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REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne
§1
1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zwanym dalej Uniwersytetem, działa
Samorząd Studencki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej
Ustawą,
2) Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwanego dalej Statutem,
3) Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwanego dalej
Regulaminem Studiów,
4) niniejszego Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, zwanego dalej Regulaminem.
§2
1. Samorząd tworzą wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie.
2. Samorząd prowadzi na terenie Uniwersytetu działalność w zakresie spraw studenckich,
w tym socjalno-bytowych i kulturalnych.
§3
1. Samorząd działa za pośrednictwem swoich organów wybieranych przez studentów,
powołanych do reprezentowania i ochrony interesów studentów oraz współuczestniczenia
w realizacji zadań Uniwersytetu.
2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów w Uniwersytecie i za
swą działalność odpowiadają przed własnymi wyborcami.
3. Organy Samorządu, w podejmowaniu decyzji oraz realizacji zadań określonych
w Regulaminie, są niezależne od organów Uniwersytetu, administracji państwowej,
organizacji studenckich i innych podmiotów.
4. Warunkiem zachowania mandatu członka organów Samorządu jest posiadanie statusu
studenta Uniwersytetu.
§4
1. Samorząd dysponuje, w ramach swojej działalności, środkami finansowymi i infrastrukturą
zapewnioną przez władze Uniwersytetu.
2. Organy Samorządu mogą podejmować działania służące uzyskaniu środków materialnych
m.in. na działalność kulturalną oraz szkoleniową - we własnym zakresie - z zachowaniem
przepisów powszechnie obowiązujących i przepisów wewnętrznych Uniwersytetu.
§5
Każdy student Uniwersytetu ma prawo kierowania wniosków i propozycji do organów
Samorządu oraz wyrażania opinii o jego działalności.
§6
1. Organami Samorządu w Uniwersytecie są:
1) Przewodniczący Samorządu Studenckiego
Poznaniu, zwany dalej Przewodniczącym,
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2) Konwent Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwany
dalej Konwentem, stanowiący organ uchwałodawczy Samorządu.
2. W ramach Samorządu działają również inne organy kolegialne tj.:
1) Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego, zwana dalej WRSS – organ działający
na rzecz studentów danego wydziału Uniwersytetu,
2) Studencka Komisja Wyborcza, zwana dalej SKW – organ wyborczy studentów
działający w Uniwersytecie,
3) Studencka Komisja Wyborcza Wydziału, zwana dalej SKWW – organ wyborczy
studentów działający na danym wydziale Uniwersytetu,
4) Rada Mieszkańców Domu Studenckiego, zwaną dalej Radą Mieszkańców – organ
działający na rzecz mieszkańców danego domu studenckiego.
3. Przedstawiciele Samorządu są członkami organów, komisji i gremiów opiniodawczodoradczych Uniwersytetu, w szczególności:
1) Senatu,
2) Rady Uczelni,
3) rad programowych kierunków studiów,
4) Rady Dydaktycznej Uniwersytetu,
5) Rady Bibliotecznej,
6) Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
7) wydziałowych komisji stypendialnych,
8) Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów,
9) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów,
10) Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich,
11) Uczelnianej Komisji Wyborczej.
§7
Wybory do organów Samorządu przeprowadzane są zgodnie z Ordynacją Wyborczą
Samorządu Studenckiego, zwaną dalej Ordynacją, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
ROZDZIAŁ 2. Podstawowe zasady działania oraz kompetencje organów Samorządu
§8
1. Do podstawowych zadań organów Samorządu należą:
1) reprezentowanie ogółu studentów wobec władz Uniwersytetu oraz innych podmiotów,
2) chronienie praw studentów Uniwersytetu poprzez podejmowanie działań, kiedy prawa
te są naruszane,
3) wspieranie studenckich inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych,
turystycznych i in.,
4) animacja kultury studenckiej i integracja środowiska studenckiego,
5) współdecydowanie z organami Uniwersytetu we wszystkich sprawach ważnych dla
społeczności akademickiej w oparciu o Ustawę, Statut i inne akty prawne,
6) współdecydowanie o podziale funduszy, pomieszczeń i innych środków przyznanych
przez władze Uniwersytetu na działalność studencką,
7) współdecydowanie z organami Uniwersytetu w sprawach socjalno-bytowych
studentów, w szczególności podziału funduszu stypendialnego,
8) wyrażanie opinii w imieniu studentów Uniwersytetu przy podejmowaniu decyzji przez
organy Uniwersytetu w sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów
społeczności studentów Uniwersytetu,
9) wybieranie przedstawicieli studentów do organów, komisji i gremiów, o których mowa
w § 6 ust. 3 Regulaminu,
10) wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania
studentów.

2. Obowiązkiem organów Samorządu jest bieżące informowanie studentów o swojej
działalności, w szczególności w mediach społecznościowych.
§9
1. Organy kolegialne Samorządu podejmują rozstrzygnięcia na posiedzeniach.
2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący danego organu Samorządu. Posiedzenie może
również zostać zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków danego organu.
3. Przewodniczący informuje członków danego organu Samorządu o zwołaniu posiedzenia co
najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Posiedzenia organów Samorządu są protokołowane.
5. W posiedzeniach organów Samorządu może uczestniczyć, za zgodą przewodniczącego,
każdy student Uniwersytetu oraz zaproszeni goście.
6. O ważności posiedzenia organu Samorządu decyduje udział więcej niż połowy składu
organu. W przypadku braku spełnienia tego warunku, zwołuje się posiedzenie w drugim
terminie i wówczas ważność posiedzenia nie zależy od liczby uczestników, przy czym drugi
termin, nie może nastąpić wcześniej niż kolejnego dnia po pierwszym terminie.
§ 10
Organy Samorządu podejmują decyzje zgodnie z następującymi zasadami:
1) w sprawach osobowych przeprowadza się głosowania tajne, w pozostałych sprawach
głosowania są jawne,
2) na wniosek poparty przez co najmniej trzech członków danego organu Samorządu
uchwały w wszystkich sprawach mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym,
3) uchwały, z wyjątkiem spraw, o których Regulamin stanowi inaczej, organy Samorządu
podejmują zwykłą większością głosów.
§ 11
1. Mandaty członków organów Samorządu wybranych podczas kadencji wygasają z upływem
kadencji danego organu, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ust. 2.
2. Mandat członka organu Samorządu wygasa przed upływem kadencji, jeśli członek organu:
1) utraci prawa studenta,
2) złoży pisemną rezygnację z pełnienia funkcji lub mandatu,
3) zostanie odwołany z pełnienia funkcji przez organ, który go powołał,
4) przekroczy dopuszczalną liczbę trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na
zebraniach organu.
3. W przypadku przewidywanej nieobecności na zebraniu organu Samorządu, jego członek
jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność u przewodniczącego tego organu
Samorządu, nie później niż na jeden dzień przed planowanym zebraniem, pod rygorem
skutków, o których mowa w ust. 2 pkt. 4.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu niezwłocznie przeprowadza się wybory uzupełniające.
§ 12
Obowiązki członków organów Samorządu:
1) uczestniczenie w każdym posiedzeniu oraz w posiedzeniu wyborczym, za wyjątkiem
usprawiedliwionej nieobecności,
2) czynny udział w pracach organów,
3) działanie zgodnie z uchwałami organów,
4) reprezentowanie poglądów oraz interesów studentów,
5) informowanie grup społeczności studenckiej o sprawach interesujących te grupy,
6) godne reprezentowanie organów Samorządu także poza jego zebraniami.

ROZDZIAŁ 3. Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego
§ 13
1. Liczba członków WRSS nie może przekraczać 12 osób.
2. Wybory przedstawicieli studentów do WRSS są powszechne, bezpośrednie i tajne,
przeprowadzane przez SKWW.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom danego wydziału.
4. Na pierwszym posiedzeniu spośród wszystkich członów WRSS wybierani są:
1) Przewodniczący WRSS i Wiceprzewodniczący WRSS,
2) dwóch przedstawicieli wydziału w Konwencie.
5. Pierwsze posiedzenie zwołuje i wybory przeprowadza SKWW.
6. Kadencja WRSS trwa 2 lata i rozpoczyna się 1 czerwca roku wyborów, a kończy się w dniu
31 maja roku, w którym upływa kadencja.
§ 14
Do kompetencji WRSS należy:
1) przedstawianie opinii na temat wszystkich spraw związanych z dydaktyką
i organizacją procesu kształcenia na wydziale, w tym w sprawie programów i planów
studiów,
2) wyrażanie opinii w sprawie kandydata na prodziekana ds. studiów,
3) wnioskowanie o przeniesienie uprawnienia w zakresie przyznawania stypendium
socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi Wydziałowej
Komisji Stypendialnej,
4) delegowanie przedstawicieli do Wydziałowej Komisji Stypendialnej,
5) delegowanie przedstawiciela do SKW,
6) delegowanie przedstawicieli do rad programowych kierunków studiów prowadzonych
na wydziale, w porozumieniu z prodziekanem ds. studiów,
7) reprezentowanie spraw i interesów studentów wydziału,
8) inicjowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych itp. dla studentów
wydziału,
9) inne czynności w granicach określonych przez przepisy Ustawy, Statutu i innych
aktów normatywnych oraz decydowanie w sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów Samorządu, a dotyczące studentów wydziału.
§ 15
1. Do zadań Przewodniczącego WRSS należy:
1) przygotowywanie, zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom WRSS,
2) przygotowywanie projektów uchwał, podpisywanie i wykonywanie uchwał WRSS,
3) proponowanie kandydata na stanowisko Wiceprzewodniczącego WRSS,
4) utrzymywanie stałego kontaktu z prodziekanem ds. studiów,
5) współpraca z jednostkami organizacyjnymi wydziału w sprawach studenckich,
6) prowadzenie działalności informacyjnej,
7) składanie WRSS sprawozdania ze swej działalności,
8) wskazywanie studentów do pomocy w sekcjach Konwentu,
9) uczestniczenie w posiedzeniach Konwentu.
2. Podczas nieobecności Przewodniczącego WRSS jego kompetencje przejmuje
Wiceprzewodniczący WRSS.
ROZDZIAŁ 4. Przewodniczący
§ 16
1. Przewodniczący
jest
jednoosobowym
organem
wykonawczym
w Uniwersytecie.
2. Przewodniczącym jest z urzędu Przewodniczący Konwentu.
3. Przewodniczący wchodzi w skład Rady Uczelni.
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§ 17
1. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
1) przygotowywanie, zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Konwentu,
2) przygotowywanie projektów aktów prawnych, podpisywanie oraz wykonywanie
uchwał Konwentu,
3) wyznaczenie osób na stanowiska Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza,
4) utrzymywanie stałego kontaktu z Prorektorem ds. Studiów,
5) wnioskowanie do Rektora o ustanowienie dnia rektorskiego lub godzin rektorskich,
6) wnioskowanie do Rektora o przyznanie nagród wyróżniającym się studentom
Uniwersytetu, w szczególności aktywnym i zasłużonym członkom studenckich
organizacji, organów, gremiów itp.,
7) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w sprawach studenckich,
8) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej działalności Samorządu oraz
spraw studenckich,
9) podejmowanie negocjacji w imieniu studentów w przypadku powstania sporu
zbiorowego,
10) składanie Konwentowi sprawozdania ze swej działalności,
11) sporządzanie sprawozdania z rozdziału środków finansowych i rozliczanie tych
środków, nie rzadziej niż raz w roku akademickim, i udostępnianie tych informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Uniwersytetu,
12) nadzorowanie działalności Rad Mieszkańców,
13) zwoływanie pierwszego posiedzenia SKW.
2. Podczas
nieobecności
Przewodniczącego
jego
kompetencje
przejmuje
Wiceprzewodniczący.
3. Podczas nieobecności Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, Przewodniczący
może upoważnić Sekretarza do tymczasowego przejęcia jego kompetencji. Upoważnienie
to powinno zawierać zakres przekazanych kompetencji.
ROZDZIAŁ 5. Konwent
§ 18
1. Konwent składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 12 członków
reprezentujących WRSS, po dwóch z każdego wydziału.
2. Przewodniczący Konwentu wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Konwentu spośród
wszystkich przedstawicieli WRSS w trybie określonym w Ordynacji. Za zwołanie
pierwszego posiedzenia oraz przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest SKW.
3. Wiceprzewodniczący jest wyznaczany przez Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu
Konwentu.
4. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego i wyznaczeniu Wiceprzewodniczącego skład
Konwentu powinien zostać uzupełniony o przedstawicieli wydziałów, które reprezentują
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący. Powinno to nastąpić przed kolejnym posiedzeniem
Konwentu.
5. Sekretarz jest wyznaczany przez Przewodniczącego spośród przedstawicieli WRSS w
Konwencie.
6. Kadencja Konwentu trwa 2 lata i rozpoczyna się z 1 czerwca w roku wyborów, a kończy się
31 maja roku, w którym upływa kadencja.
7. Konwent zbiera się przynajmniej raz w miesiącu, z wyłączeniem okresu od lipca do
września. Terminarz posiedzeń przedstawia Przewodniczący Konwentu na pierwszym
posiedzeniu w semestrze.
8. Uchwały Konwentu podjęte w sprawach należących do zakresu jego kompetencji są
wiążące dla innych organów Samorządu oraz wszystkich studentów.
9. Działanie Konwentu wspierają sekcje powoływane na drugim posiedzeniu Konwentu.

10. W skład sekcji wchodzą co najmniej trzy osoby. Oprócz członków Konwentu członkami
sekcji mogą być studenci wskazani przez WRSS lub zaproszeni do pracy w sekcji przez
Przewodniczącego.
11. Stałymi sekcjami wspierającymi działalność Konwentu są:
1) Sekcja finansowa – zajmująca się pozyskiwaniem sponsorów oraz sprawowaniem
opieki nad poprawnością rozliczeń środków finansowych pozostających w dyspozycji
Konwentu,
2) Sekcja reprezentacyjna – odpowiadająca za wyznaczanie osób do pocztu
sztandarowego i udziału w uroczystościach uniwersyteckich,
3) Sekcja organizacyjna – zajmująca się planowaniem i realizacją wydarzeń
organizowanych przez Konwent,
4) Sekcja medialna – odpowiadająca za prowadzenie strony internetowej, marketing
i promocję działań Samorządu oraz korespondencję Konwentu.
12. Konwent może powołać doraźne sekcje do realizacji wskazanych zadań.
§ 19
Do obowiązków członków Konwentu należy:
1) aktywnie uczestniczyć w obradach Konwentu,
2) aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Konwent,
3) uczestniczyć w działaniach sekcji do której zostali wybrani,
4) mogą zostać przedstawicielami studentów w organach, komisjach i gremiach
Uniwersytetu, do których Konwent deleguje studentów.
§ 20
Do wyłącznych kompetencji Konwentu należy:
1) uchwalanie Regulaminu, jego zmian, a także rozstrzyganie wątpliwości powstałych w
toku jego stosowania,
2) wyrażanie opinii w sprawie Regulaminu Studiów,
3) wyrażanie opinii w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu,
4) współdecydowanie z władzami Uniwersytetu o podziale funduszu stypendialnego,
5) ustalanie w porozumieniu z Prorektorem ds. Studiów wysokości dochodu na osobę
w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne,
6) występowanie do Rektora o przeniesienie uprawnienia w zakresie przyznawania
stypendium Rektora Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
7) organizowanie szkoleń w zakresie praw i obowiązków dla studentów przyjętych na
studia,
8) wyrażanie opinii w sprawie kandydata na Prorektora ds. Studiów,
9) delegowanie przedstawicieli studentów do:
a) Senatu Uniwersytetu,
b) Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów,
c) Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów,
d) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów,
e) Kolegium Elektorów,
10) delegowanie przedstawiciela studentów do:
a) Rady Dydaktycznej Uniwersytetu,
b) Rady Bibliotecznej,
11) delegowanie po dwóch przedstawicieli studentów do:
a) Uczelnianej Komisji Wyborczej,
b) Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich,
12) powołanie SKW na następną kadencję,
13) uchwalanie rocznego planu budżetu Konwentu,
14) przedstawianie Prorektorowi ds. Studiów rocznego sprawozdania z wydatkowania
środków finansowych,

15) przyjmowanie sprawozdań Przewodniczącego z bieżącej działalności i udzielanie mu
absolutorium za okres roku działalności,
16) decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez
organy Uniwersytetu na cele studenckie,
17) decydowanie o rozpoczęciu na terenie Uniwersytetu akcji protestacyjnej, zgodnie
z Ustawą oraz przeprowadzeniu ogólnouniwersyteckiego referendum,
18) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez wszystkie organy Samorządu
niniejszego Regulaminu i przepisów wydanych na jego podstawie i rozstrzyganie
sporów kompetencyjnych,
19) określenie księgi logotypu Samorządu,
20) inne czynności w granicach określonych przez przepisy Ustawy, Statutu i innych
aktów normatywnych oraz decydowanie w sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów Samorządu.
ROZDZIAŁ 6. Rady Mieszkańców Domów Studenckich
§ 21
1. Rada Mieszkańców, jest organem wykonawczym Samorządu działającym na terenie Domu
Studenckiego, zwanego dalej DS.
2. Rada Mieszkańców jest reprezentantem ogółu mieszkańców i organizatorem życia
studenckiego na terenie DS.
3. Członkiem Rady Mieszkańców może być wyłącznie student Uniwersytetu.
4. Rada Mieszkańców składa się z 3 osób, wybranych w głosowaniu powszechnym spośród
wszystkich mieszkańców danego DS. Wybory przeprowadza SKW.
5. Kadencja Rady Mieszkańców trwa 2 lata, rozpoczyna się 1 listopada roku wyborów, i trwa
do 31 października roku, w którym upływa kadencja.
6. Członek Rady Mieszkańców traci swój mandat w dniu, w którym:
1) przestaje być mieszkańcem DS, z wyłączeniem okresu wakacji,
2) traci status studenta,
3) zostaje odwołany przez mieszkańców danego DS w liczbie co najmniej 30% ogółu
mieszkańców.
7. Działalność Rady Mieszkańców jest nadzorowana przez Przewodniczącego Konwentu.
8. Decyzje podejmowane przez Radę Mieszkańców wymagają jednomyślności. W sprawach
spornych decyzję podejmuje Przewodniczący Konwentu.
§ 22
Do kompetencji Rady Mieszkańców należy:
1) współpraca z administracją Uniwersytetu we wszystkich sprawach dotyczących DS,
2) współdziałanie z administracją DS przy rozdziale pokoi,
3) występowanie z propozycjami dotyczącymi usprawnienia administracji, gospodarki
sprzętem, poprawy stanu sanitarnego, wyposażenia DS, itp.,
4) opiniowanie projektu wydatków na działalność studencką w części przeznaczonej na
ten cel,
5) występowanie do organów Uniwersytetu z wnioskami o przyznanie studentom
wyróżniającym się postawą i zaangażowaniem w pracy społecznej na rzecz DS
nagród i wyróżnień,
6) opiniowanie wniosków administracji DS do komisji dyscyplinarnej lub do władz
Uniwersytetu o ukaranie studentów nieprzestrzegających postanowień Regulaminu
Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zasad
współżycia społecznego obowiązujących w DS,
7) organizowanie życia społecznego mieszkańców DS, w szczególności poprzez:
a) tworzenie warunków sprzyjających nauce i wypoczynkowi mieszkańców,
b) podejmowanie działań w celu utrzymania ładu, porządku, spokoju i czystości
w DS,

c) inicjowanie i organizowanie prac na rzecz DS,
d) prowadzenie pralni i depozytu pozostawionych w DS na okres wakacji
przedmiotów (np. lodówki, telewizory, naczynia i in.) – uzyskiwane środki z opłat
przeznacza się na naprawę pralek oraz zakup sprzętu dla DS,
8) wyrażanie opinii, uwag, wniosków i skarg związanych z działalnością i administracją
DS,
9) współdecydowanie o zasadach korzystania z pomieszczeń DS,
10) współdecydowanie o skreśleniu z listy mieszkańców DS ze względu na złamanie
Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
11) pomoc w przygotowywaniu planu zakwaterowań na następny rok akademicki.
ROZDZIAŁ 7. Postanowienia Końcowe
§ 23
1. Każdemu studentowi Uniwersytetu przysługuje prawo dostępu do informacji o działalności
wszystkich organów Samorządu i wglądu do:
1) uchwał,
2) protokołów z posiedzeń,
3) sprawozdań z działalności.
2. Dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1 jest powszechny. Konwent zobowiązany jest
udostępnić dane informacje na wniosek osoby zainteresowanej.
§ 24
Wszystkich studentów zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etyki Studenta
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
§ 25
Ustala się Kartę Logotypu Konwentu, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
§ 26
1. Uchwalenie nowego albo zmiana istniejącego Regulaminu następują większością 2/3
oddanych ważnie głosów w obecności przynajmniej połowy składu Konwentu.
2. Przewodniczący Konwentu przedstawia Rektorowi uchwałę, o której mowa w ust. 1, celem
stwierdzenia jej zgodności z Ustawą i Statutem.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU
Załącznik nr 1 – Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu,
Załącznik nr 2 – Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Załącznik nr 3 – Karta Logotypu Konwentu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Samorządu Studenckiego UPP

Ordynacja Wyborcza
Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
§1
1. Ordynacja, określa zasady przeprowadzania wyborów przedstawicieli studentów do
organów Samorządu oraz organów, komisji i gremiów opiniodawczo-doradczych
Uniwersytetu.
2. Kadencja SKW i SKWW trwa 2 lata i rozpoczyna się 1 lutego roku wyborów, a kończy
31 stycznia roku, w którym upływa kadencja.
3. Wybór członków SKW i SKWW następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością
głosów. W przypadku, gdy kandydaci uzyskają równą liczbę głosów przeprowadza się
dodatkową turę wyborów.
§2
1. W skład SKW wchodzą reprezentanci wszystkich wydziałów, po jednym studencie
z każdego wydziału.
2. Członek SKW może kandydować do organów Samorządu i Uniwersytetu.
3. Na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Przewodniczącego Konwentu nie później niż
7 dni od powołania składu SKW, członkowie wybierają spośród siebie zwykłą większością
głosów Przewodniczącego SKW, który kieruje pracami komisji.
4. Do kompetencji SKW należy:
1) uchwalanie ramowego terminarza wyborów,
2) tworzenie formularzy i druków wyborczych do głosowania w formie urnowej lub
elektronicznej,
3) przeprowadzanie wyborów na członków Rady Mieszkańców,
4) zwołanie pierwszego posiedzenia Konwentu i przeprowadzanie wyborów
Przewodniczącego.
5) przekazywanie komunikatów wyborczych do wiadomości publicznej,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego i nad pracą SKWW.
5. Posiedzenia SKW są zwoływane przez Przewodniczącego SKW lub na wniosek co najmniej
trzech członków SKW.
§3
1. SKWW składa się z co najmniej dwóch członków, a jednym z nich jest członek SKW danego
wydziału, który pełni rolę Przewodniczącego SKWW.
2. Pozostali członkowie są wskazywani przez przewodniczącego WRSS w styczniu
ostatniego roku kadencji.
3. Członek SKWW może kandydować do organów Samorządu i Uniwersytetu.
4. Do kompetencji SKWW należy:
1) ustalenie szczegółowego terminarza wyborów,
2) przeprowadzenie wyborów:
a) WRSS,
b) Przewodniczącego WRSS,
c) dwóch przedstawicieli WRSS do Konwentu,
3) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Konwentu w przypadku, gdy
przedstawiciel WRSS został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Konwentu,
4) przekazywanie komunikatów wyborczych do wiadomości publicznej.
5. Okręgami wyborczymi w wyborach przeprowadzanych przez SKWW są odpowiednie
wydziały Uniwersytetu.

§4
1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi Uniwersytetu, za
wyjątkiem osób zawieszonych w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji
Dyscyplinarnej.
2. Studentom studiującym jednocześnie na kilku wydziałach, czynne i bierne prawo wyborcze
przysługuje na każdym z tych wydziałów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze w DS przysługuje wyłącznie mieszkańcom tego DS.
4. Można kandydować równocześnie do organów Samorządu na wydziale oraz w Domu
Studenckim.
5. Student, który zgłasza swoją kandydaturę w ogłoszonych wyborach, zobowiązany jest
złożyć oświadczenie zawierające nazwisko, imię (imiona), numer albumu oraz kierunek
i rok studiów. Wzory oświadczeń przygotowuje SKW.
§5
1. Wybory przeprowadza się w formie urnowej lub w głosowaniu elektronicznym.
2. Termin, miejsce i formę wyborów określa organ wyborczy przeprowadzający wybory.
3. Informacje o których mowa w ust. 1 i 2 wraz z informacjami o trybie i terminie zgłaszania
kandydatów ogłasza się nie później niż 5 dni przed terminem zgłaszania kandydatów.
4. Czas zgłaszania kandydatów nie może być krótszy niż 3 dni robocze.
5. Listę kandydatów ogłasza się co najmniej 2 dni robocze przed terminem głosowania.
6. Głosowanie przeprowadzane w formie elektronicznej odbywa się na zasadach
uchwalonych przez Konwent w formie regulaminu.
§6
1. Głosowanie w każdym z okręgów wyborczych odbywa się w punkcie wyborczym, w ciągu
jednego dnia i trwa co najmniej 4 godziny.
2. Informacje o lokalizacji punktu wyborczego należy podać do wiadomości publicznej
w sposób zwyczajowo przyjęty do komunikowania się ze studentami, co najmniej 2 dni
przed terminem wyborów.
§7
1. Przed rozpoczęciem głosowania należy sprawdzić, czy urna jest pusta, po czym ją
opieczętować.
2. Na dzień głosowania należy przygotować spis wyborców uzyskany z właściwego
dziekanatu i potrzebną liczbę kart do głosowania.
3. Przez cały czas głosowania przy urnie wyborczej musi być obecnych co najmniej
2 członków SKWW, odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania.
§8
1. Przystępując do głosowania, wyborca okazuje ważną legitymację studencką i otrzymuje
kartę do głosowania, co potwierdza własnoręcznym podpisem na liście uprawnionych do
głosowania.
2. Karta do głosowania zawiera:
1) stosowną pieczęć Samorządu,
2) informację o organie, do którego głosowanie jest przeprowadzane,
3) listę kandydatów ułożoną w porządku alfabetycznym według nazwisk,
4) pola wyboru,
5) informacje o liczbie wolnych mandatów w organie, do którego przeprowadzane są
wybory.
3. Wyborca oddaje głos poprzez postawienie znaku „X” w polu wyboru obok kandydata,
którego wybiera i wrzucenie karty do głosowania do urny.
4. Głos uznaje się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał kandydatów
w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia w danym organie.

§9
1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania, odpowiednio SKW oraz SKWW oblicza wyniki
wyborów i podaje je do wiadomości organom Samorządu, studentom i władzom wydziału
najpóźniej następnego dnia po zakończeniu głosowania w formie protokołu, który zawiera:
1) datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania,
2) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
3) liczbę osób, którym wydano karty do głosowania,
4) liczbę kart wyjętych z urny,
5) liczbę kart ważnych,
6) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
7) listę osób, które otrzymały mandat w kolejności uzyskanej liczby głosów,
8) ewentualne uwagi.
2. Drugi egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do archiwizacji
Konwentowi.
3. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów
uprawniającą do otrzymania mandatu, o wyborze decyduje losowanie przeprowadzone
przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej, w obecności kandydatów.
§ 10
1. Każdy wyborca ma prawo wnieść protest w sprawie wyborów, jeżeli istnieje uzasadnione
przypuszczenie, że:
1) zostało popełnione przestępstwo,
2) naruszono przepisy Regulaminu lub Ordynacji.
2. Protest, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na piśmie do SKW, w terminie 2 dni od dnia
ogłoszenia wyników wyborów, których protest dotyczy.
3. Protest powinien zawierać:
1) sformułowanie zarzutów i przedstawienie dowodów w sprawie,
2) imię, nazwisko, wydział, rok studiów, numer albumu oraz dane kontaktowe osoby
wnoszącej protest.
§ 11
1. SKW rozpatruje protest w ciągu 3 dni, wydając decyzję w sprawie protestu zawierającą
potwierdzenie lub zaprzeczenie postawionych zarzutów.
2. W przypadku uznania protestu decyzja powinna określać:
1) ocenę, czy i w jaki sposób wskazane w proteście nieprawidłowości miały wpływ na
wynik wyborów,
2) stwierdzenie ważności lub nieważności wyborów w zakresie, którego dotyczył protest.
3. W razie stwierdzenia nieważności wyborów, należy ogłosić ponowne głosowanie w terminie
7 dni od daty ogłoszenia decyzji.
4. Protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający wymagań
wskazanych w § 10 ust. 3 oddala się podając uzasadnienie.
5. SKW stwierdza ważność wyborów w drodze uchwały, po rozpatrzeniu ewentualnych
protestów wyborczych.
§ 12
1. Przewodniczący Konwentu wybierany jest podczas posiedzenia wyborczego, za
organizację którego odpowiedzialna jest SKW.
2. Kandydat na funkcję Przewodniczącego Konwentu zgłasza swoją kandydaturę w formie
pisemnej lub elektronicznej najpóźniej na siedem dni przed terminem wyborów.
3. Kandydat na funkcję Przewodniczącego Konwentu podczas posiedzenia wyborczego
prezentują sylwetki zaproponowanych kandydatów na Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza.
4. Przewodniczący Konwentu wybierany jest przez członków Konwentu bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

5. Jeżeli na funkcję Przewodniczącego Konwentu kandydują dwie lub więcej osób i pierwsze
głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, głosowanie powtarza się na tych samych
zasadach.
6. Jeżeli drugie głosowanie nie doprowadziło do wyboru Przewodniczącego Konwentu,
głosowania nie powtarza się, lecz zwołuje się kolejne posiedzenie wyborcze z 7-dniowym
wyprzedzeniem. Przed drugim posiedzeniem wyborczym mogą być zgłaszane nowe
kandydatury na funkcję Przewodniczącego. W takiej sytuacji nie stosuje się wymogu
zachowania terminu z ust. 1.
7. Jeżeli na funkcję Przewodniczącego Konwentu kandyduje tylko jedna osoba i w pierwszym
głosowaniu nie uzyskała wymaganej liczby głosów, głosowania nie powtarza się, lecz
zwołuje się nowe wybory z 7-dniowym wyprzedzeniem. Przed tymi wyborami zgłoszone są
nowe kandydatury na funkcję Przewodniczącego. W takiej sytuacji nie stosuje się wymogu
zachowania terminu z ust. 1.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wyboru
Przewodniczącego WRSS.

Załącznik nr 2
do Regulaminu Samorządu Studenckiego UPP

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
My, studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wierni naszym powinnościom
akademickim i społecznym, biorąc za wzór uniwersalne wartości moralne, mając świadomość
odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad
etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż
będziemy:
1. Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podstawą
naszej cywilizacji.
2. Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu.
3. Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.
4. Wspierać się wzajemnie w dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności.
5. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:
1) wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości,
2) szanować prawa i zwyczaje akademickie,
3) dbać o godność i honor studenta.
7. Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:
1) uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe
i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich,
2) wypełniać zobowiązania wobec naszego Uniwersytetu z poszanowaniem
wyznaczonych terminów.
8. Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.
9. W dyskusjach i wymianach poglądów kierować się wzajemnym szacunkiem i tolerancją dla
uznawanych wartości i światopoglądu.
10. Postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz szanować jego tradycje.
11. Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.
12. Odnosić się do pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z należnym im
szacunkiem.
13. Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród
studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu.

Załącznik nr 3
do Regulaminu Samorządu Studenckiego UPP

