty i odwołania 

 

§ 17 

 

1. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o niezgodności przeprowadzonych wyborów z przepisami 

niniejszej Ordynacji, istnieje możliwość złożenia protestu wyborczego do UKWS w terminie do 48 

godzin od ich przeprowadzenia. Jeżeli w tym terminie występują dni wolne od zajęć dydaktycznych, 

wydłuża się go odpowiednio o ilość tych dni. 

2. Protest wyborczy powinien precyzować, których wyborów dotyczy oraz zawierać szczegółową 

informację o domniemanych nieprawidłowościach. 

3. Protest wyborczy protestujący składa w imieniu własnym. Protest anonimowy uznaje się za niezasadny 

bez rozpatrywania. 

4. UKWS rozpatruje złożony protest wyborczy w terminie do 48 h godzin od chwili przyjęcia, 

przeprowadzając dyskusję oraz głosowanie nad jego zasadnością. Rozpatrywanie zasadności odbywa 

się w obecności co najmniej połowy składu osobowego UKWS. Jeżeli we wskazanym terminie 

występują dni wolne od zajęć dydaktycznych, wydłuża się go odpowiednio o ilość tych dni. 

5. Jeżeli UKWS uzna protest wyborczy za zasadny, może zarządzić unieważnienie i powtórzenie 

wyborów na zasadach właściwych dla wyborów zasadniczych określając nowy ich termin i miejsce, 

które przedstawia do osób posiadających czynne lub bierne prawo wyborcze. 

6. Każdorazowo po rozpatrzeniu zasadności wniosku UKWS informuje o swojej decyzji protestującego. 

 

Rozdział 5 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 18 

 

W sprawach dotyczących procedur wyborczych organów Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej 

nieujętych niniejszą Ordynacją głos decydujący ma UKWS. 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Samorządu 

Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza 

 

 

Kodeks Etyki Studenta 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

 

 

Samorząd Studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 

z późn. zm.) uchwala Kodeks Etyki Studenta. 

Kodeksu Etyki Studenta został uchwalony w trosce o dobre imię Uczelni oraz w celu 

zaspokojenia niesłabnącej potrzeby kształtowania postaw etycznych wśród studentów Politechniki, co 

wynika ze zrozumienia powiązania pomiędzy poziomem etycznym obecnych studentów, a poziomem 

etycznym w ich przyszłym życiu rodzinnym i zawodowym. 

Promowanie i przestrzeganie Kodeksu, jest obowiązkiem każdego studenta i wynika 

ze świadomości wagi przestrzegania zasad moralnych oraz norm etycznych, w celu osiągnięcia 

najwyższych standardów akademickich dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.  

Kodeks Etyki Studenta Politechniki Rzeszowskiej nie jest wyłącznie zbiorem zakazów i 

nakazów. To także, a być może przede wszystkim, wyznacznik uniwersalnych wartości, których 

przestrzeganie przez studentów przynosi chlubę Uczelni od czasów jej założenia. 

  

 



Postanowienia ogólne 

§ 1 

Zasady Kodeksu Etyki Studenta Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, zwanego dalej 

Kodeksem wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności z norm moralnych 

właściwych dla etyki kształcenia akademickiego.  

§ 2 

Student jest zobowiązany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu oraz ich rozpowszechniania  

w środowisku akademickim, a w razie konieczności do ich obrony.   

§ 3 

Przestrzeganie Kodeksu powierza się wszystkim studentom Uczelni, ich wrażliwości i sumieniu.  

§ 4 

Za naganne uważa się naruszanie norm etycznych określonych w Kodeksie w celu uzyskania korzyści 

majątkowej lub innej korzyści o charakterze osobistym. 

 

Społeczność akademicka 

§ 5 

Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, student powinien kierować 

się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi, niezależnie od ich 

pozycji w hierarchii akademickiej i społecznej, przestrzegać zasad dobrego wychowania i wysokiej 

kultury osobistej.  

§ 6 

Student powinien opierać relacje z innymi studentami na szacunku, życzliwości, solidarności, 

lojalności i współpracy. W ten sposób studenci współtworzą społeczność akademicką Uczelni. 

§ 7 

Student stara się wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do warunków 

życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na Uczelni. 

§ 8 

Student powinien charakteryzować się odpowiedzialnością, ponosić ją za swoje czyny i liczyć się  

z negatywnymi konsekwencjami własnego postępowania. 

  

      § 9 

Za naganne zachowanie ze strony Studenta uważa się dyskryminowanie innych studentów ze względu 

na kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną i z każdego 

innego powodu. 

§ 10 

Student powinien sprzeciwiać się wszelkim przejawom zła, agresji, patologii naukowej i społecznej 

oraz nieuczciwemu zachowaniu.  

 



§ 11 

Student nie powinien pozostawać bierny wobec nieuczciwego i nieetycznego postępowania kosztem 

innego studenta lub pracownika Uczelni, powinien przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w życiu 

akademickim. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących norm prawnych 

powinien również powiadomić władze Uczelni i odpowiednie organy ścigania. 

 

Prawa studenta 

§ 12 

Student ma prawo: 

1)  do równego traktowania; 

2) do sprawiedliwej oceny swojej wiedzy; 

3) domagać się przestrzegania swoich praw, nadanych mu na mocy Ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Rzeszowskiej; 

4) pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności, w szczególności biorąc czynny udział w 

zajęciach ponadprogramowych i konferencjach naukowych; 

5) do działalności na rzecz społeczności akademickiej poprzez odbywanie praktyk studenckich, 

członkostwo w kołach naukowych i innych organizacjach studenckich. 

 

Powinność studenta 

§ 13 

Powinnością studenta jest: 

1) postępowanie zgodnie z treścią złożonego ślubowania; 

2) przestrzeganie obowiązków nadanych mu na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Rzeszowskiej; 

3) poszanowanie godności Politechniki Rzeszowskiej oraz upowszechnianie jej osiągnięć; 

4) poszanowanie mienia Uczelni; 

5) dążenie do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości; 

6) dbanie o godność i honor każdego studenta. 

                            § 14 

Student powinien uczciwie i rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków, w szczególności: 

1) uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe  

z poszanowaniem praw autorskich; 

2) wypełniać zobowiązania wobec Uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów; 

3)  podczas zaliczeń i egzaminów, jak również podczas innych form weryfikacji wiedzy korzystać 

wyłącznie ze swojej wiedzy i umiejętności, odrzucając nieuczciwe zachowania; 

4) dokładać wszelkich starań celem wzbogacenia posiadanej wiedzy, w szczególności zdobywać  

i rozwijać umiejętności praktyczne związane ze swoim przyszłym zawodem; 

5) przestrzegać norm etycznych w korzystaniu z dorobku naukowego, dydaktycznego  

i organizacyjnego Politechniki Rzeszowskiej.  

 

 



§ 15 

Student powinien współdziałać z osobami lub organizacjami związanymi z Uczelnią celem 

ulepszenia jej funkcjonowania, w szczególności czyniąc to poprzez aktywny udział w organizacjach 

studenckich, jak również poprzez wspieranie działalności Samorządu Studenckiego.  

 

Zachowania nieetyczne i naganne 

§ 16 

Student we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach kieruje się bezwzględną uczciwością. 

Za nieetyczne w szczególności uznaje się: 

1) niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych - przedstawianie do zaliczenia prac zakupionych 

lub przywłaszczonych prac cudzych; 

2) nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej - wykorzystywanie cudzych materiałów  

w pracach dyplomowych i zaliczeniowych, bez podania ich autora; 

3) nieprzestrzeganie lub omijanie standardów określonych w Kodeksie i polskim prawie, 

a w szczególności czynienie tego w celu uzyskania korzyści majątkowej lub innej korzyści 

o charakterze osobistym; 

4) podrabianie ocen i fałszowanie dokumentów; 

5) podszywanie się pod innego studenta; 

6) wykorzystywanie związków rodzinnych, osobistych oraz protekcji; 

7) nadmierną poufałość w stosunku do nauczycieli akademickich; 

8) dążenie do uzyskania nienależnych świadczeń ze strony Uczelni. 

§ 17 

Powinnością studenta jest poszanowanie mienia Uczelni i publicznego. Student winien przejawiać 

troskę o techniczną sprawność i estetykę udostępnionych mu zasobów. Za naganne uważa się: 

1) niszczenie mienia Uczelni, przede wszystkim sal wykładowych i ćwiczeniowych, 

laboratoryjnych, a także domów akademickich i ich wyposażenia; 

2) inne przejawy wandalizmu. 

§ 18 

Student powinien traktować nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni przestrzegając 

w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich. Za naganne uznaje się 

w szczególności: 

1) brak punktualności; 

2) zakłócanie przebiegu zajęć dydaktycznych; 

3) ubliżanie lub lekceważącą postawę. 

 

 

 

 

 

 

* Niniejszy Kodeks sporządzony został w oparciu o Kodeks Etyki Studenta zatwierdzony na Forum Uczelni 

Technicznych 


