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Regulamin Samorządu Studentów Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych 

i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

w Tomaszowie Lubelskim 

 

Wstęp 

Samorząd Studentów Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim za podstawę 

swojej działalności przyjmuje wierność ideałom, które od wieków przewodzą Narodowi 

Polskiemu oraz dewizie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego „Deo et Patriae”. 

W swojej działalności Samorząd Studentów Wydziału Zamiejscowego Nauk 

Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

w Tomaszowie Lubelskim opiera się na zasadach etyki chrześcijańskiej oraz kieruje się troską 

o dobro Uniwersytetu i pielęgnuje jego katolickie tradycje. 

Samorząd Studentów Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, pracujący 

na rzecz dobra wspólnego studentów, wzmacnia poczucie więzi społeczności akademickiej. 

 

DZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Samorząd Studentów Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, zwanym 

dalej Samorządem Studentów, tworzą wszyscy studenci Wydziału Zamiejscowego Nauk 

Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

w Tomaszowie Lubelskim. 

 

§ 2 

Samorząd Studentów działa poprzez swoje organy. 

 

§ 3 

Organami Samorządu Studentów są: 

a) Sejmik Samorządu Studentów, zwany dalej Sejmikiem, 

b) Zarząd Samorządu Studentów, zwany dalej Zarządem. 

 



 2

§ 4 

Organy Samorządu Studentów działają w granicach określonych przez: 

− prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, 

− Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

− Regulamin Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II, 

− niniejszy Regulamin. 

 

§ 5 

Organy Samorządu Studentów działają w porozumieniu z Władzami Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a w szczególności Dziekanami Wydziału 

Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych oraz Radą Wydziału. 

 

§ 6 

Niniejszy Regulamin określa kompetencje oraz sposób powoływania i odwoływania organów 

Samorządu Studentów, oraz wzajemne relacje zachodzące między nimi oraz studentami 

Wydziału. 

 

§ 7 

Sposób reprezentacji studentów w Radzie Wydziału określa Statut Uczelni oraz Regulamin 

Rady Wydziału. 

 

§ 8 

Organy Samorządu Studentów mają obowiązek reprezentowania interesów studentów i prawo 

współdecydowania we wszystkich sprawach ich dotyczących oraz uczestniczenia w realizacji 

zadań Uniwersytetu. 

 

DZIAŁ II 

Sejmik 

§ 9 

Sejmik jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów. 

 

§ 10 

Sejmik tworzą: 
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a) Parlamentarzyści KUL- przedstawiciele WZNPiE w Parlamencie Studentów KUL, 

b) Starostowie oraz Wicestarostowie wszystkich lat studiów stacjonarnych na WZNPiE. 

 

§ 11 

Mandat członka Sejmiku wygasa w przypadku: 

a) ukończenia studiów, 

b) skreślenia z listy studentów, 

c) złożenia rezygnacji, 

d) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 posiedzeniach Sejmiku w ciągu semestru, 

e) urlopu semestralnego lub rocznego, 

f) powtarzania roku, 

g) dyscyplinarnego pozbawienia mandatu, 

h) śmierci. 

 

§ 12 

Każdy członek Sejmiku posiada jeden głos. 

 

§ 13 

Do kompetencji Sejmiku należy: 

a) uchwalanie i zmiana niniejszego Regulaminu większością 2/3 głosów w obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków Sejmiku, 

b) wybór i odwołanie Przewodniczącego oraz Sekretarza Sejmiku, 

c) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu, 

d) zatwierdzenie Członków Zarządu wybranych przez Przewodniczącego Zarządu, 

e) wybór Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej, zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Sejmiku, 

f) wybór Przewodniczących Komisji Sejmiku powołanych do wykonania określonych 

zadań, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków Sejmiku, 

g) wybór Wydziałowego Rzecznika Praw Studenta, bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Sejmiku. Kompetencje 

Rzecznika określa odrębny Regulamin, 

h) uchwalanie uchwał dotyczących działalności Zarządu, 

i) kontrola wykonania uchwał dotyczących działalności Zarządu, 
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j) stosowanie kar i nagród wobec członków i współpracowników Sejmiku. 

 

§ 14 

1. Sejmik pracuje pod przewodnictwem wybranego spośród członków Sejmiku 

Przewodniczącego Sejmiku. 

2. Funkcji Przewodniczącego Sejmiku nie można łączyć ze stanowiskiem w Zarządzie. 

3. Przewodniczącego Sejmiku wybiera się na pierwszym posiedzeniu Sejmiku w nowym 

roku akademickim bezwzględną większością głosów przy co najmniej połowie 

ogólnej liczby członków Sejmiku. 

4. Przewodniczącego Sejmiku można odwołać z ważnej przyczyny, na wniosek co 

najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Sejmiku bezwzględną większością głosów. 

5. Przewodniczący Sejmiku przewodzi obradom Sejmiku w nowym roku akademickim 

do momentu wyboru nowego Przewodniczącego Sejmiku. 

6. Przewodniczącego Sejmiku w jego pracach zastępuje Sekretarz Sejmiku, który jest 

wybierany na jego pierwszym posiedzeniu w nowym roku akademickim spośród 

członków Sejmiku zwykłą większością głosów przy co najmniej połowie ogólnej 

liczby członków Sejmiku. 

 

§ 15 

Do kompetencji Przewodniczącego Sejmiku należy: 

a) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Sejmiku, 

b) usprawiedliwianie nieobecności członków Sejmiku na jego posiedzeniach, 

c) reprezentowanie studentów Wydziału wobec władz uczelni i pozostałych organów 

Uczelnianego Samorządu Studentów KUL oraz na zewnątrz Wydziału, 

d) reprezentowanie studentów Wydziału w Radzie Wydziału, 

e) opiniowanie programów nauczania w imieniu studentów Wydziału, 

f) przyjmowanie wniosków studentów do rozpatrzenia przez Sejmik, 

g) powoływanie Komisji Sejmiku do wykonania określonych zadań, 

h) ustalanie porządku posiedzenia Sejmiku, 

i) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac Sejmiku, 

j) sprawowanie opieki nad pomieszczeniami przeznaczonymi dla Samorządu, 

k) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu. 

 

§ 16 
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1. Posiedzenia Sejmiku zwoływane są w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej trzy razy 

w semestrze. 

2. Przewodniczący Sejmiku jest zobowiązany zwołać posiedzenie Sejmiku, gdy 

z pisemnym wnioskiem o jego zwołanie wystąpi co najmniej 1/3 ogólnej liczby 

członków Sejmiku lub Przewodniczący Zarządu. 

3. Posiedzenie Sejmiku może zostać zwołane na dzień wypadający nie wcześniej niż 

7 dni od dnia ogłoszenia terminu posiedzenia. 

4. Zwołanie posiedzenia Sejmiku, o którym mowa w ust. 2 następuje na dzień 

wypadający nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie, 

z zachowaniem postanowień ust. 3. 

 

§ 17 

1. Obrady Sejmiku są jawne. 

2. Każdorazowo Sejmik może podjąć decyzję o utajnieniu obrad bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

Sejmiku. 

3. O dopuszczenie do udziału w utajnionej części obrad innych osób decyduje 

Przewodniczący Sejmiku. 

 

§ 18 

1. Sejmik przyznaje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby członków Sejmiku następujące nagrody: 

a) pochwała, 

b) wyróżnienie pisemne, 

c) wniosek o przyznanie nagrody Dziekana. 

2. Sejmik stosuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków Sejmiku następujące kary: 

a) upomnienie, 

b) upomnienie pisemne, 

c) nagana. 

 

§ 19 

1. Prawo zgłoszenia projektu uchwały przysługuje wszystkim członkom Sejmiku. 
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2. Zgłaszający projekt uchwały, zobowiązany jest złożyć go do Przewodniczącego 

Sejmiku nie później niż 3 dni przed posiedzeniem Sejmiku lub za zgodą 

Przewodniczącego Sejmiku podczas posiedzenia Sejmiku. 

 

DZIAŁ III 

Starostowie 

§ 20 

Reprezentantem studentów każdego roku studiów stacjonarnych na Wydziale jest Starosta 

roku. 

 

§ 21 

1. Starosta jest wybierany spośród wszystkich studentów danego roku zwykłą 

większością głosów przy co najmniej połowie ogólnej liczby studentów danego roku. 

W przypadku nieosiągnięcia wymaganego kworum w pierwszym głosowaniu, 

w terminie 3 dni przeprowadza się następne. Wybory przeprowadzone w drugim 

terminie są ważne bez względu na liczbę osób uczestniczących w głosowaniu 

2. Starosta powinien być wybierany niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć w nowym roku 

akademickim, jednak nie później niż do 15 października każdego roku. 

3. Starostę można odwołać z ważnej przyczyny na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej 

liczby studentów danego roku bezwzględną większością głosów. Wniosek 

o odwołanie Starosty należy złożyć Przewodniczącemu Wydziałowej Komisji 

Wyborczej. 

4. Starostę w jego obowiązkach zastępuje Wicestarosta, który jest powoływany 

i odwoływany na wniosek Starosty. Decyzję o powołaniu lub odwołaniu Wicestarosty 

Starosta jest zobowiązany przekazać Przewodniczącemu Sejmiku w ciągu 7 dni od 

dnia powołania lub odwołania. 

5. Za przeprowadzenie wyborów oraz ustalenie ich wyników odpowiedzialny jest 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej, który jest zobowiązany do 

przekazania protokołu z wyborów w terminie 7 dni od ich dnia Przewodniczącemu 

Sejmiku. 

 

§ 22 

Do obowiązków Starosty należy: 

a) reprezentowanie studentów danego roku na posiedzeniach Sejmiku, 
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b) reprezentowanie studentów danego roku wobec władz Wydziału, w kontaktach 

z wykładowcami oraz w Dziekanacie, 

c) dbanie o interes studentów danego roku. 

 

DZIAŁ IV 

Zarząd oraz Przewodniczący Zarządu 

§ 23 

Zarząd Samorządu Studentów składa się z: 

a) Przewodniczącego Zarządu 

b) Wiceprzewodniczącego Zarządu, 

c) Sekretarza Zarządu. 

 

§ 24 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) powoływanie współpracowników Zarządu do określonych zadań, 

b) koordynacja prac Samorządu Studentów, 

c) animacja życia akademickiego studentów Wydziału poprzez organizację: 

1. Dni Kultury Studenckiej, 

2. Dni Otwartych Drzwi Wydziału, 

3. Otrzęsin studentów I-go roku. 

d) planowanie i wykonanie budżetu. 

 

§ 25 

1. Zarząd pracuje pod przewodnictwem wybranego spośród wszystkich studentów 

Wydziału Przewodniczącego Zarządu. 

2. Funkcji Przewodniczącego Zarządu nie można łączyć z funkcją Starosty oraz 

Wicestarosty. 

3. Wybory na stanowisko Przewodniczącego Zarządu ogłasza w ciągu 7 dni po 

pierwszym posiedzeniu Sejmiku w nowym roku akademickim Przewodniczący 

Sejmiku informując o sposobie i terminie wyborów. 

4. Pisemne kandydatury na stanowisko Przewodniczącego Zarządu należy składać 

w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyborów do Przewodniczącego Sejmiku lub 

Sekretarza Sejmiku. 
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5. Wybory na stanowisko Przewodniczącego Zarządu odbywają się na posiedzeniu 

Sejmiku w ciągu 7 dni od dnia ich ogłoszenia. 

6. Przewodniczącego Zarządu wybiera się zwykłą większością głosów przy co najmniej 

połowie ogólnej liczby członków Sejmiku. 

7. Przewodniczącego Zarządu można odwołać z ważnej przyczyny na wniosek co 

najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Sejmiku bezwzględną większością głosów. 

8. Kadencja Przewodniczącego Zarządu trwa od 1 listopada bieżącego roku do 31 

października następnego roku. 

9. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Zarządu przed upływem kadencji jego 

obowiązki do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu pełni 

Wiceprzewodniczący Zarządu. 

10. W przypadku ustąpienia całego Zarządu przed upływem kadencji jego obowiązki do 

czasu wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu pełni Przewodniczący Sejmiku. 

 

§ 26 

Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy: 

a) desygnowanie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu, 

b) kierowanie pracami Zarządu, 

c) reprezentowanie studentów Wydziału na zewnątrz Wydziału oraz wobec władz 

Wydziału, 

d) reprezentowanie studentów Wydziału w Radzie Wydziału, 

e) reprezentowanie studentów Wydziału przed Zarządem Uczelnianego Samorządu 

Studenckiego KUL, 

f) wykonywanie uchwał Sejmiku i Parlamentu Studentów KUL, 

g) sprawowanie opieki nad pomieszczeniami przeznaczonymi dla Samorządu, 

h) złożenie sprawozdania z działalności Zarządu na posiedzeniu Sejmiku za okres od 

poprzedniego sprawozdania obligatoryjnie raz w semestrze lub fakultatywnie na 

wniosek Przewodniczącego Sejmiku. 

 

§ 27 

Członków Zarządu zatwierdza Sejmik na wniosek Przewodniczącego Zarządu. 

 

§ 28 
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Złożony przez Przewodniczącego Zarządu wniosek Sejmik rozpatruje na najbliższym 

posiedzeniu Sejmiku. 

 

DZIAŁ V 

Finansowanie działalności Samorządu Studentów 

 

§ 29 

1. Działalność Samorządu Studentów finansowana jest z budżetu Uczelni oraz innych 

źródeł. 

2. Samorząd nie może być finansowany przez osoby lub instytucje, których działalność 

jest sprzeczna z charakterem, celem i zasadami KUL oraz gdy źródła zysków tych 

osób lub instytucji pozostają niejasne albo budzą wątpliwości natury moralnej. 

3. Decyzję o tym, czy dana osoba lub instytucja może finansować działalność organów 

Samorządu podejmuje Dziekan Wydziału. 

 

DZIAŁ VI 

Przepisy końcowe i przejściowe 

 

§ 30 

Regulamin Samorządu Studentów KUL w Tomaszowie Lubelski wchodzi w życie po 

zatwierdzeniu przez Senat Akademicki KUL z dniem rozpoczęcia nowego roku 

akademickiego. 

§ 31 

Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane zgodnie 

z obowiązującym prawem w Rzeczpospolitej Polskiej, Statutem Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego oraz Regulaminem Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. 


