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Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej tworzą wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Uczelnię.
§2
1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania
przedstawicieli do organów uczelni oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów.
2. W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty, które oznaczają
odpowiednio:
1) Uczelnia – Politechnika Łódzka, określana również skrótem PŁ;
2) Ustawa – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018
poz. 1668 z późn. zm.);
3) Samorząd – Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej;
4) Regulamin – Regulamin Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej;
5) WRS - Wydziałowa Rada Samorządu;
6) Rada Mieszkańców - Rady Mieszkańców Domów Studenckich, określane również skrótem
RM;
7) Parlament - Parlament Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej, określany również
skrótem PSS;
8) Prezydium - Prezydium Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej;
§3
Załącznikiem do niniejszego Regulaminu i jego integralną częścią jest Ordynacja Wyborcza Samorządu
Studenckiego Politechniki Łódzkiej, zwana dalej Ordynacją Wyborczą.
§4
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o wydziale studenta, należy przez to rozumieć samodzielną jednostkę
organizacyjną Uczelni odpowiedzialną za realizację procesu kształcenia na danym kierunku, który
realizuje student. Jeżeli za organizację studiów na kierunku odpowiada więcej niż jedna jednostka, to
wydziałem studenta jest ta jednostka, która prowadzi wszelkie sprawy studenta związane z tokiem
studiów.

Rozdział II. Struktura i zasady funkcjonowania Samorządu
§5
1. Samorząd działa na podstawie Ustawy oraz niniejszego Regulaminu.
2. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Uczelni.
3. Samorząd jest niezależny i apolityczny.

§6
Samorząd prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalnobytowych i kulturalnych spraw studentów.
§7
Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.
Organy Samorządu decydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez
Uczelnię na sprawy studenckie. Przewodniczący Samorządu studenckiego sporządza i
przedstawia organom Uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych
środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim. Sprawozdanie i rozliczenie wspomnianych
środków jest udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Uczelni.
3.
Samorząd działając poprzez swoje organy, w szczególności:
1) reprezentuje studentów wobec władz Uczelni i na zewnątrz;
2) inicjuje i popiera działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia;
3) broni praw studentów Uczelni;
4) wyraża opinię społeczności studenckiej Uczelni;
5) uczestniczy w realizacji zadań Uczelni;
6) popiera i realizuje naukowe i kulturalne inicjatywy studenckie;
7) wybiera przedstawicieli do organów kolegialnych Uczelni oraz Uczelnianego Kolegium
Elektorów;
8) uczestniczy w decydowaniu o sprawach Uczelni w zakresie i na zasadach określonych Ustawą
i Statutem Uczelni;
9) współpracuje z organami samorządów studenckich innych uczelni.
1.
2.

§8
Obsługę organów Samorządu prowadzi Biuro Samorządu.
§9
1.

2.

3.

Kolegialnymi organami Samorządu są:
1) Parlament;
2) Prezydium;
3) Komisje wyborcze;
4) Rady Mieszkańców;
5) Wydziałowe Rady Samorządu;
6) Komisja Rewizyjna.
Jednoosobowymi organami Samorządu są:
1) przewodniczący Samorządu;
2) przewodniczący komisji wchodzący w skład Prezydium;
3) przewodniczący Rad Mieszkańców;
4) przewodniczący Wydziałowych Rad Samorządu, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w 27
ust. 2 pkt. 12.
Samorząd posiada swoich przedstawicieli między innymi w następujących organach i ciałach
kolegialnych Uczelni:
1) Senacie Uczelni;
2) Radzie Politechniki Łódzkiej w osobie przewodniczącego SSPŁ;

3) Radach Kierunków Studiów;
4) Radzie Bibliotecznej;
5) Komisji Stypendialnej;
6) Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
7) Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów;
8) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów;
9) Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich;
10) Uczelnianym Kolegium Elektorów;
11) Radzie Programowej IFE;
12) Uczelnianej Komisji Wyborczej.
§ 10
1.
2.

Organy kolegialne Samorządu podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy składu organu, jeżeli w niniejszym Regulaminie nie zastrzeżono inaczej.
W sprawach osobowych podejmowanych przez organy kolegialne Samorządu przeprowadza się
głosowanie tajne, chyba że wszyscy członkowie organu wyrażą zgodę na głosowanie jawne.
§ 11

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Zebrania organów uchwałodawczych i kontrolnych Samorządu są protokołowane. Protokoły są
przyjmowane w drodze głosowania przez organ, którego dotyczą.
Za zgodą przewodniczącego organu, w zebraniu może uczestniczyć bez prawa głosu każdy
student Uczelni oraz zaproszeni goście.
Przewodniczący organu zwołuje i wyznacza terminy posiedzeń z własnej inicjatywy lub
na pisemny wniosek co najmniej jednej czwartej członków danego organu w terminie pięciu dni
roboczych od momentu wpłynięcia wniosku do przewodniczącego organu (oraz jego kopii
do Komisji Rewizyjnej). W przypadku, gdy przewodniczący organu nie zwoła posiedzenia
w wyznaczonym terminie, posiedzenie zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie
dziesięciu dni roboczych od momentu wpłynięcia wniosku.
Posiedzenia prowadzi przewodniczący organu, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący
lub inny, wskazany przez przewodniczącego członek organu.
Dopuszczalne jest prowadzenie posiedzeń z wykorzystaniem technologii informatycznych
zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności
głosowań jak również podejmowanie uchwał poza posiedzeniami – z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej. Decyzje w tym zakresie podejmuje Przewodniczący organu.
Przewodniczący organu:
1) reprezentuje organ na zewnątrz;
2) przewodniczy pracom organu;
3) powołuje i odwołuje pełnomocników organu na czas nie dłuższy niż do zakończenia
kadencji oraz określa zakres ich kompetencji.
§ 12

1.

Członkostwo w organach Samorządu wygasa w przypadku:
1) utraty praw studenta w rozumieniu art. 109 Ustawy ;
2) pisemnej rezygnacji;
3) odwołania przez właściwy organ, zgodnie z przepisami Regulaminu oraz Ordynacji
Wyborczej;

2.

3.
4.
5.

6.

4) utraty zakwaterowania w Domu Studenckim, w przypadku zasiadania w Radzie
Mieszkańców tego Domu;
5) nieobecności na pierwszym posiedzeniu organu, na wniosek przewodniczącego tego
organu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nieobecność jest usprawiedliwiona, co może stwierdzić
organ, którego nieobecny jest członkiem;
W przypadku zaistnienia wakatu w składzie organu, przeprowadza się wybory uzupełniające w
trybie i na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej. Wybory uzupełniające przeprowadza
się w najszybszym możliwym terminie. Wybory uzupełniające mogą zostać przeprowadzone w
trybie uproszczonym określonym w Ordynacji Wyborczej.
Można być członkiem tylko jednego z organów: Komisji Rewizyjnej, Komisji Wyborczej
Samorządu Studenckiego, Wydziałowej Komisji Wyborczej, Parlamentu.
Niedopuszczalne jest łączenie funkcji przewodniczącego lub pełniącego obowiązki
przewodniczącego: Rady Mieszkańców, Wydziałowej Rady Samorządu, Samorządu, Komisji.
Osoba będąca Pełnomocnikiem organu nie może być jednocześnie przewodniczącym lub
pełniącym obowiązki przewodniczącego żadnego z wymienionych organów: Rady Mieszkańców,
Wydziałowej Rady Samorządu, Samorządu, Parlamentu, Komisji.
Zakaz łączenia funkcji nie stanowi przeszkody do kandydowania do innego organu, jednakże
wybór do tego organu powoduje, że dotychczas sprawowany mandat lub funkcja wygasają w
terminie 3 dni od daty wyboru.
§ 13

Organom Samorządu przysługuje prawo używania pieczęci z nazwą odpowiedniego organu.
§ 14
Samorząd posługuje się logotypem przyjętym uchwałą Parlamentu.

Rozdział III. Parlament Samorządu
§ 15
1.
2.

Parlament jest organem uchwałodawczym na szczeblu Uczelni.
Parlament jest najwyższym organem Samorządu na szczeblu Uczelni.
§ 16

Przewodniczący Samorządu lub osoba przez niego wyznaczona kieruje pracami Parlamentu i prowadzi
posiedzenia Parlamentu.
§ 17
1. W skład Parlamentu wchodzą z głosem stanowiącym:
1) przewodniczący Samorządu,
2) przewodniczący WRS,
3) przewodniczący RM;
2. Z głosem doradczym w posiedzeniach Parlamentu mogą brać udział w szczególności:
1) przedstawiciel studentów z niepełnosprawnością,

2)
3)
4)
5)
6)

senatorowie studenccy,
członkowie władz statutowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
eksperci studenccy Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
przedstawiciele studentów PŁ w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
członkowie Prezydium.
§ 18

Parlament podejmuje decyzje oraz wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
§ 19
Do kompetencji Parlamentu należy w szczególności:
1) uchwalanie Regulaminu Samorządu Studenckiego oraz jego zmian większością
kwalifikowaną 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej 2/3 regulaminowego
składu, przy czym, dokonane zmiany wymagają stwierdzenia przez Rektora Uczelni jego
zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni;
2) zatwierdzanie regulaminów organów Samorządu;
3) uzgadnianie z Senatem Uczelni Regulaminu Studiów;
4) opiniowanie wniosków przewodniczącego Samorządu w sprawie nazw i zakresów działania
komisji oraz ich przewodniczącego;
5) opiniowanie na wniosek przewodniczącego Samorządu kandydatur na pełnomocników
Prezydium;
6) wyrażania opinii w przedmiocie opłat i ich wysokości pobieranych przez uczelnię od
studentów;
7) delegowanie na wniosek przewodniczącego Samorządu przedstawicieli do organów i ciał
kolegialnych Uczelni, do których wyborów nie przeprowadza Komisja Wyborcza;
8) uzgadnianie z Rektorem Politechniki Łódzkiej regulaminu świadczeń dla studentów;
9) uzgadnianie z Rektorem Politechniki Łódzkiej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w
rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne;
10) uzgadnianie z Rektorem Politechniki Łódzkiej w przedmiocie podziału dotacji na cele
świadczeń udzielanych studentom określonych w art. 86 ust.1.pkt.1-4 Ustawy ze środków
finansowych, o których mowa w art.365 pkt. 3 Ustawy;
11) opiniowanie z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni planów remontowych,
technicznych i gospodarczych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Osiedla
Akademickiego Uczelni;
12) coroczne opiniowanie sposobów wykorzystywania i przeznaczania lokali użytkowych
znajdujących się na terenie Osiedla Akademickiego Uczelni na działalność komercyjną;
13) wyrażanie stanowiska w kwestii powołania danej osoby do pełnienia funkcji kierowniczej na
szczeblu wydziału, do której zakresu obowiązków należą sprawy studenckie, po zasięgnięciu
opinii odpowiedniej WRS;
14) wyrażanie opinii w kwestii programów studiów obowiązujących na uczelni w sytuacjach, gdy
odpowiednia WRS nie wydała wiążącej opinii w tej kwestii;
15) uzgodnienie z Rektorem Politechniki Łódzkiej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w
rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne;
16) wyrażania opinii w kwestii kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników
i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej;

17) uzgodnienia z władzami uczelni szczegółowego rozkładu roku akademickiego oraz terminu
obligatoryjnego złożenia pracy dyplomowej;
18) uzgodnienie zasad przyznawania stypendiów dla studentów z własnego funduszu
stypendialnego;
19) odwoływanie przewodniczącego WRS lub RM na wniosek 2/3 składu właściwej WRS albo
RM, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej;
20) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej.
21) kierowanie do rektora informacji o postępowaniu uchybiającym godności studenta lub
naruszeniu przepisów obowiązujących w Politechnice Łódzkiej przez mieszkańców Domu
Studenckiego.
§ 20
Posiedzenia Parlamentu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące z wyjątkiem okresu przerwy
wakacyjnej, międzysemestralnej i innych szczególnie uzasadnionych przypadków.

Rozdział IV. Prezydium Samorządu
§ 21
Prezydium jest najwyższym organem wykonawczym Samorządu w Uczelni.
§ 22
W skład Prezydium wchodzi od 7 do 15 członków w tym:
1)
2)
3)
4)

obligatoryjnie przewodniczący Samorządu;
obligatoryjnie co najmniej jeden wiceprzewodniczący Samorządu;
obligatoryjnie przewodniczący komisji powoływani przez przewodniczącego Samorządu;
fakultatywnie pełnomocnicy wskazani przez przewodniczącego Samorządu.
§23

Do kompetencji i obowiązków przewodniczącego Samorządu należy:
1) kierowanie posiedzeniami i pracami Prezydium;
2) przedkładanie Zjazdowi Delegatów (zgodnie z Ordynacją Wyborczą) wniosku o wyrażenie
opinii o zaproponowanym przez niego składzie Prezydium, bezpośrednio po wybraniu
przewodniczącego Samorządu;
3) powołanie członków Prezydium, w tym wiceprzewodniczących Samorządu, po uzyskaniu
opinii Zjazdu Delegatów;
4) kierowanie posiedzeniami Parlamentu;
5) aktywne reprezentowanie studentów Uczelni w Radzie Uczelni;
6) reprezentowanie organów Samorządu na szczeblu Uczelni;
7) powoływanie i odwoływanie w trakcie trwania swojej kadencji komisji, których
przewodniczący
wchodzą
w
skład
prezydium,
ich
przewodniczących,
wiceprzewodniczących Samorządu oraz pełnomocników Prezydium;
8) określanie zakresów i zasad działania komisji wchodzących w skład prezydium oraz ich
przewodniczących;

9) weryfikowanie posiadania praw studenta przez członków Komisji Rewizyjnej oraz
informowanie Parlamentu, którzy spośród członków Komisji utracili te prawa;
10) delegowanie przedstawicieli studentów do Komisji Stypendialnej;
11) wnioskowanie do Rektora Uczelni o przekazanie uprawnień do przyznawania świadczeń
pomocy materialnej komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej.
§24
1.

2.

Do kompetencji przewodniczących komisji, którzy wchodzą w skład prezydium należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków komisji;
2) ustalanie zadań i odpowiedzialności członków komisji;
3) sprawozdawanie z działań komisji przed Prezydium.
Przewodniczący komisji wchodzący w skład prezydium powoływani są na kadencję zgodną
z okresem kadencji Prezydium.
§ 25

1.

2.

Obligatoryjnie powoływane są komisje, których zakres właściwości obejmuje sprawy z
obszarów:
1) dydaktyki i jakości kształcenia;
2) socjalno-bytowych;
3) kulturalnych;
4) osiedla akademickiego, w tym zakwaterowań w DS;
5) kół naukowych;
6) prawnych.
Liczbę komisji oraz zakres ich właściwości określa przewodniczący Samorządu z
zastrzeżeniem, że wszystkie obszary wymienione w ust. 1 muszą zostać przypisane którejś z
komisji.
§ 26

Prezydium podejmuje decyzje w sprawach:
1)
2)
3)
4)
5)

bieżącej działalności Samorządu;
dysponowania środkami materialnymi Samorządu;
rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez Uczelnię na sprawy studenckie;
rozpatrywania wniosków organizacji studenckich;
przeprowadzania akcji protestacyjnych i strajków na terenie uczelni w określonych formach
na podstawie uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów
§ 27

1.
2.

Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz na dwa tygodnie.
Do zadań Prezydium należy:
1) reprezentowanie interesów studentów Uczelni;
2) współpraca z organami Uczelni oraz administracją Osiedla Akademickiego Uczelni;
3) zawieranie porozumień i współpraca z Samorządami Studenckimi innych uczelni;
4) koordynowanie i inspirowanie działalności Rad Mieszkańców;
5) współpraca z Wydziałowymi Radami Samorządu;

6) występowanie do Rektora z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w
stosunku do studentów łamiących normy współżycia społecznego oraz wnoszenie odwołań
w sprawach dyscyplinarnych;
7) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;
8) wybieranie delegatów na zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz na
inne zjazdy krajowe i zagraniczne;
9) organizowanie działalności komisji oraz koordynacja ich pracy;
10) podejmowanie działań w sprawach dotyczących studentów Uczelni;
11) proponowanie zmian dotyczących finansowania Osiedla Akademickiego Uczelni.
12) ustalanie osób pełniących obowiązki przewodniczącego WRS lub RM do czasu wyboru
nowego przewodniczącego w sytuacji, gdy w terminie 14 dni od daty rezygnacji lub utraty
możliwości sprawowania funkcji ostatniego przewodniczącego nie dokonano wyboru
nowego przewodniczącego.
13) wyrażanie stanowiska w kwestii powołania danej osoby do pełnienia funkcji kierowniczej
na szczeblu ogólnouczelnianym, do której zakresu obowiązków należą sprawy studenckie,
po zasięgnięciu opinii Parlamentu;

Rozdział V. Komisja Rewizyjna
§ 28
Organem kontrolnym Samorządu jest Komisja Rewizyjna.
§ 29
1.
2.
3.
4.

Komisja Rewizyjna jest wybierana zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków, w tym jej przewodniczący.
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona członkowie Komisji na
pierwszym posiedzeniu.
Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. w przypadku
nierozstrzygnięcia decyduje głos Przewodniczącego.
§ 30

1.

2.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek jednego z jej członków;
3) na wniosek przewodniczącego Samorządu.
Obecność na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej dla członków Komisji jest obowiązkowa pod
rygorem wygaśnięcia mandatu członka Komisji z tytułu nieobecności na 3 kolejnych
posiedzeniach.
§ 31

1.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przed upływem
kadencji, jego obowiązki do momentu uzupełnienia składu Komisji i wybrania nowego
Przewodniczącego pełni członek komisji rewizyjnej wskazany przez ustępującego
Przewodniczącego, a w przypadku braku takiego wskazania, członek komisji wskazany przez

2.

przewodniczącego SSPŁ. Uzupełnienie składu Komisji następuje na najbliższym posiedzeniu
Parlamentu
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji,
następuje uzupełnienie wolnego miejsca na najbliższym posiedzeniu Parlamentu.
§ 32

1.

2.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) nadzór i kontrola działalności Samorządu;
2) zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium;
3) kontrola pracy oraz badanie przestrzegania niniejszego Regulaminu i przepisów
wydanych na jego podstawie przez wszystkie organy Samorządu;
4) odwoływanie członków WRS i RM po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
przewodniczącego danego organu lub wniosku 2/3 składu członków danego organu;
5) wnioskowanie do Parlamentu o odwołanie przewodniczącego WRS lub RM w wyniku
przeprowadzonej kontroli;
6) opiniowanie wniosków o odwołanie przewodniczącego WRS lub RM;
7) opiniowanie wniosków o odwołanie członków organów Samorządu z wyłączeniem WRS i
RM;
8) uprawnienie do stwierdzania niezgodności uchwał podejmowanych przez organy
Samorządu z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
9) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka organu Samorządu.
Wyniki przeprowadzonej kontroli, w postaci protokołu, muszą być przekazywane do
.Przewodniczącego Samorządu, przewodniczącego kontrolowanego organu, wszystkich
członków Parlamentu oraz wszystkich członków organu kontrolowanego w ciągu 15 dni
roboczych od momentu zakończenia kontroli.
§ 33

1.

2.

Komisja Rewizyjna ma prawo do:
1) mediacji w przypadku wystąpienia wszelkich sporów, w tym kompetencyjnych, pomiędzy
poszczególnymi organami Samorządu, jakie mogą pojawić się podczas stosowania
postanowień niniejszego Regulaminu;
2) uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich organów Samorządu.
Przewodniczący Samorządu oraz przewodniczący organów kolegialnych Samorządu są
zobowiązani do złożenia wyjaśnień dotyczących ich działalności na wniosek Komisji Rewizyjnej
w terminie do 10 dni roboczych.

§ 34
Komisja Rewizyjna składa do Parlamentu roczne sprawozdanie ze swojej działalności najpóźniej do
31 maja danego roku kalendarzowego.

Rozdział VI. Wydziałowe Rady Samorządu
§ 35
1.

WRS jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu na szczeblu wydziału.

2.

WRS jest wybierana zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
§ 36

1.

2.

Do zadań WRS należy w szczególności:
1) reprezentowanie studentów studiujących na kierunku, na którym za realizację procesu
kształcenia na danym kierunku odpowiedzialny jest wydział, przed jego władzami,
władzami Uczelni oraz na zewnątrz w sprawach związanych z wydziałem;
2) inicjowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych dla studentów
studiujących na kierunku, na którym organizację studiów prowadzi wydział;
3) wyrażanie opinii na temat programów studiów na kierunkach, dla których organizację
studiów prowadzi wydział;
4) kontrola pracy studenckich członków rad kierunków studiów.
Do obowiązków członków WRS należy w szczególności:
1) regularny udział w posiedzeniach WRS;
2) wywiązywanie się z powierzonych zadań;
3) godne reprezentowanie WRS i innych studentów.
§ 37

1.

2.

Do kompetencji przewodniczącego WRS należy w szczególności:
1) delegowanie przedstawicieli do rad kierunków studiów i innych ciał kolegialnych
samodzielnych oraz ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, do których wyborów
nie przeprowadza odpowiednia Komisja Wyborcza;
Do obowiązków przewodniczącego WRS należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń WRS;
2) kierowanie pracami WRS;
3) regularny udział w posiedzeniach Parlamentu;
4) dbanie o interesy i wizerunek WRS;
5) kontakt z władzami wydziału;
6) aktywna współpraca z Prezydium, Parlamentem i Komisją Rewizyjną.
§ 38

Posiedzenia WRS odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu z wyjątkiem przerwy wakacyjnej oraz
przerwy międzysemestralnej.

Rozdział VII. Rady Mieszkańców
§ 39
1.
2.

RM jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu reprezentującym mieszkańców
danego Domu Studenckiego.
Wybory do RM przeprowadza się zgodnie z Ordynacją Wyborczą.

§ 40
Do zadań RM należy w szczególności:
1) reprezentowanie mieszkańców danego Domu Studenckiego w sprawach dotyczących
Osiedla Akademickiego;
2) współdziałanie z organami Uczelni oraz administracją Osiedla Akademickiego Uczelni
w zakresie spraw dotyczących Domu Studenckiego;
3) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych;
4) ustalanie w porozumieniu z kierownikiem Domu Studenckiego szczegółowych zasad
porządkowych obowiązujących w Domu Studenckim;
5) dbanie o stwarzanie warunków sprzyjających nauce i wypoczynkowi mieszkańców;
6) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, niegospodarności i braku poszanowania
mienia Domu Studenckiego.
§ 41
RM uczestniczy w kierowaniu Domem Studenckim m.in. poprzez:
1) opracowywanie wspólnie z administracją Domu Studenckiego planu zakupów, remontów i
modernizacji Domu Studenckiego;
2) ustalanie wspólnie z kierownictwem Domu Studenckiego sposobu wykorzystania
pomieszczeń ogólnego użytku i zaplecza socjalno – gospodarczego Domu Studenckiego;
3) prowadzenie spraw zakwaterowań w Domu Studenckim w zakresie przewidzianym w
obowiązującym Regulaminie świadczeń dla studentów i Regulaminie porządkowym
Osiedla Akademickiego ;
4) określanie szczegółowych zasad współżycia społecznego w Domu Studenckim.
§ 42
1.

Do kompetencji RM należy m.in.:
1) formułowanie i kierowanie do Dyrektora OA opinii o pracy administracji Domu
Studenckiego;
2) występowanie do Parlamentu o skierowanie do rektora informacji o postępowaniu
uchybiającym godności studenta lub naruszeniu przepisów obowiązujących w Politechnice
Łódzkiej przez mieszkańców Domu Studenckiego.
§ 43

1.

2.

Do obowiązków członka RM należy:
1) regularny udział w posiedzeniach RM;
2) realizowanie powierzonych zadań;
3) godne reprezentowanie RM i mieszkańców Domu Studenckiego.
Do obowiązków przewodniczącego RM należy:
1) kierowanie pracami RM;
2) zwoływanie posiedzeń RM;
3) kontakt z administracją domu studenckiego oraz administracją osiedla akademickiego;
4) regularny udział w posiedzeniach Parlamentu.

Rozdział VIII. Przepisy przejściowe i końcowe
§44
1.

2.

3.

Studentów kierunku „Logistyka” oraz kierunku „Papiernictwo i Poligrafia”, którzy rozpoczęli
studia przed rokiem akademickim 2019/20 reprezentuje WRS Wydziału Zarządzania i Inżynierii
Produkcji;
Studentów kierunku „Gospodarka przestrzenna”, którzy rozpoczęli studia przed rokiem
akademickim 2019/20 reprezentuje WRS Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Środowiska;
Studentów kierunku „Towaroznawstwo”, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim
2019/20 reprezentuje WRS Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
§45

Członkowie wszystkich organów Samorządu, którzy swoją kadencję rozpoczęli, przed wejściem w
życie niniejszego regulaminu, kończą ją w terminie i na zasadach określonych w przepisach Regulaminu
Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej z dnia 15 maja 2018 roku oraz załączonej do niego
Ordynacji Wyborczej.
§46
1.

2.

3.
4.

Przewodniczący Samorządu pełniący swoją funkcję w dniu podjęcia uchwały Parlamentu
Samorządu Studenckiego nr 1/06/2020 z dn. 2 czerwca 2020 o uchwaleniu regulaminu Samorządu
Studenckiego kończy kadencję 30 listopada 2020 r.
Członkowie wszystkich organów Samorządu Studenckiego pełniący swoją funkcję w dniu
podjęcia uchwały Parlamentu Samorządu Studenckiego nr 1/06/2020 z dn. 2 czerwca 2020
o uchwaleniu regulaminu Samorządu Studenckiego pozostają członkami tych organów do dnia
30 listopada 2020 r.
Przewodniczący Samorządu oraz członkowie pozostałych organów Samorządu wybranych na
nową kadencję pełnią swoją funkcję zgodnie z terminami określonymi w niniejszym regulaminie.
W przypadku wprowadzenia ograniczenia funkcjonowania uczelni przez ministra właściwego do
spraw nauki i szkolnictwa po 30 września 2020 roku Parlament w drodze uchwały może
przedłużyć kadencję organów o okres nie dłuższy niż do 30 czerwca 2021 roku.
§ 47

1.
Traci moc Regulamin Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej z dnia 18 grudnia 2019
roku.
2.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z ustawą i
statutem uczelni.

