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Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§1
Samorząd Studentów UNS w Łodzi zwany dalej „Samorządem” tworzą studenci wszystkich lat, kierunków i
form studiów (stacjonarnej i niestacjonarnej) prowadzonych w Uczelni.
Samorząd działa w oparciu o przepisy:
a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze
zm.), zwanej dalej „Ustawą”,
b) Statutu Uczelni, zwanego dalej „Statutem”,
c) Regulaminu Studiów,
d) niniejszego Regulaminu Samorządu Studentów UNS w Łodzi, zwanego dalej „Regulaminem”;
Regulamin określa zasady działania i strukturę Samorządu Studentów Uczelni Nauk Społecznych.
Samorząd reprezentuje interesy studentów i wyraża opinie we wszystkich sprawach dotyczących studentów w
zakresie określonym przepisami prawa.
Organy Samorządu działają niezależnie od organów Uczelni oraz organizacji studenckich.
Samorząd jest organizacją apolityczną.
Organy Samorządu są niezależną reprezentacją ogółu studentów Uczelni i nie są podporządkowane żadnym
ponaduczelnianym strukturom samorządowym lub administracyjnym.
Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu niezgodną z przepisami prawa, Statutem, Regulaminem Studiów
lub niniejszym Regulaminem.
§2
Samorząd realizuje następujące zadania:
1) reprezentuje ogół studentów Uczelni bez względu na formę kształcenia;
2) na wniosek Rektora zabiera głos w sprawach Uczelni, poprzez udział swoich przedstawicieli w jej
organach kolegialnych;
3) opiniuje projekty decyzji organów Uczelni w sprawach związanych z organizacją i regulaminem
studiów;
4) na wniosek Rektora wybiera przedstawicieli do Senatu i innych ciał kolegialnych działających w
Uczelni;
5) 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;
6) inicjuje i wspiera przedsięwzięcia mające na celu pozyskanie nowych pomocy naukowych;
7) inicjuje i wspiera działalność naukową, kulturalną, wychowawczą, sportową i turystyczną studentów
Uczelni;
8) decyduje o rozdziale środków przeznaczonych przez organy Uczelni na cele studenckie, niezwiązane
bezpośrednio z prowadzonym przez uczelnię kształceniem;
9) We współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi szkolenia dla studentów
rozpoczynających studia w zakresie praw i obowiązków studenta.
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia przedstawicielom samorządów studenckich
przygotowanie do prowadzenia szkoleń oraz podejmuje działania promocyjne dotyczące praw i
obowiązków studenta.
10) działa na rzecz przestrzegania przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego.
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2. Sprawy przyznawania stypendiów studentom uczelni regulują przepisy Regulaminu przyznawania pomocy
materialnej studentom UNS.
§3
1. Odpowiednie organy UNS na podstawie przepisów Ustawy zapewniają środki niezbędne do funkcjonowania
Samorządu.
2. Samorząd dla realizacji swych celów ma prawo korzystać z pomieszczeń i środków technicznych UNS, w
zakresie uzgodnionym z władzami UNS.
3. Samorząd może pozyskiwać środki z innych źródeł, a w szczególności z działalności promocyjnej i
reklamowej, dochodów ze zbiórek publicznych oraz poprzez organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym
i rozrywkowym.
4. Organom Samorządu przysługuje prawo używania pieczęci lub logo z nazwą odpowiedniego organu.
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Rozdział II. Struktura Samorządu.
§4
Samorząd działa poprzez swoje regulaminowe organy.
Organami kolegialnymi Samorządu są:
1) Uczelniana Rada Samorządu Studentów, zwana dalej URSS oraz jej Prezydium;
2) Zebranie studentów danego roku, kierunku i formy studiów;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński oraz Odwoławczy Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem Odwoławczym;
Organami jednoosobowymi Samorządu są:
1) starosta każdego roku;
2) Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów;
W przypadku zaistniałej potrzeby Samorząd może doraźnie powołać zespoły i komisje problemowe, w skład
których mogą wchodzić studenci niezasiadający w organach Samorządu. Zespoły i komisje problemowe, o
których mowa w zdaniu pierwszym, nie są regulaminowymi organami Samorządu i pełnią funkcje doradcze i
opiniotwórcze.

Rozdział III. Uczelniana Rada Samorządu Studentów (URSS).
§5
URSS jest organem uchwałodawczym Samorządu.
W skład URSS wchodzą:
1) Starości poszczególnych lat, kierunków i form studiów;
2) Przewodniczący Samorządu Studenckiego;
Mandat członka URSS wygasa:
a) z chwilą śmierci;
b) w przypadku prawomocnego ukarania przez Sąd Koleżeński lub Komisję Dyscyplinarną;
c) na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu;
d) w przypadku wyjazdu na zagraniczne studia trwające dłużej niż jeden semestr;
e) ukończenia studiów, bądź skreślenia z listy studentów;
Mandat członka URSS ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed Komisją Dyscyplinarną lub Sądem
Koleżeńskim.
W razie wygaśnięcia mandatu członka, skład URSS uzupełnia się w trybie określonym w Rozdziale VIII
Regulaminu. Kadencja nowego członka URSS rozpoczyna się z dniem wyboru do URSS i kończy wraz z końcem
kadencji, w trakcie trwania której został wybrany.
Jeżeli liczba członków zmniejszy się poniżej quorum wymaganego dla podejmowania uchwał, URSS ulega
rozwiązaniu, a Przewodniczący zarządza przeprowadzenie nowych wyborów.
URSS:
1) reprezentuje wszystkich studentów UNS wobec organów Uczelni oraz na zewnątrz;
2) broni interesów studentów;
3) koordynuje działania organów Samorządu;
4) inicjuje i opiniuje projekty decyzji organów Uczelni w sprawach związanych z procesem kształcenia i
wychowania;
5) uchwala regulamin Samorządu;
6) współdecyduje w sprawach pomocy materialnej oraz nagród za wyniki w nauce dla studentów;
7) współdziała w opracowywaniu regulaminu studiów UNS;
8) współdecyduje z władzami uczelni w sprawach rozdziału środków na cele studenckie;
9) wybiera przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów, Sądu
Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego;
10) powołuje i odwołuje Komisję Rewizyjną Samorządu;
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11) wybiera i odwołuje przewodniczącego URSS;
12) wybiera i odwołuje na wniosek przewodniczącego członków Prezydium URSS;
13) wybiera przedstawiciela Samorządu biorącego udział w pracach Parlamentu Studentów RP, a szczególnie
delegowanie przedstawiciela UNS na zjazdy Parlamentu Studentów RP, jednak nie częściej niż dwa razy w roku
akademickim;
14) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku na terenie całej Uczelni;
15) zgłasza wniosek o przekazanie sprawy dyscyplinarnej studenta do Sądu Koleżeńskiego;
16) sprawuje nadzór nad działalnością przewodniczącego samorządu studentów oraz prezydium w szczególności
poprzez:
a) zobowiązywanie ich do wykonywania określonych zadań;
b) bieżącą ocenę ich działalności;
c) zatwierdzanie sprawozdań z ich działalności;
d) deleguje przedstawicieli Samorządu do Senatu Uczelni;
17) Rektor na wniosek URSS może zaprosić do udziału w posiedzeniach Senatu innych przedstawicieli Samorządu.
18) URSS:
a) działa na posiedzeniach;
b) posiedzenia zwoływane są przez jej przewodniczącego co najmniej raz na dwa miesiące lub niezwłocznie na
wniosek 1/3 członków Uczelnianej Rady Samorządu. Informacje o terminie zebrania Uczelnianej Rady
Samorządu podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem.
c) w zebraniach Uczelnianej Rady Samorządu, jako obserwator, może uczestniczyć każdy student;
d) uchwały, stanowiska i opinie podejmuje drogą głosowania zwykłą większością głosów z wyjątkiem wniosku
o zmianę regulaminu Samorządu, gdy wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów;
e) podejmuje decyzje personalne w głosowaniu tajnym;
f) głosy poszczególnych członków URSS są równe wobec siebie, nie występuje zależność stanowiskowa.
Kadencja URSS trwa 2 lata.
§6
Przewodniczący, trzech Wiceprzewodniczących oraz Sekretarz tworzą pięcioosobowe Prezydium URSS.
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza wybiera URSS spośród wszystkich studentów UNS.
Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studentów organizuje pracę Rady.
Prezydium w szczególności:
1) przygotowuje zebrania Uczelnianej Rady Samorządu Studentów;
2) organizuje działalność komisji i zespołów powołanych przez Samorząd;
3) przygotowuje projekty uchwał URSS;
4) składa radzie sprawozdania ze swej pracy a także informacje o pracy innych organów Samorządu;
5) wykonuje zadania określone przez URSS.
Przewodniczący URSS:
1) reprezentuje Samorząd wobec władz Uczelni i poza jej terenem;
2) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom URSS.
§7
Przewodniczący URSS:
1) reprezentuje URSS wobec organów Uczelni oraz poza jej terenem;
2) organizuje działalność oraz kieruje pracami URSS;
3) nadzoruje prace organów Samorządu;
4) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom URSS;
5) podpisuje uchwały URSS;
6) współpracuje z organami uczelni przedkładając im wnioski i opinie URSS;
7) informuje na bieżąco URSS o sprawach wnoszonych do senatu i innych władz uczelni;
8) przedkłada URSS do zaopiniowania, wnioski o dofinansowanie z funduszu przeznaczonego na działalność
Samorządu Studentów działalności kół zainteresowań i innych jednostek działających w ramach Uczelni;
9) składa URSS sprawozdania ze swej działalności;
10) podejmuje własne inicjatywy oraz czynności niezastrzeżone dla URSS;
11) ma prawo podejmowania decyzji w imieniu Rady w okresie między posiedzeniami, w zakresie kompetencji
udzielonych mu przez Radę;
12) wnioskuje o powołanie członków Prezydium;
13) informuje studentów o bieżących pracach URSS, Parlamentu Studentów RP i organów Uczelni, z którymi
współpracuje.
Przewodniczący za swoją pracę odpowiada przed URSS i Komisją Rewizyjną.
W sprawach należących do kompetencji URSS Przewodniczący może zwracać się do organów Uczelni o niezbędne
do właściwego funkcjonowania Samorządu Studentów informacje i wyjaśnienia.
§8
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1. URSS obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenie zwyczajne zwołuje Przewodniczący URSS co najmniej raz na dwa miesiące z wyłączeniem okresów
wolnych od zajęć dydaktycznych na Uczelni.
3. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący URSS z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej
1/4 członków URSS.
4. Posiedzenie nadzwyczajne na wniosek członków URSS zwołuje się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia
wniosku Przewodniczącemu Samorządu. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz
ramowy porządek obrad.
5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone,
mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
6. Nadzwyczajne posiedzenie nie może się odbyć wcześniej niż 24 godziny od chwili jego zwołania.
7. Decyzje URSS zapadają w formie uchwał.
8. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
9. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem głosowań. W sprawach personalnych głosowanie jest
tajne.
10. W innych sprawach Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne, na wniosek co najmniej dwóch członków
URSS.
11. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący URSS, a w razie jego nieobecności wskazany przez Przewodniczącego
Wiceprzewodniczący.
12. Przewodniczący URSS w celu usprawnienia przebiegu posiedzenia udziela głosu członkom URSS, może również
określić czas wystąpienia.
13. Posiedzenia URSS są jawne.
14. Na pisemny wniosek członka URSS, URSS większością 2/3 ważnie oddanych głosów może zarządzić odbycie
posiedzenia przy drzwiach zamkniętych, szczególnie jeśli przedmiotem posiedzenia mają być sprawy personalne.
15. Udział w posiedzeniach URSS jest obowiązkowy dla prawnie wybranych członków, w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności na więcej niż 30% posiedzeń przewodniczący może poddać pod głosowanie
wniosek o pozbawienie danego członka URSS mandatu.
§9
1. URSS uchwala Budżet Samorządu większością 2/3 głosów w obecności więcej niż połowy jej aktualnego składu.
2. Dodatkowe środki, które wpływają na działalność Samorządu Studentów w trakcie roku kalendarzowego, pozostają
w dyspozycji URSS. Na posiedzeniu URSS uchwalana jest korekta Budżetu Samorządu większością 2/3 głosów w
obecności więcej niż połowy jej aktualnego składu.
3. Uczelniana Rada Samorządu Studentów i Komisja Rewizyjna sprawują nadzór nad realizacją Budżetu Samorządu.
Mogą oni zadąć wyjaśnień i przekazania informacji przez członków URSS.
4. URSS przedstawia organom Uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez
Uczelnię na działalność studentów i kwartalne rozliczenie tych środków w terminie ustalonym z Prorektorem
właściwym ds. studenckich oraz Kanclerzem.
5. URSS i Komisja Rewizyjna, działając w porozumieniu z Rektorem pełnią bieżące funkcje kontrolne w stosunku do
wszystkich podmiotów, które korzystają z przyznanych w Budżecie Samorządu środków.
§ 10
1. Organami pomocniczymi URSS są Komisje.
2. Zadaniem Komisji jest przygotowanie dla URSS materiałów informacyjnych, opinii oraz projektów uchwał.
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Rozdział IV. Komisja Rewizyjna.
§ 11
Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczo-kontrolnym Samorządu Studentów.
Komisja Rewizyjna może być powołana w razie zaistniałej potrzeby przez przewodniczącego URSS lub większością
2/3 głosów członków URSS.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków powołanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów, z
pośród studentów niezasiadających w innych organach samorządu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest spośród jej członków zwykłą większością głosów przez
członków Komisji Rewizyjnej.
W razie konieczności Prezydium może uzupełnić wakaty członków Komisji Rewizyjnej poprzez głosowanie zwykłą
większością głosów składu regulaminowego.
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Rozdział V. Kompetencje Organów Jednoosobowych.
§ 12
Starosta roku:
1) reprezentuje studentów roku;
2) ustala z wykładowcami i prowadzącymi ćwiczenia harmonogram sesji egzaminacyjnej;
3) występuje do odpowiedniego organu Uczelni z wnioskiem o zmianę wykładowcy lub prowadzącego ćwiczenia;
4) ustala ze studentami podział na grupy ćwiczeniowe;
5) na wniosek zainteresowanego studenta uczestniczy w zaliczeniu komisyjnym lub egzaminie komisyjnym;
6) podejmuje inne działania dyktowane zadaniami Samorządu:
7) współpracuje z opiekunem roku.
§ 13
Przewodniczący Samorządu:
1) zwołuje zebrania, wykonuje postanowienia URSS;
2) reprezentuje URSS wobec organów Uczelni oraz na zewnątrz;
3) podpisuje uchwały Uczelnianej Rady Samorządu Studentów;
4) przewodniczy obradom Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
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Rozdział VI. Przedstawiciele Samorządu w Senacie Uczelni.
§ 14
Przedstawiciele Samorządu w Senacie UNS zwani dalej przedstawicielami studentów reprezentują w nim
społeczność studentów i biorą aktywny udział w jego pracach.
Liczbę przedstawicieli studentów w Senacie UNS określają przepisy Ustawy.
W zakresie pełnienia swego mandatu przedstawiciele studentów w Senacie są związani uchwałami URSS.
Przedstawiciele Samorządu do Senatu UNS wybierani są w równej liczbie przedstawicieli studiów stacjonarnych i
studiów niestacjonarnych. W przypadku nieparzystej liczby przedstawicieli Samorządu różnica między liczbą
przedstawicieli studiów stacjonarnych a przedstawicieli studiów niestacjonarnych nie może przekroczyć jednej
osoby.

Rozdział VII. Sądy Koleżeńskie
§ 15
1. Za naruszenie przepisów prawa, treści ślubowania lub Regulaminu Studiów, student ponosi odpowiedzialność przed
Komisją Dyscyplinarną dla studentów lub Sądem Koleżeńskim.
2. Sąd Koleżeński powołuje Uczelniana Rada Samorządu Studentów UNS, spośród kandydatów zgłoszonych przez
członków URSS UNS zwykłą większością głosów.
3. Sąd Koleżeński jest niezawisły.
4. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach naruszenia przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego w sprawach
naruszenia regulaminu przez osoby pełniące określone funkcje w Samorządzie oraz na wniosek organów uczelni, w
sprawach naruszenia regulaminu studiów.
5. Wszczęcie postępowania przed sądem następuje na wniosek rektora, studenta lub samorządu.
6. Orzecznictwu sądu podlegają wszyscy studenci uczelni.
7. W skład sądu wchodzą dwie instancje: pierwsza i odwoławcza.
8. Od dnia wydania orzeczenia przez pierwszą instancję sądu stronom przysługuje odwołanie
w terminie 14 dni do instancji odwoławczej, której orzeczenie jest ostateczne.
9. Zasady działania obu instancji sądu określa ich wspólny regulamin uchwalany przez samorząd na wniosek obu
instancji sądu.
§ 16
Sąd Koleżeński stosuje jako środki oddziaływania wychowawczego następujące kary lub zobowiązania:
1) zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego w terminie określonym przez Sąd Koleżeński;
2) upomnienie;
3) naganę;
4) naganę z ostrzeżeniem;
5) podanie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do wiadomości ogółowi studentów UNS;
6) zawiadomienie o treści orzeczenia władz uczelni, opiekunów, organizacji społecznych i politycznych.
7) Sąd Koleżeński może również skierować wniosek do Władz Uczelni o:
a) dołączenie orzeczenia do akt osobowych studenta,
b) pozbawienie częściowo lub całkowicie pomocy materialnej,
c) zobowiązanie do naprawienia szkody lub pokrycia jej wartości w terminie określonym przez sąd
Koleżeński,
d) okresowe pozbawienie prawa piastowania funkcji w organach samorządowych,
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e) całkowite pozbawienie prawa piastowania funkcji w organach samorządowych.
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Rozdział VIII. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów.
§ 17
Wybory do organów Samorządu są powszechne, równe i tajne.
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom UNS. Przepis szczególny może stanowić
inaczej.
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim studentom UNS.
§ 18
Organami przeprowadzającymi wybory na poszczególnych latach, kierunkach i formach studiów jest Komisja
Wyborcza.
Komisja Wyborcza powoływana jest przez URSS spośród wszystkich studentów UNS.
Liczbę członków Komisji Wyborczej określa w uchwale URSS.
Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej nie może kandydować w wyborach.
§ 19
Przeprowadzone wybory uważa się za zakończone, jeżeli kandydat uzyskał więcej, niż połowę ważnie oddanych
głosów.
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się drugą turę wyborów, do której
wchodzą kandydaci z największą ilością głosów uzyskanych w pierwszej turze.
Liczbę kandydatów w drugiej turze określa Komisja Wyborcza, z zastrzeżeniem określonym w ust. 4.
Liczba kandydatów w drugiej turze musi być większa niż liczba dostępnych mandatów i nie większa niż
dwukrotność tych mandatów.
W razie konieczności procedura, o której mowa w ust. 2 jest powtarzana.
§ 20
Wybory do wszystkich Organów Samorządu poprzedzone są zamieszczeniem informacji wyborczej w miejscu łatwo
dostępnym dla studentów, a także na stronie internetowej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, na co najmniej
tydzień przed dniem ich przeprowadzenia.
Informacja, o której mowa w ust. l dotyczy, w szczególności wskazania:
a) organu, do którego wybory są przeprowadzane,
b) liczby osób, które mają być wyłonione w drodze wyborów,
c) trybu zgłaszania kandydatur,
d) wskazania terminu wyborów.
Komisja Wyborcza sporządza i umieszcza w miejscu łatwo dostępnym dla studentów listę kandydatów biorących
udział w wyborach, na dzień przed dniem wyborów.
Wybory odbywają się w formie głosowania do urny, w budynku Uczelni.
Wybory są przeprowadzane w godzinach pomiędzy 9.00, a 19.00 i trwają minimum 4 godziny.
Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który następnie przedkłada URSS do
zatwierdzenia.

Rozdział IX. Finansowanie działalności Samorządu.
§ 21
Dla realizacji swoich celów Samorząd korzysta z:
1) darowizn przekazywanych na konto Uczelni na rzecz działalności Samorządu;
2) środków finansowych, które z inicjatywy członków Samorządu, decyzją Prorektora właściwego ds. studenckich
zostaną przekazane z budżetu Uczelni na dofinansowanie ściśle określonego zadania;
3) środków finansowych zgromadzonych na wyodrębnionym koncie Samorządu pochodzących
z odsetek za nieterminowe regulowanie należności za czesne.
4) innych źródeł, w tym z organizacji imprez za zgodą Rektora i Kanclerza wyrażoną na piśmie, po pokryciu
poniesionych kosztów związanych z imprezą.

1.
2.

3.
4.

Rozdział X. Przepisy końcowe.
§ 22
Zmiany Regulaminu uchwala Uczelniana Rada Samorządu Studentów większością 2/3 głosów, w obecności
powyżej 1/2 aktualnego składu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
Propozycje zmian w Regulaminie powinny być rozesłane wszystkim członkom Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, na którym mają
one być rozpatrywane.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni ich zgodności z ustawą i statutem
Uczelni.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ustawę, Statut UNS oraz inne, właściwe przepisy prawa.
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5.
6.

Organem właściwym do dokonywania interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest URSS.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 11 października 2014 r.
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