
1 

Regulamin 

Samorządu Studenckiego  

Uniwersytetu Opolskiego 
  

  

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

  

§1 

Podstawa prawna 

1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

prowadzonych przez Uniwersytet Opolski tworzą Samorząd  Studencki Uniwersytetu 

Opolskiego, zwany dalej Samorządem Studenckim. 

2. Samorząd Studencki działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej ustawą, Statutu 

Uniwersytetu Opolskiego, Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego oraz 

niniejszego Regulaminu. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają zasad obowiązujących w Wyższym 

Seminarium Duchownym. 

  

§2 

Zadania 

1. Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu 

Opolskiego.  

2. Samorząd Studencki prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich (kształcenie, 

socjalno-bytowe, kulturalne). Podstawowym miejscem działania Samorządu 

Studenckiego jest Uniwersytet Opolski. 

3. Samorząd Studencki może korzystać z pomocy sponsorów na zasadach określonych przez 

Uniwersytet Opolski. Pozyskane środki materialne i finansowe Samorząd Studencki może 

przeznaczać wyłącznie na finansowanie swoich zadań. 

4. W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego działania, Samorząd Studencki 

organizuje obowiązkowe szkolenia dla osób pełniących funkcje w Samorządzie 

Studenckim. Szkolenia mają charakter otwarty. 

 

§3 

Prawa studenta 

1. Każdy student Uniwersytetu Opolskiego ma prawo do: 

a. wyrażania opinii w sprawach należących do zadań Samorządu Studenckiego, 

b. kierowania pod adresem Samorządu Studenckiego wniosków i propozycji, 

c. pozyskiwania informacji o pracy Samorządu Studenckiego,  

d. uczestniczenia w obradach organów uchwałodawczych Samorządu Studenckiego 

(bez możliwości głosowania), 

e. kandydowania na funkcje w Samorządzie Studenckim, 

f. uzyskania pomocy ze strony organów Samorządu Studenckiego. 

2. Samorząd Studencki ma prawo i obowiązek do nieskrępowanego i swobodnego 

informowania studentów o swojej działalności, w tym przez zwoływanie zebrań i 

zgromadzeń. 

  

§4 



2 

Organy 

1. Samorząd Studencki działa przez swoje organy. Organy Samorządu Studenckiego działają 

na poziomie roku, wydziałowym i uczelnianym.  

2. Organy Samorządu Studenckiego działają na podstawie i w granicach przepisów prawa. 

Podstawą funkcjonowania organów Samorządu Studenckiego mogą być wyłącznie 

postanowienia niniejszego Regulaminu.  

3. Organy Samorządu Studenckiego wykonują zadania określone w niniejszym Regulaminie 

oraz zadania określone w przepisach odrębnych.  

4. Organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego na poziomie wydziałowym jest 

Rada Studencka. Organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego na poziomie 

uczelnianym jest Parlament Studencki. 

  

§5 

Akty organów 

1. Organy Samorządu Studenckiego wyrażają swoją wolę w formie wydawanych przez 

siebie aktów. Ponadto każdy organ Samorządu Studenckiego może zająć oficjalne 

stanowisko wobec danego problemu lub wyrazić swoją opinię na dany temat.  

2. Akty wydawane przez organy Samorządu Studenckiego nie mogą być sprzeczne z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą i przepisami wewnętrznymi 

Uniwersytetu Opolskiego. 

3. Aktami organów uchwałodawczych Samorządu Studenckiego są uchwały. Aktami 

pozostałych organów Samorządu Studenckiego są decyzje. Decyzje nie mogą być 

sprzeczne z uchwałami właściwych organów uchwałodawczych.  

  

§6 

Regulamin Wykonawczy 

1. Parlament Studencki uchwala Regulamin Wykonawczy Samorządu Studenckiego, zwany 

dalej Regulaminem Wykonawczym. 

2. Regulamin Wykonawczy normuje w szczegółowy sposób sprawy określone w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Parlament Studencki może dokonać zmian w Regulaminie Wykonawczym większością co 

najmniej 2/3 głosów na wniosek Zarządu Samorządu Studenckiego lub co najmniej 10 

członków Parlamentu Studenckiego. 

4. Prawo ostatecznej interpretacji postanowień Regulaminu Wykonawczego przysługuje 

wyłącznie Parlamentowi Studenckiemu. Rady Studenckie mogą dokonywać interpretacji 

postanowień Regulaminu Wykonawczego, które odnoszą się do działania wydziałowego 

Samorządu Studenckiego lub Samorządów Studenckich roku na wydziale. 

  

§7 

Kadencja 

1. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, kadencja osoby pełniącej funkcję w 

Samorządzie Studenckim trwa 2 lata. 

2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, kadencja osoby pełniącej funkcję w 

Samorządzie Studenckim rozpoczyna się w dniu wyboru, powołania lub delegowania na 

funkcję i wygasa wraz z rozpoczęciem się kadencji następnej osoby. Kadencja osoby 

powoływanej na funkcję przez organ Uniwersytetu Opolskiego rozpoczyna się w dniu 

powołania na funkcję. 

3. Kadencja osoby pełniącej funkcję w Samorządzie Studenckim wygasa przed terminem z 

dniem: ukończenia studiów, utraty statusu studenta Uniwersytetu Opolskiego, śmierci, 

rezygnacji z pełnienia funkcji, odwołania z funkcji, utraty funkcji z mocy prawa, 
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uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo umyślne lub prawomocnego 

ukarania karą dyscyplinarną. 

4. Kadencja osoby pełniącej funkcję w Samorządzie Studenckim roku wygasa przed 

terminem ponadto z dniem utraty statusu studenta roku. Kadencja osoby pełniącej funkcję 

w wydziałowym Samorządzie Studenckim wygasa przed terminem ponadto z dniem 

utraty statusu studenta wydziału. Kadencja przedstawiciela studentów w organie 

Uniwersytetu Opolskiego upływa ponadto wraz końcem kadencji tego organu.  

5. Na czas trwania wyjazdu w ramach programu praktyk studenckich kadencja osoby 

pełniącej funkcję w Samorządzie Studenckim ulega zawieszeniu a pełnienie funkcji 

powierza się na innej osobie w trybie właściwym dla obsadzenia danej funkcji. 

6. Kadencja przewodniczącego Samorządu Studenckiego rozpoczyna się 14 dni po wyborze, 

chyba, że kadencja poprzedniego przewodniczącego Samorządu Studenckiego wygasła 

przed terminem. Kadencja przewodniczącego Rady Studenckiej rozpoczyna się 7 dni po 

wyborze, chyba, że kadencja poprzedniego przewodniczącego Rady Studenckiej wygasła 

przed terminem.  
 

§8 

Wybory, powołanie i delegowanie na funkcję 

1. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, wybory, powołanie lub delegowanie na 

funkcję powinny zostać przeprowadzone w okresie pomiędzy 15 maja a 30 czerwca w 

roku kalendarzowym, w którym upływa kadencja osoby dotychczas pełniącej daną 

funkcję w Samorządzie Studenckim.  

2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, wybory, powołanie lub delegowanie na 

funkcję przeprowadza się także w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia przed terminem 

kadencji osoby dotychczas pełniącej daną funkcję w Samorządzie Studenckim. Bieg 

terminu ulega zawieszeniu w dniach całkowicie wolnych od zajęć dydaktycznych. 

3. Wybór, powołanie lub delegowanie na funkcję w Samorządzie Studenckim osoby 

skazanej prawomocnym wyrokiem sądu lub prawomocnie ukaranej karą dyscyplinarną są 

nieważne chyba, że nastąpiło zatarcie skazania lub kary dyscyplinarnej. 

4. Wybory i głosowania w sprawach personalnych mają charakter tajny. Zasady 

przeprowadzania wyborów i innych głosowań w sprawach personalnych określa 

Regulamin Wykonawczy w Rozdziale I. 

 

§9 

Pełnienie funkcji 

1. Funkcjami w Samorządzie Studenckim są funkcje obsadzane przez organy Samorządu 

Studenckiego lub na ich wniosek. Funkcje w Samorządzie Studenckim mogą być pełnione 

wyłącznie przez studentów Uniwersytetu Opolskiego.  

2. Osoba pełniąca funkcję w Samorządzie Studenckim zobowiązana jest kierować się 

zasadami etyki oraz angażować swoje siły i umiejętności dla dobra Uniwersytetu 

Opolskiego i społeczności studenckiej.  

3. Nazwa funkcji w Samorządzie Studenckim pełnionej przez studentkę może być wyrażana 

w formie żeńskiej.   

4. Jeżeli osoba została wybrana, powołana lub delegowana na funkcję, której nie może 

łączyć z funkcją dotychczas sprawowaną, traci z mocy prawa funkcję dotychczas 

sprawowaną. 

5. Niezależnie od ilości pełnionych funkcji, każdy członek organu kolegialnego Samorządu 

Studenckiego posiadający prawo głosu dysponuje jednym głosem, którego nie może 

przekazać osobie trzeciej. 

6. Uzyskanie 3 nieusprawiedliwionych nieobecności na obradach organu kolegialnego 

Samorządu Studenckiego skutkuje utratą z mocy prawa funkcji, z której wynika  
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członkostwo w tym organie. Utratę funkcji stwierdza przewodniczący organu lub Komisja 

Rewizyjna Samorządu Studenckiego. Ponowny wybór, powołanie lub delegowanie na 

utraconą funkcję dopuszczalny jest po upływie 1 roku. 

7. Organ Samorządu Studenckiego, który dokonał wyboru, powołania lub delegowania 

osoby pełniącej funkcję w Samorządzie Studenckim, może stwierdzić utratę funkcji z 

mocy prawa, jeżeli osoba stała się niezdolna do pełnienia funkcji na czas przekraczający 2 

miesiące. Przed stwierdzeniem utraty funkcji organ zapoznaje się z opinią Komisji 

Rewizyjnej Samorządu Studenckiego.  

 

§10 

Odwołanie z funkcji 

1. Procedurę odwołania osoby z funkcji pełnionej w Samorządzie Studenckim należy 

przeprowadzić z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Wniosek o odwołanie osoby pełniącej funkcję w Samorządzie Studenckim może być 

złożony wyłącznie przez podmioty określone w niniejszym Regulaminie lub w przepisach 

odrębnych.  

3. Wniosek o odwołanie osoby pełniącej funkcję w Samorządzie Studenckim musi posiadać 

formę pisemną i uzasadnienie. Uzasadnienie wniosku powinno dotyczyć negatywnej 

oceny działalności lub postępowania osoby.  

4. Osobie, której dotyczy wniosek o odwołanie, umożliwia się zapoznanie z treścią wniosku 

wraz z uzasadnieniem najpóźniej 48 godzin przed głosowaniem. Wniosek o odwołanie 

osoby pełniącej funkcję w Samorządzie Studenckim przedstawia się podczas obrad 

organu uprawnionego do jej odwołania. Organ przeprowadza głosowanie w sprawie 

wniosku po wyjaśnieniu sprawy.  

5. Niezależnie od odrębnych postanowień niniejszego Regulaminu, osoba powołana na 

funkcję przez organ Uniwersytetu Opolskiego może zostać odwołana tylko przez organ, 

który dokonał jej powołania. Przed dokonaniem powołania przez organ Uniwersytetu 

Opolskiego, odwołanie może nastąpić w trybie analogicznym dla wyboru, powołania lub 

delegowania na daną funkcję. 

6. Jeżeli niniejszy Regulamin lub przepisy odrębne nie określają procedury odwołania osoby 

z funkcji pełnionej w Samorządzie Studenckim, odwołanie może nastąpić w trybie 

analogicznym dla wyboru lub powołania na daną funkcję. Delegowanie osoby na funkcję 

w Samorządzie Studenckim może zostać cofnięte w każdym wypadku przez podmiot, 

który dokonał delegowania.  

 

Rozdział II 

Samorząd Studencki roku 

  

§11 
1. Studenci roku podejmują decyzje w sprawach bezpośrednio ich dotyczących w drodze 

konsensusu lub głosowania. Jeżeli na roku funkcjonuje więcej niż 1 grupa wykładowa, 

każda grupa wykładowa może tworzyć odrębny Samorząd Studencki roku. 

2. Zebranie studentów roku powinno zostać zwołane z odpowiednim wyprzedzeniem tak, 

aby każdy student roku miał możliwość uczestniczenia w nim. Zebranie jest ważne, jeżeli 

uczestniczy w nim co najmniej połowa studentów roku. Jeżeli w informacji o zebraniu 

podane zostały 2 terminy, zebranie odbywające się w drugim terminie jest ważne 

niezależnie od liczby obecnych studentów. Każdy student roku dysponuje podczas 

zebrania jednym głosem, którego nie może przekazać osobom trzecim. 

3. Starosta roku jest przedstawicielem wszystkich studentów roku. Starosta roku zwołuje i 

przewodniczy zebraniom studentów roku. Z ważnych powodów zebranie studentów roku 
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może zwołać i prowadzić również opiekun roku lub Prezydium Rady Studenckiej (bez 

prawa głosu). 

4. Zadaniem starosty roku jest dołożenie starań, aby usprawnić i ułatwić studiowanie 

studentom swojego roku. W tym celu utrzymuje kontakt z opiekunem roku, Dziekanatem 

Wydziału, Działem Spraw Studentów, Zarządem Samorządu Studenckiego i Prezydium 

Rady Studenckiej. 

5. Starosta roku jest upoważniony do negocjacji i mediacji w imieniu studentów roku a jego 

działania powinny skupić się na łagodzeniu sytuacji konfliktowych i dążeniu do 

harmonijnego współdziałania studentów roku i pracowników Uniwersytetu Opolskiego. 

6. Starosta roku jest wybierany na zebraniu studentów roku. Studenci mogą wybrać także 

wicestarostów roku, skarbnika roku oraz kierowników grup. Kadencja osób pełniących 

funkcje w Samorządzie Studenckim roku jest bezterminowa, chyba, że studenci roku 

postanowią inaczej. 

7. Zebranie studentów roku może odwołać starostę roku bezwzględną większością głosów 

na wniosek co najmniej 1/5 studentów roku powołując jednocześnie nową osobę na jego 

miejsce. 

  

Rozdział III 
Wydziałowy Samorząd Studencki 

  

§12 

Rada Studencka 

1. Organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego na poziomie wydziałowym jest 

Rada Studencka.  

2. Skład Rady Studenckiej i zasady jej działania określa Regulamin Wykonawczy w 

Rozdziale II. 

3. Do zadań Rady Studenckiej należy w szczególności: 

a. określanie podstawowych kierunków działalności wydziałowego Samorządu 

Studenckiego, 

b. nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa przez organy wydziałowego 

Samorządu Studenckiego i Samorządów Studenckich roku na wydziale, 

c. wybór osób pełniących funkcje w wydziałowym Samorządzie Studenckim, jeżeli 

przepisy odrębne nie przewidują innej procedury, 

d. współpraca z władzami wydziału w sprawach dotyczących studentów, 

e. obrona praw i interesów studentów wydziału,  

f. wyrażanie opinii na temat planów studiów i programów nauczania, 

g. wykonywanie zadań określonych w przepisach odrębnych. 

  

§13 

Wydziałowe organy wykonawcze 

1. Organami wykonawczymi wydziałowego Samorządu Studenckiego są przewodniczący 

Rady Studenckiej i Prezydium Rady Studenckiej.  

2. Prezydium Rady Studenckiej podejmuje decyzje kolegialnie. W uzasadnionych 

sytuacjach Prezydium Rady Studenckiej może upoważnić przewodniczącego Rady 

Studenckiej do podjęcia decyzji w określonej sprawie. 

 

§14  

Prezydium Rady Studenckiej 

1. Rada Studencka wybiera przewodniczącego Rady Studenckiej i na jego wniosek powołuje 

członków Prezydium Rady Studenckiej. Skład i zasady działania Prezydium Rady 

Studenckiej, zasady uzyskiwania absolutorium przez Prezydium Rady Studenckiej oraz 
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sposób powoływania i odwoływania członków Prezydium Rady Studenckiej określa 

Regulamin Wykonawczy w Rozdziale III. 

2. Do zadań Prezydium Rady Studenckiej należy: 

a. udzielanie pomocy organom wydziałowego Samorządu Studenckiego i organom 

Samorządów Studenckich roku na wydziale, 

b. współpraca przy organizacji wyborów z przedstawicielami studentów w 

podkomisji studentów i doktorantów działającej w ramach wydziałowej komisji 

wyborczej,  

c. wykonywanie na wydziale uchwał Rady Studenckiej i uchwał Parlamentu 

Studenckiego, 

d. gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem należącymi do wydziałowego 

Samorządu Studenckiego,  

e. organizacja co najmniej 1 obowiązkowego szkolenia w semestrze dla osób 

pełniących funkcje w wydziałowym Samorządzie Studenckim i w Samorządach 

Studenckich roku na wydziale,  

f. wykonywanie zadań określonych przez uczelniane organy Samorządu 

Studenckiego, 

g. wykonywanie zadań określonych w przepisach odrębnych. 

3. Prezydium Rady Studenckiej wykonuje zadania wydziałowego Samorządu Studenckiego 

nie zastrzeżone dla innych organów. 

 

§15 

Przewodniczący Rady Studenckiej 

1. Przewodniczący Rady Studenckiej kieruje wydziałowym Samorządem Studenckim 

działając w porozumieniu z dziekanem wydziału i Zarządem Samorządu Studenckiego. 

2. Przewodniczący Rady Studenckiej zobowiązany jest powiadomić o swoim wyborze 

dziekana wydziału oraz pozostawić swoje dane w Dziekanacie Wydziału. Po wyborze 

przewodniczący Rady Studenckiej powinien skontaktować się z Zarządem Samorządu 

Studenckiego. 

3. Przewodniczący Rady Studenckiej informuje dziekana wydziału, Zarząd Samorządu 

Studenckiego i studentów wydziału o uchwałach Rady Studenckiej, o decyzjach 

Prezydium Rady Studenckiej i własnych oraz o działalności wydziałowego Samorządu 

Studenckiego i Samorządów Studenckich roku na wydziale. 

4. Przewodniczący Rady Studenckiej przewodniczy posiedzeniom Rady Studenckiej i 

odpowiada za działania Prezydium Rady Studenckiej. Przewodniczący Rady Studenckiej 

rozdziela obowiązki pomiędzy członków Prezydium Rady Studenckiej oraz może 

wyznaczać zadania osobom pełniącym funkcje w wydziałowym Samorządzie Studenckim 

i w Samorządach Studenckich roku na wydziale (z wyjątkiem członków Komisji 

Rewizyjnej Samorządu Studenckiego). 

5. Przewodniczący Rady Studenckiej poświadcza swoim podpisem prawdziwość 

dokumentów wydziałowego Samorządu Studenckiego. 

6. Przewodniczący Rady Studenckiej reprezentuje wydziałowy Samorząd Studencki wobec 

organów Uniwersytetu Opolskiego i na zewnątrz oraz może występować w imieniu 

studentów wydziału. 

  

§16 

Walne Zebranie Studentów 

1. Rada Studencka może zwołać Walne Zebranie Studentów wydziału, wydziałowej 

jednostki organizacyjnej lub kierunku (specjalności) studiów. 

2. Rada Studencka może powierzyć Walnemu Zebraniu Studentów wykonanie określonego 

zadania Rady Studenckiej z wyjątkiem odwołania osoby z pełnionej funkcji. 
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3. Zasady zwoływania i pracy Walnego Zebrania Studentów określa Regulamin 

Wykonawczy w Rozdziale VI. 

  

§17 

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału 

1. Rada Studencka wybiera spośród studentów wydziału przedstawicieli studentów w 

Radzie wydziału w liczbie określonej przez wydziałową komisję wyborczą.   

2. Jedno miejsce przyznane przedstawicielom studentów w Radzie Wydziału przysługuje z 

urzędu przewodniczącemu Rady Studenckiej na czas jego kadencji. Nie można łączyć 

funkcji przewodniczącego Rady Studenckiej z funkcją wybieralnego przedstawiciela 

studentów w Radzie Wydziału. 

3. Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału wspierają Radę Studencką i 

przewodniczącego Rady Studenckiej w działaniach na rzecz społeczności studenckiej 

wydziału.  

4. Rada Studencka może odwołać wybieralnego przedstawiciela studentów w Radzie 

Wydziału bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu Samorządu 

Studenckiego, Prezydium Rady Studenckiej lub co najmniej 10 członków Rady 

Studenckiej. 

  

§18 

Przedstawiciele studentów w Wydziałowym Kolegium Elektorów 

1. Rada Studencka wybiera spośród studentów wydziału przedstawicieli studentów w 

Wydziałowym Kolegium Elektorów w liczbie określonej przez wydziałową komisję 

wyborczą.   

2. Jedno miejsce przyznane przedstawicielom studentów w Wydziałowym Kolegium 

Elektorów przysługuje z urzędu przewodniczącemu Rady Studenckiej na czas jego 

kadencji. Nie można łączyć funkcji przewodniczącego Rady Studenckiej z funkcją 

wybieralnego przedstawiciela studentów w Wydziałowym Kolegium Elektorów. 

3. Rada Studencka może odwołać wybieralnego przedstawiciela studentów w Wydziałowym 

Kolegium Elektorów bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu Samorządu 

Studenckiego, Prezydium Rady Studenckiej lub co najmniej 10 członków Rady 

Studenckiej. 

 

§19 

Przedstawiciel studentów w Radzie Bibliotecznej 

1. Rada Studencka spośród studentów wydziału wybiera 1 przedstawiciela studentów w 

Radzie Bibliotecznej. 

2. Przedstawiciele studentów w Radzie Bibliotecznej dbają o dobry przepływ informacji 

pomiędzy Biblioteką Główną Uniwersytetu Opolskiego a Radą Studencką w sprawach 

dostępu do literatury.  

3. Przedstawiciele studentów w Radzie Bibliotecznej powinni utrzymywać kontakt z 

Biblioteką Główną i bibliotekami funkcjonującymi na ich wydziałach.  

4. Rada Studencka może odwołać przedstawiciela studentów w Radzie Bibliotecznej 

bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu Samorządu Studenckiego, 

Prezydium Rady Studenckiej lub co najmniej 10 członków Rady Studenckiej. 

  

§20 

Przedstawiciele studentów w Komisjach Dyscyplinarnych do spraw studentów 

1. Rada Studencka wybiera spośród studentów wydziału po 1 przedstawicielu studentów w 

Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów i w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do 
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spraw studentów oraz przedstawia ich Senatowi Uniwersytetu Opolskiego do powołania 

na funkcję.  

2. Przedstawicielem studentów w Komisji Dyscyplinarnej może zostać student Uniwersytetu 

Opolskiego o nieposzlakowanej opinii, który swoją postawą gwarantuje bezstronność, 

uczciwość i kompetencję. Nie można być członkiem obu Komisji Dyscyplinarnych do 

spraw studentów. 

3. Z zastrzeżeniem §10 pkt.5 niniejszego Regulaminu, Rada Studencka może zwrócić się 

zwykłą większością głosów do Senatu Uniwersytetu Opolskiego o odwołanie 

przedstawiciela studentów w Komisji Dyscyplinarnej.  

 

§21 

Przedstawiciele studentów w Wydziałowej Komisji Stypendialnej (WKS) 

1. Wydziałowa Komisja Stypendialna (WKS) działa w oparciu o Regulamin ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

Uniwersytetu Opolskiego. 

2. Rada Studencka wybiera przedstawicieli studentów w WKS w liczbie od 3 do 8 osób 

spośród studentów wydziału.  

3. Prezydium Rady Studenckiej wnioskuje do dziekana wydziału o powołanie WKS zgodnie 

z Regulaminem, o którym mowa w pkt.1. Przedstawiciele studentów w WKS mają 

obowiązek współpracy z przedstawicielem dziekana wydziału. 

4. Z zastrzeżeniem §10 pkt.5 niniejszego Regulaminu, Rada Studencka może zwrócić się 

zwykłą większością głosów do dziekana wydziału o odwołanie przedstawiciela studentów 

w WKS.  

  

§21a 

Przedstawiciele studentów w Radzie Programowej 

1. Rada Studencka wybiera przedstawicieli studentów w Radzie Programowej jednostki 

organizacyjnej odpowiedzialnej za kierunek (specjalność) studiów spośród studentów tej 

jednostki organizacyjnej w liczbie określonej przez dziekana wydziału oraz przedstawia 

ich dziekanowi wydziału do powołania na funkcję. 

2. Przedstawiciele studentów w Radzie Programowej reprezentują opinię studentów 

kierunku (specjalności) studiów oraz dbają o ochronę ich interesu w sprawach 

związanych ze studiowaniem.      

3. Z zastrzeżeniem §10 pkt.5 niniejszego Regulaminu, Rada Studencka może zwrócić się do 

dziekana wydziału o odwołanie przedstawiciela studentów w Radzie Programowej. 

 

§22 

Przedstawiciele studentów w wydziałowej komisji wyborczej 

1. Rada Studencka wybiera spośród studentów wydziału 3 przedstawicieli studentów w 

podkomisji studentów i doktorantów działającej w ramach wydziałowej komisji 

wyborczej oraz przedstawia ich Radzie Wydziału do powołania na funkcję. 

2. Zadaniem przedstawicieli studentów w podkomisji studentów i doktorantów działającej w 

ramach wydziałowej komisji wyborczej jest: 

a. pełnienie funkcji komisji skrutacyjnej podczas posiedzeń Rady Studenckiej, 

b. pełnienie funkcji komisji skrutacyjnej podczas głosowań personalnych na roku (na 

prośbę studentów roku), 

c. informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem przewodniczącego Rady 

Studenckiej o końcu  kadencji osoby wybieranej, powoływanej lub delegowanej 

przez Radę Studencką oraz o wygaśnięciu kadencji członka Rady Studenckiej, 

d. wykonywanie zadań określonych przez przewodniczącego wydziałowej komisji 

wyborczej na podstawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Opolskiego. 
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3. Z zastrzeżeniem §10 pkt.5 niniejszego Regulaminu, Rada Studencka może zwrócić się 

zwykłą większością głosów do Rady Wydziału o odwołanie przedstawiciela studentów w 

podkomisji studentów i doktorantów działającej w ramach wydziałowej komisji 

wyborczej.  

 

§23 

Komisje Rady Studenckiej 

1. Rada Studencka może tworzyć komisje Rady Studenckiej, zwane dalej komisjami. 

Komisje mają charakter problemowy, mogą być stałe i nadzwyczajne.  

2. Rada Studencka określa w uchwale nazwę komisji, jej uprawnienia, strukturę wewnętrzną 

oraz sposób ustalania składu i odwoływania członków komisji. Rada Studencka sprawuje 

nadzór nad działalnością komisji. 

3. Komisje stałe działają w sposób permanentny. Komisje nadzwyczajne tworzone są do 

wykonania określonego zadania i kończą swoją działalność po jego wykonaniu. Praca 

komisji nadzwyczajnej nie może trwać dłużej niż 1 rok. 

 

§24 

Pełnomocnicy i koordynatorzy 

1. Prezydium Rady Studenckiej może powoływać i odwoływać pełnomocników i 

koordynatorów w celu wykonywania określonych zadań.  

2. Prezydium Rady Studenckiej sprawuje nadzór nad działalnością pełnomocników i 

koordynatorów. Kadencja pełnomocników i koordynatorów upływa najpóźniej z końcem 

kadencji Prezydium Rady Studenckiej. 

3. Rada Studencka może odwołać pełnomocnika lub koordynatora bezwzględną większością 

głosów na wniosek Zarządu Samorządu Studenckiego lub co najmniej 10 członków Rady 

Studenckiej. 

 

§25 

Przedstawiciele studentów w Radzie Instytutu 

1. Rada Studencka wybiera przedstawicieli studentów w Radzie Instytutu spośród studentów 

instytutu w liczbie określonej przez dyrektora instytutu. 

2. Przedstawiciele studentów w Radzie Instytutu wspierają Radę Studencką i 

przewodniczącego Rady Studenckiej w działaniach na rzecz społeczności studenckiej 

wydziału w instytucie, reprezentują studentów instytutu oraz wykonują inne działania 

określone przez Prezydium Rady Studenckiej. 

3. Rada Studencka, na wniosek co najmniej 5 członków Rady Studenckiej, którzy są 

studentami instytutu, może powierzyć wybór i odwołanie przedstawicieli studentów w 

Radzie Instytutu studentom instytutu z zachowaniem zasady równomiernej reprezentacji 

wszystkich środowisk studenckich i lat studiów. 

4. Rada Studencka może odwołać przedstawiciela studentów w Radzie Instytutu 

bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu Samorządu Studenckiego, 

Prezydium Rady Studenckiej lub co najmniej 5 członków Rady Studenckiej, którzy są 

studentami instytutu.  

 

 

Rozdział IV 
Uczelniany Samorząd Studencki 

  

§26 

Parlament Studencki 



10 

1. Uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego jest Parlament 

Studencki Uniwersytetu Opolskiego, zwany w niniejszym Regulaminie Parlamentem 

Studenckim.  

2. Skład Parlamentu Studenckiego i zasady jego działania określa Regulamin Wykonawczy 

w Rozdziale IV. 

3. Do zadań Parlamentu Studenckiego należy: 

a. określanie podstawowych kierunków działalności Samorządu Studenckiego, 

b. nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa przez organy Samorządu 

Studenckiego,  

c. wybór osób pełniących funkcje w uczelnianym Samorządzie Studenckim, jeżeli 

przepisy odrębne nie przewidują innej procedury, 

d. współpraca z władzami Uniwersytetu Opolskiego w sprawach dotyczących 

studentów, 

e. obrona praw i interesów studentów Uniwersytetu Opolskiego,  

f. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu akcji protestacyjnej lub strajku studenckiego, 

g. wykonywanie zadań określonych w przepisach odrębnych. 

 

§27 

Uczelniane organy wykonawcze 

1. Uczelnianymi organami wykonawczymi Samorządu Studenckiego są przewodniczący 

Samorządu Studenckiego i Zarząd Samorządu Studenckiego.  

2. Zarząd Samorządu Studenckiego podejmuje decyzje kolegialnie. W uzasadnionych 

sytuacjach Zarząd Samorządu Studenckiego może upoważnić przewodniczącego 

Samorządu Studenckiego do podjęcia decyzji w określonej sprawie. 

 

§28 

Zarząd Samorządu Studenckiego 

1. Parlament Studencki wybiera przewodniczącego Samorządu Studenckiego i na jego 

wniosek powołuje członków Zarządu Samorządu Studenckiego. Skład i zasady działania 

Zarządu Samorządu Studenckiego, zasady uzyskiwania absolutorium przez Zarząd 

Samorządu Studenckiego oraz sposób powoływania i odwoływania członków Zarządu 

Samorządu Studenckiego określa Regulamin Wykonawczy w Rozdziale V. 

2. Do zadań Zarządu Samorządu Studenckiego należy: 

a. udzielanie pomocy organom uczelnianego Samorządu Studenckiego, 

wydziałowych Samorządów Studenckich i Samorządów Studenckich roku, 

b. współpraca przy organizacji wyborów z przedstawicielami studentów w 

podkomisji studentów i doktorantów działającej w ramach uczelnianej komisji 

wyborczej, 

c. wykonywanie uchwał Parlamentu Studenckiego, 

d. gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem należącymi do uczelnianego 

Samorządu Studenckiego, 

e. bezpośredni rozdział środków finansowych przyznanych przez władze 

Uniwersytetu Opolskiego na cele studenckie, 

f. organizacja co najmniej 1 obowiązkowego szkolenia w semestrze dla osób 

pełniących funkcje w Samorządzie Studenckim, 

g.  prowadzenie Biura Samorządu Studenckiego, 

h. wykonywanie zadań określonych w przepisach odrębnych. 

3. Zarząd Samorządu Studenckiego wykonuje zadania Samorządu Studenckiego nie 

zastrzeżone dla innych organów. 

 

§29 
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Przewodniczący Samorządu Studenckiego 

1. Przewodniczący Samorządu Studenckiego kieruje Samorządem Studenckim na 

Uniwersytecie Opolskim działając w porozumieniu z rektorem Uniwersytetu Opolskiego.  

2. Przewodniczący Samorządu Studenckiego zobowiązany jest powiadomić o swoim 

wyborze rektora Uniwersytetu Opolskiego oraz pozostawić swoje dane w Rektoracie 

Uniwersytetu Opolskiego.  

3. Przewodniczący Samorządu Studenckiego informuje rektora Uniwersytetu Opolskiego, 

Prezydia Rad Studenckich i studentów Uniwersytetu Opolskiego o uchwałach Parlamentu 

Studenckiego, o decyzjach Zarządu Samorządu Studenckiego i własnych oraz o 

działalności Samorządu Studenckiego. 

4. Przewodniczący Samorządu Studenckiego przewodniczy posiedzeniom Parlamentu 

Studenckiego i odpowiada za działania Zarządu Samorządu Studenckiego. 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego rozdziela obowiązki pomiędzy członków 

Zarządu Samorządu Studenckiego oraz może wyznaczać zadania osobom pełniącym 

funkcje w Samorządzie Studenckim (z wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnej 

Samorządu Studenckiego). 

5. Przewodniczący Samorządu Studenckiego poświadcza swoim podpisem prawdziwość 

dokumentów Samorządu Studenckiego na poziomie uczelnianym.  

6. Przewodniczący Samorządu Studenckiego reprezentuje Samorząd Studencki wobec 

organów Uniwersytetu Opolskiego i na zewnątrz oraz może występować w imieniu 

studentów Uniwersytetu Opolskiego. 

 

§30 

Przedstawiciele w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

Parlament Studencki powołuje, na wniosek Zarządu Samorządu Studenckiego, przedstawicieli do 

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej spośród studentów Uniwersytetu Opolskiego.   

  

§31 

Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego 

1. Parlament Studencki wybiera spośród studentów Uniwersytetu Opolskiego 

przedstawicieli studentów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego w liczbie określonej przez 

uczelnianą komisję wyborczą. 

2. Jedno miejsce przyznane przedstawicielom studentów w Senacie Uniwersytetu 

Opolskiego przysługuje z urzędu przewodniczącemu Samorządu Studenckiego na czas 

jego kadencji. Nie można łączyć funkcji przewodniczącego Samorządu Studenckiego z 

funkcją wybieralnego przedstawiciela studentów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego. 

3. Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego wspierają Parlament 

Studencki i przewodniczącego Samorządu Studenckiego w działaniach na rzecz 

społeczności studenckiej Uniwersytetu Opolskiego. 

4. Parlament Studencki może odwołać wybieralnego przedstawiciela studentów w Senacie 

Uniwersytetu Opolskiego bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu 

Samorządu Studenckiego lub co najmniej 10 członków Parlamentu Studenckiego. 

 

§32 

Przedstawiciele studentów w Uczelnianym Kolegium Elektorów 

1. Parlament Studencki wybiera spośród studentów Uniwersytetu Opolskiego 

przedstawicieli studentów w Uczelnianym Kolegium Elektorów w liczbie określonej 

przez uczelnianą komisję wyborczą.   

2. Jedno miejsce przyznane przedstawicielom studentów w Uczelnianym Kolegium 

Elektorów przysługuje z urzędu przewodniczącemu Samorządu Studenckiego na czas 
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jego kadencji. Nie można łączyć funkcji przewodniczącego Samorządu Studenckiego z 

funkcją wybieralnego przedstawiciela studentów w Uczelnianym Kolegium Elektorów. 

3. Parlament Studencki może odwołać wybieralnego przedstawiciela studentów w 

Uczelnianym Kolegium Elektorów bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu 

Samorządu Studenckiego lub co najmniej 10 członków Parlamentu Studenckiego. 

 

§33 

Przedstawiciel studentów w Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich  

1. Parlament Studencki, na wniosek Zarządu Samorządu Studenckiego, powołuje 

przedstawiciela studentów w Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich oraz 

przedstawia go Senatowi Uniwersytetu Opolskiego do powołania na funkcję. 

2. Przedstawicielem studentów w Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich 

może zostać student Uniwersytetu Opolskiego o nieposzlakowanej opinii, który swoją 

postawą gwarantuje bezstronność, uczciwość i kompetencję. Przedstawiciel studentów w 

Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich nie może być członkiem komisji 

dyscyplinarnej do spraw studentów. 

3. Z zastrzeżeniem §10 pkt.5 niniejszego Regulaminu, Parlament Studencki może zwrócić 

się zwykłą większością głosów do Senatu Uniwersytetu Opolskiego o odwołanie 

przedstawiciela studentów w Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich.  

 

§34 

Przedstawiciele studentów w Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS) 

1. Odwoławcza Komisja Stypendialna (OKS) działa w oparciu o Regulamin ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

Uniwersytetu Opolskiego. 

2. Zarząd Samorządu Studenckiego wnioskuje do rektora Uniwersytetu Opolskiego o 

powołanie OKS zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w pkt.1. Przedstawiciele 

studentów w OKS mają obowiązek współpracy z przedstawicielem rektora Uniwersytetu 

Opolskiego. 

3. Z zastrzeżeniem §10 pkt.5 niniejszego Regulaminu, Parlament Studencki może zwrócić 

się zwykłą większością głosów do rektora Uniwersytetu Opolskiego o odwołanie 

przedstawiciela studentów w OKS.  

 

§35 

Przedstawiciele studentów w uczelnianej komisji wyborczej 

1. Parlament Studencki wybiera spośród studentów Uniwersytetu Opolskiego 3 

przedstawicieli studentów w podkomisji studentów i doktorantów działającej w ramach 

uczelnianej komisji wyborczej oraz przedstawia ich Senatowi Uniwersytetu Opolskiego 

do powołania na funkcję. 

2. Zadaniem przedstawicieli studentów w podkomisji studentów i doktorantów działającej w 

ramach uczelnianej komisji wyborczej jest: 

a. pełnienie funkcji komisji skrutacyjnej podczas posiedzeń Parlamentu 

Studenckiego, 

b. pełnienie funkcji komisji skrutacyjnej podczas wyborów w domach studenta 

Uniwersytetu Opolskiego, 

c. informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem Przewodniczącego Samorządu 

Studenckiego o końcu kadencji osoby wybieranej, powoływanej lub delegowanej 

przez Parlament Studencki oraz o wygaśnięciu kadencji członka Parlamentu 

Studenckiego, 

d. wykonywanie zadań określonych przez przewodniczącego uczelnianej komisji 

wyborczej na podstawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Opolskiego. 
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3. Z zastrzeżeniem §10 pkt.5 niniejszego Regulaminu, Parlament Studencki może zwrócić 

się zwykłą większością głosów do Senatu Uniwersytetu Opolskiego o odwołanie 

przedstawiciela studentów w podkomisji studentów i doktorantów działającej w ramach 

uczelnianej komisji wyborczej.  

 

§36 

Komisje Samorządu Studenckiego 

1. Parlament Studencki może tworzyć komisje Samorządu Studenckiego, zwane dalej 

komisjami. Komisje mają charakter problemowy, mogą być stałe i nadzwyczajne.  

2. Parlament Studencki określa w uchwale nazwę komisji, jej uprawnienia, strukturę 

wewnętrzną oraz sposób ustalania składu i odwoływania członków komisji. Parlament 

Studencki sprawuje nadzór nad działalnością komisji. 

3. Komisje stałe działają w sposób permanentny. Komisje nadzwyczajne tworzone są do 

wykonania określonego zadania i kończą swoją działalność po jego wykonaniu. Praca 

komisji nadzwyczajnej nie może trwać dłużej niż 1 rok.  

 

§37 

Pełnomocnicy i koordynatorzy 

1. Zarząd Samorządu Studenckiego może powoływać i odwoływać pełnomocników i 

koordynatorów w celu wykonywania określonych zadań.  

2. Zarząd Samorządu Studenckiego sprawuje nadzór nad działalnością pełnomocników i 

koordynatorów. Kadencja pełnomocników i koordynatorów upływa najpóźniej z końcem 

kadencji Zarządu Samorządu Studenckiego. 

3. Parlament Studencki może odwołać pełnomocnika lub koordynatora bezwzględną 

większością głosów na wniosek co najmniej 10 członków Parlamentu Studenckiego. 

 

§37a 

Sekcje Samorządu Studenckiego 

1. Zarząd Samorządu Studenckiego może tworzyć na czas swojej kadencji sekcje 

Samorządu Studenckiego, zwane dalej sekcjami. Sekcje wykonują zadania określonego 

rodzaju w imieniu i pod nadzorem Zarządu Samorządu Studenckiego.  

2. Zarząd Samorządu Studenckiego powołuje i odwołuje członków sekcji spośród studentów 

Uniwersytetu Opolskiego. Kadencja członków sekcji upływa najpóźniej z końcem 

kadencji Zarządu Samorządu Studenckiego. 

3. Pracami sekcji kieruje kierownik sekcji powoływany i odwoływany przez Zarząd 

Samorządu Studenckiego spośród członków sekcji. Ta sama osoba może być 

kierownikiem tylko 1 sekcji. 

4. Parlament Studencki może odwołać członka sekcji lub kierownika sekcji bezwzględną 

większością głosów na wniosek co najmniej 10 członków Parlamentu Studenckiego. 

 

§37b 

Agendy Samorządu Studenckiego 

1. Parlament Studencki, na wniosek Zarządu Samorządu Studenckiego, może tworzyć i 

likwidować agendy Samorządu Studenckiego, zwane dalej agendami.  

2. Agendy prowadzą na rzecz studentów działalność o charakterze kulturalnym, sportowym, 

turystycznym, naukowym, informacyjnym lub innym. Parlament Studencki sprawuje 

nadzór nad działalnością agend. 

3. Parlament Studencki określa w uchwale nazwę agendy, jej zadania, strukturę wewnętrzną 

oraz sposób ustalania składu i odwoływania członków agendy.  

 

§38 
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Komisja Rewizyjna Samorządu Studenckiego 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wszystkich organów Samorządu Studenckiego 

i osób pełniących funkcje w Samorządzie Studenckim z punktu widzenia zgodności z 

prawem i interesem społeczności studenckiej oraz wykonuje zadania określone w 

przepisach odrębnych. 

2. Komisja Rewizyjna Samorządu Studenckiego składa się z 5 osób wybranych przez 

Parlament Studencki spośród studentów Uniwersytetu Opolskiego. Nie można łączyć 

członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Samorządu 

Studenckiego, Prezydium Rady Studenckiej lub Radzie Mieszkańców Domu Studenta 

oraz z funkcjami, w których obsadzeniu te organy uczestniczą.  

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje jej pracę i rozdziela zadania pomiędzy 

członków Komisji Rewizyjnej. Jeżeli przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie może 

pełnić swoich obowiązków, jego obowiązki pełni osoba wskazana przez członków 

Komisji Rewizyjnej ze swojego grona.  

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje zebrania Komisji Rewizyjnej co najmniej 4 

razy w semestrze z inicjatywy własnej lub innego członka Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje o decyzjach Komisji Rewizyjnej 

Parlament Studencki, Zarząd Samorządu Studenckiego i kontrolowany organ lub osobę. 

5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje kolegialnie w obecności co najmniej 3 członków 

Komisji Rewizyjnej. W przypadku równego rozłożenia głosów, głos przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej jest ważący. W uzasadnionych sytuacjach Komisja Rewizyjna może 

upoważnić przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do podjęcia decyzji w określonej 

sprawie. 

6. Komisja Rewizyjna może wystosować upomnienie do osoby pełniącej funkcję w 

Samorządzie Studenckim, a także może wydawać opinie i zalecenia dotyczące 

działalności kontrolowanej osoby lub organu.  

7. Organy Samorządu Studenckiego i osoby pełniące funkcje w Samorządzie Studenckim 

mają obowiązek współpracy z Komisją Rewizyjną. Zarząd Samorządu Studenckiego 

może zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli. 

8. Parlament Studencki może odwołać członka Komisji Rewizyjnej bezwzględną 

większością głosów na wniosek co najmniej 10 członków Parlamentu Studenckiego. 

 

§39  
Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego 

1. Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego jest dwuinstancyjnym organem Samorządu 

Studenckiego powoływanym do orzekania o winie i karze wobec studentów, którzy 

naruszają przepisy obowiązujące na Uniwersytecie Opolskim lub dopuszczają się czynów 

uchybiających godności studenta. 

2. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§40 

Domy studenta  

1. Zarząd Samorządu Studenckiego reprezentuje interes mieszkańców domów studenta 

Uniwersytetu Opolskiego. 

2. Organem Samorządu Studenckiego w domu studenta Uniwersytetu Opolskiego jest Rada 

Mieszkańców Domu Studenta. 

3. Parlament Studencki uchwala Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego. 

Regulamin Domu Studenta oraz zmiany w nim dokonywane wchodzą w życie po 

zatwierdzeniu przez rektora Uniwersytetu Opolskiego w drodze zarządzenia. 
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Rozdział V 
Naukowy i społeczny ruch studencki 

  

§41 

Zadania Samorządu Studenckiego 

1. Stowarzyszenia studenckie i uczelniane organizacje studenckie działają na Uniwersytecie 

Opolskim na zasadach określonych w ustawie i przepisach wewnętrznych Uniwersytetu 

Opolskiego. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń studenckich i uczelnianych 

organizacji studenckich sprawuje rektor Uniwersytetu Opolskiego. 

2. Samorząd Studencki wspomaga aktywność studencką poprzez popieranie ruchu 

kulturalnego, oświatowego, naukowego, turystycznego, sportowo – rekreacyjnego. 

Organy Samorządu Studenckiego wspierają stowarzyszenia studenckie i uczelniane 

organizacje studenckie działające w Uniwersytecie Opolskim.  

3. Zarząd Samorządu Studenckiego może tworzyć i nadzorować kluby studenckie o 

charakterze uczelnianym. Prezydium Rady Studenckiej może tworzyć i nadzorować kluby 

studenckie o charakterze wydziałowym. 

 

§42 

Przedstawiciele w organach Samorządu Studenckiego 

1. Stowarzyszenia studenckie i uczelniane organizacje studenckie działające na 

Uniwersytecie Opolskim mogą uczestniczyć w pracy organów uchwałodawczych 

Samorządu Studenckiego poprzez swoich przedstawicieli na zasadach równości i 

autonomii. 

2. Uczestnictwo stowarzyszeń studenckich i uczelnianych organizacji studenckich w pracy 

organów uchwałodawczych Samorządu Studenckiego służy ich integracji oraz 

podejmowaniu wspólnych działań, w szczególności organizowaniu wspólnych imprez 

naukowych i kulturalnych. 

3. Organy Samorządu Studenckiego nie mogą odwołać osoby z funkcji pełnionej w 

stowarzyszeniu studenckim lub w uczelnianej organizacji studenckiej. Stowarzyszenie 

studenckie lub uczelniana organizacja studencka zachowuje prawo delegowania swojego 

przedstawiciela w organie uchwałodawczym Samorządu Studenckiego w przypadku 

wygaśnięcia kadencji dotychczasowego przedstawiciela. 

4. Rada Studencka może odwołać przedstawiciela stowarzyszenia studenckiego lub 

uczelnianej organizacji studenckiej w Radzie Studenckiej bezwzględną większością 

głosów na wniosek Zarządu Samorządu Studenckiego, Prezydium Rady Studenckiej lub 

co najmniej 10 członków Rady Studenckiej. 

5. Parlament Studencki może odwołać przedstawiciela stowarzyszenia studenckiego lub 

uczelnianej organizacji studenckiej w Parlamencie Studenckim bezwzględną większością 

głosów na wniosek Zarządu Samorządu Studenckiego lub co najmniej 10 członków 

Parlamentu Studenckiego. 

  

§43 

Forum Studenckiego Ruchu Naukowego 

1. Forum Studenckiego Ruchu Naukowego pełni wobec Samorządu Studenckiego funkcję 

reprezentanta kół naukowych działających na Uniwersytecie Opolskim.  

2. Organy Samorządu Studenckiego współpracują z organami Forum Studenckiego Ruchu 

Naukowego. 

  

 

Rozdział VI 
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Postanowienia końcowe i przejściowe 
  

§44 

Zmiana i interpretacja Regulaminu 

1. Parlament Studencki może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie większością co 

najmniej 2/3 głosów na wniosek Zarządu Samorządu Studenckiego lub co najmniej 10 

członków Parlamentu Studenckiego.  

2. Wejście w życie zmian niniejszego Regulaminu wymaga stwierdzenia przez Senat 

Uniwersytetu Opolskiego ich zgodności z ustawą i Statutem Uniwersytetu Opolskiego. 

3. Prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje 

wyłącznie Parlamentowi Studenckiemu. 

4. Rady Studenckie mogą dokonywać interpretacji tych zapisów niniejszego Regulaminu, 

które odnoszą się do działania wydziałowego Samorządu Studenckiego lub Samorządów 

Studenckich roku na wydziale. 

  

§45 

Utrata mocy obowiązującej 

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu przestają obowiązywać Regulamin 

Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 13 grudnia 1994 r. oraz 

regulaminy wydziałowych Rad Starostów. 

2. Z chwilą wejścia w życie Regulaminu Wykonawczego przestaje obowiązywać Regulamin 

Parlamentu Studentów Uniwersytetu Opolskiego. 

  

§46 

Ciągłość kadencji 

Kadencja osób pełniących funkcje w Samorządzie Studenckim upływa według zasad 

obowiązujących w chwili wyboru, powołania lub delegowania na funkcję. 

  

§47 

Wejście w życie 

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego wchodzi w życie z dniem 

stwierdzenia przez Senat Uniwersytetu Opolskiego jego zgodności z ustawą i Statutem 

Uniwersytetu Opolskiego. 

 

 

 

 

 

Przyjęcie przez Parlament Studencki UO:  

25.05.2006 r., 20.11.2006 r., 22.05.2007 r., 23.10.2007 r., 15.04.2008 r. 

Zatwierdzenie przez Senat UO:  

30.11.2006 r., 31.05.2007 r., 29.11.2007 r., 24.04.2008 r. 


