
UCHWAŁA

nr 1/2022
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH

z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Samorządu Studentów

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Na  podstawie  §  23.  pkt.  7)  Regulaminu  Samorządu  Studentów  Akademii  Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uczelniana Rada Samorządu Studentów

AGH uchwala co następuje: 

§ 1. 

Na  mocy  uchwał  1-7/2021  Uczelnianej  Rady  Samorządu  Studentów  AGH  z  dnia  

7  października  2021  r.,  których  zgodność  z  ustawą  z  dnia  20  lipca  2018  Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce [Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.] oraz Statutem

AGH  została  stwierdzona  przez  Rektora  Akademii  Górniczo-Hutniczej  im.  Stanisława

Staszica  

w  Krakowie  w  dniu  15  grudnia  2021  r.,  wprowadza  się  tekst  jednolity  Regulaminu

Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

uwzględniający następujące zmiany: 

1. Zmienia się Załącznik nr 3 do uchwały nr 4/2019 Uczelnianej Rady Samorządu

Studentów AGH z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu

Samorządu  Studentów  Akademii  Górniczo-Hutniczej  im.  Stanisława  Staszica  

w  Krakowie  w  ten  sposób,  że  otrzymuje  on  brzmienie,  jak  w  załączniku  do

niniejszej uchwały. 

2. Dodaje się Załącznik nr 4 do uchwały nr 4/2019 Uczelnianej  Rady Samorządu

Studentów AGH z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu

Samorządu  Studentów  Akademii  Górniczo-Hutniczej  im.  Stanisława  Staszica  

w  Krakowie  w  ten  sposób,  że  otrzymuje  on  brzmienie,  jak  w  załączniku  do

niniejszej uchwały.

3. W § 5. pkt 10. po wyrażeniu “Wielki Senior URSS AGH,” dodaje się słowa: “RKN

AGH, Przewodniczący RKN,”.

4. W § 5. dodaje się pkt 13a. o następującym brzmieniu:

“13a. RKN, RKN AGH - Rada Kół Naukowych AGH,”.

5. W § 5. dodaje się pkt 21a. w brzmieniu:

“21a. WSDD - Wydziałowy Studencki Doradca ds. Dydaktycznych,”.

6. W § 12. słowo “Uczelni” zamienia się na “uczelni”. 



7. W § 15.  ust.  1.  pkt  7) kropkę  zastępuje  się  przecinkiem i  dodaje  się  pkt  8)

w następującym brzmieniu: 

“8) RKN.”. 

8. W § 15. ust. 2. pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

“1) Przewodniczący organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8,”.

9. W § 22. ust. 2 pkt 2) usuwa się wyrażenie “w tym Przewodniczący,”. 

10.W § 22. ust.  2. pkt  5) kropkę zastępuje  się przecinkiem i  dodaje się pkt  6)  

w następującym brzmieniu: 

“6) Przewodniczący RKN.”

11.W § 23. pkt 2) słowo “zatwierdza” zamienia się na “wybiera”.

12.W § 23. pkt 4) słowo “powołuje” zamienia się na “zatwierdza”.

13.W § 23. pkt 5) słowo “powołuje” zamienia się na “wybiera”.

14.W § 23. pkt 6) słowo “zatwierdza” zamienia się na “wybiera”. 

15.W § 25. pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

“6) powołuje spośród pozostałych członków Prezydium URSS co najmniej jednego

Zastępcę Przewodniczącego URSS,”.

16.W  §  25.  pkt  8)  słowo  “nie  wyszczególnionych”  zamienia  się  na

“niewyszczególnionych”. 

17.W § 25. pkt 14) słowo “§60-65” zamienia się na “§ 65-69”.

18.W  §  25.  pkt  21)  kropkę  zastępuje  się  przecinkiem  i  dodaje  się  pkt  22)  w

brzmieniu: “22) wnioskuje do URSS o podjęcie akcji protestacyjnej.”. 

19.W § 27. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

“1.  W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu,  rezygnacji  lub  odwołania  z  pełnionej

funkcji, obowiązki Przewodniczącego URSS przejmuje jego Zastępca, w przypadku

gdy powołano jednego Zastępcę Przewodniczącego URSS, lub Pierwszy Zastępca

Przewodniczącego URSS, w przypadku gdy powołano więcej niż jednego zastępcę,

aż do zakończenia wyborów na nowego Przewodniczącego URSS.”

20.W § 27. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

“3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego i Pierwszego Zastępcy

Przewodniczącego, obowiązki Przewodniczącego URSS przejmuje kolejny Zastępca

Przewodniczącego,  zgodnie  z  zasadami  starszeństwa  wieku.  W  przypadku

wygaśnięcia  mandatu  wszystkich  Zastępców  Przewodniczącego,  obowiązki

Przewodniczącego  URSS przejmuje  kolejny  członek  Prezydium URSS,  zgodnie  

z zasadami starszeństwa wiekiem i przyjmuje tytuł Wielkiego Seniora URSS.”

21.W § 27. ust. 4. otrzymuje brzmienie: 

“4. Pierwszy lub kolejny Zastępca Przewodniczącego, lub Wielki Senior URSS pełni

obowiązki  Przewodniczącego  URSS  do  momentu  wyboru  nowego

Przewodniczącego URSS.”



22.W § 29. pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

“2) co najmniej jednego Zastępcy Przewodniczącego URSS,”.

23.W § 31. ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

“1.  W  wyborach  do  Prezydium  URSS  obowiązuje  zasada  ograniczonego

uczestnictwa wydziałów.”

24.W § 31. ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

“2. Wśród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego-elekta URSS AGH na

członków  Prezydium  URSS  znajdują  się  przedstawiciele  minimalnej  liczby

wydziałów:

1) w liczbie co najmniej 30% całkowitej liczby wydziałów, gdy liczba członków

prezydium wynosi 7,

2) w liczbie co najmniej 35% całkowitej liczby wydziałów, gdy liczba członków

prezydium wynosi 8 lub 9,

3) w liczbie co najmniej 40% całkowitej liczby wydziałów, gdy liczba członków

prezydium wynosi 10 lub 11.”

25.W § 31. uchyla się ust. 4. 

26.W § 32. ust. 1. wyrażenie “przez całą kadencję” zastępuje się wyrażeniem “na

czas wyborów do”. 

27.W § 32. uchyla się ust. 3 - 7.

28.W § 34. uchyla się ust. 1.

29.W  §  38.  wyrażenie  “będący  członkami  Prezydium”  zastępuje  się  wyrażeniem

“wybierani spośród członków Prezydium przez Przewodniczącego URSS AGH”.

30.W § 46. ust. 2 po wyrażeniu “ust. 1” dodaje się “pkt 2)”. 

31.W § 48. pkt 4) wyrażenie “powołuje” zastępuje się wyrażeniem “wybiera”. 

32.W § 48. pkt 9) słowo “Uczestnicy” zastępuje się słowem “uczestniczy”. 

33.W § 48. pkt 9) lit a) otrzymuje brzmienie: 

“a) współpracuje z władzami Wydziału w działaniach zmierzających do poprawy

i doskonalenia systemu zapewnienia jakości kształcenia,”.

34.W § 48. pkt 10) słowo “Wnioskuje” zastępuje się słowem “wnioskuje”. 

35.W § 48. pkt 11) słowo “Podejmuje” zastępuje się słowem “podejmuje”. 

36.Dodaje się § 48a. w następującym brzmieniu: 

“§ 48a. 

1. WSDD powoływany jest na zasadach opisanych w Ordynacji. 

2. WSDD to osoba kompetentna w zakresie praw i obowiązków studenta oraz

w sytuacjach trudnych i spornych. 

3. Do zadań WSDD należy wspieranie studentów swojego Wydziału poprzez:



1) doradzanie  studentom  Wydziału  w  sprawach  związanych

z przestrzeganiem praw i obowiązków studenta, w tym w sprawach

socjalnych,

2) pomoc w uzyskiwaniu  informacji  związanych ze studiowaniem od

właściwych jednostek Uczelni,

3) przekazywanie  do  władz  Wydziału  informacji  ogólnych  lub

szczegółowych na temat spraw konfliktowych.

4. WSDD ma stały i bezpośredni kontakt z Rzecznikiem Praw Studenta oraz

jego Asystentami.

5. WSDD sporządza coroczne raporty ze swojej działalności i przekazuje do

Rzecznika Praw Studenta.

37.W § 49. pkt 1) słowo “Prowadzi” zastępuje się słowem “prowadzi”. 

38.W § 49. pkt 2) słowo “Odbywają” zastępuje się słowem “odbywają”. 

39.W § 49. pkt 3) słowo “Są” zastępuje się słowem “są”. 

40.W  §  51.  pkt  10)  kropkę  zastępuje  się  przecinkiem  i  dodaje  się  pkt  11)  w

brzmieniu:  

“11) na wniosek Przewodniczącego URSS składa prowizorium finansowe będące

podstawą do przyznania środków z Funduszu Naukowo-Kulturalno-Sportowego na

działalność WRSS.”

41.W § 58. pkt 7) wyrażenie “§24” otrzymuje brzmienie “§ 24”. 

42.W § 58. pkt 10) wyrażenie “§ 24” otrzymuje brzmienie “§ 24”.

43.W § 61. ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

“9. W przypadku zawieszenia Przewodniczącego, o którym mowa w § 15 ust. 1. 

pkt 1 - 5 lub USKW obowiązki przejmuje odpowiednio Zastępca Przewodniczącego,

lub Pierwszy Zastępca Przewodniczącego, w przypadku gdy powołano więcej niż

jednego Zastępcę Przewodniczącego, lub Zastępca USKW, lub Pierwszy Zastępca

USKW, w przypadku gdy powołano więcej niż jednego Zastępcę USKW.”

44.W §62. ust. 6. słowo “zawieszenie” zastępuje się słowem “zawieszenia”.  

45.Dodaje się § 69a. w następującym brzmieniu: 

“XIII. Rada Kół Naukowych 

§ 69a.

1. Rada  Kół  Naukowych  AGH  działa  na  podstawie  odrębnego  regulaminu

uchwalonego  przez  URSS  i  stanowiącego  załącznik  do  niniejszego

Regulaminu.

2. We  wszystkich  sprawach  dotyczących  RKN  nieuregulowanych  

w Regulaminie, o którym mowa w ust. 1 oraz niniejszym Regulaminie wraz

z załącznikami, decyzje podejmuje URSS.”. 

46. § 70. otrzymuje brzmienie: 



“§ 70.

1. URSS,  na  wniosek  organu,  członka  organu  lub  innego  przedstawiciela

studentów, którego decyzja ma dotyczyć lub na wniosek Przewodniczącego

URSS lub członka URSS lub Przewodniczącego KR, może podjąć decyzję  

w sprawie udzielenia absolutorium lub odmowy udzielenia absolutorium nie

wcześniej niż na miesiąc przed upływem kadencji organu, członka organu

lub  przedstawiciela  studentów,  którego  absolutorium  ma  dotyczyć,  

z wyłączeniem okresu wakacyjnego: 

1) Przewodniczącemu URSS,

2) każdemu z członków Prezydium URSS oddzielnie, 

3) USKW,

4) każdemu z Zastępców USKW oddzielnie, 

5) Przewodniczącemu KR,

6) każdemu z członków KR oddzielnie, 

7) każdemu z  członków Senatu  AGH z  grona  studentów  wybranym

przez URSS oddzielnie,

8) każdemu z członków URSS AGH oddzielnie, 

9) każdemu z członków SRMS oddzielnie,

10)każdemu z członków Zarządu RKN oddzielnie, 

11)każdemu z pozostałych przedstawicieli studentów, wybranemu lub

powołanemu do reprezentowania studentów uczelni lub więcej niż

jednego lub więcej niż jednego DS, oddzielnie.

2. WRSS,  na  wniosek  organu,  członka  organu  lub  innego  przedstawiciela

studentów, którego decyzja ma dotyczyć lub na wniosek członka WRSS,

może  podjąć  decyzję  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  lub  odmowy

udzielenia  absolutorium  nie  wcześniej  niż  na  miesiąc  przed  upływem

kadencji  organu, członka organu lub przedstawiciela  studentów, którego

absolutorium ma dotyczyć, z wyłączeniem okresu wakacyjnego, wybranych

lub powołanych do reprezentowania studentów danego wydziału.

3. RM,  na  wniosek  organu,  członka  organu  lub  innego  przedstawiciela

studentów, którego decyzja ma dotyczyć lub na wniosek członka RM, może

podjąć decyzję w sprawie udzielenia absolutorium lub odmowy udzielenia

absolutorium nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem kadencji organu,

członka  organu  lub  innego  przedstawiciela  studentów,  którego

absolutorium ma dotyczyć, z wyłączeniem okresu wakacyjnego, wybranych

lub powołanych do reprezentowania studentów danego DS. 



4. Posiedzenia organów wymienionych w ust. 1-3, podczas których ma zapaść

decyzja rozstrzygająca o przyznaniu absolutorium, są zwoływane przez ich

Przewodniczących nie później niż na 7 dni przed datą posiedzenia. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1-3, można złożyć nie wcześniej niż na 35

dni przed upływem kadencji organu lub przedstawiciela, którego ta decyzja

ma dotyczyć, z wyłączeniem okresu przerwy wakacyjnej. 

6. Decyzję  o  przyznaniu  absolutorium  podejmuje  się  zwykłą  większością

głosów  w  głosowaniu  tajnym,  przy  obecności  ponad  połowy  członków

organów podejmujących decyzję, wymienionych w ust. 1-3.

7. Osoba,  której  decyzja  o  przyznaniu  absolutorium  ma  dotyczyć,  może

zaprezentować  swoje  osiągnięcia  za  okres  kadencji  lub  wygłosić

oświadczenie przed rozpoczęciem głosowania.

8. Niepodjęcie decyzji,  o której mowa w ust.  6 w wyniku głosowania, jest

równoznaczne z decyzją o odmowie przyznania absolutorium.”.

47. § 71. otrzymuje brzmienie: 

“§ 71.

1. W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  organu,  członka  organu,  lub

przedstawiciela  studentów,  o  których mowa w §70 ust.  1-3,  w sprawie

których można podjąć decyzję o przyznaniu absolutorium, decyzję, o której

mowa  odpowiednio  w  §70  ust.  1-3,  można  podjąć  na  najbliższym,  od

wygaśnięcia mandatu, posiedzeniu organu, który te decyzje ma podjąć, nie

później  jednak  niż  w  ciągu  31  dni  od  dnia  wygaśnięcia  mandatu,  

z  wyłączeniem  przerwy  wakacyjnej.  Wniosek,  o  którym mowa  w  §70  

ust.  1-3,  można  złożyć  najpóźniej  w  ciągu  5  dni  od  dnia  wygaśnięcia

mandatu. 

2. W przypadku gdy mandat, o którym mowa w ust. 1, wygasa na skutek

odwołania z pełnionej funkcji, organ nie podejmuje decyzji o przyznaniu

absolutorium.

3. W przypadku gdy mandat, o którym mowa w ust. 1, wygasa na skutek

utraty statusu studenta AGH, organ nie podejmuje decyzji  o przyznaniu

absolutorium,  chyba,  że  osoba,  której  decyzja  ta  ma  dotyczyć,  złoży

wniosek o jej podjęcie.  

4. W przypadku gdy mandat, o którym mowa w ust. 1, wygasa na skutek

ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do

spraw  studentów,  organ  nie  podejmuje  decyzji  o  przyznaniu

absolutorium.”.

48.W  §  85.  pkt  3.   kropkę  zastępuje  się  przecinkiem  i  dodaje  się  pkt  4.  w

następującym brzmieniu: 



“4. Regulamin Rady Kół Naukowych AGH.”

§ 2. 

1. Ogłoszony tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Jakub Śliwiński

Przewodniczący URSS AGH



Regulamin Samorządu Studentów Akademii

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 

w Krakowie.

- TEKST JEDNOLITY -

w brzmieniu obowiązującym od 13 stycznia 2022 r. 1)

1) Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą nr 4/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH z dnia 09 grudnia  

2019 r. i wszedł w życie 16 stycznia 2020 r. Został zmieniony uchwałami nr 1-7/2021 Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

AGH z dnia 7 października 2021 r. 
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I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Samorząd  Studentów  tworzą  wszyscy  studenci  Akademii  Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie.

§ 2.

Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu AGH i niniejszego Regulaminu.

§ 3.

Regulamin  określa  zasady  organizacji  i  tryb  działania  Samorządu,  w  tym  rodzaje

organów, sposób ich wybierania i odwoływania, oraz ich kompetencje.

§ 4.

1. Samorząd jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. 

2. Samorząd  jest  organem  apolitycznym.  Polityczne  oddziaływanie  Organów

Samorządu na resztę Samorządu jest zabronione. 

§ 5.

W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty:

1. AGH,  Uczelnia -  Akademia  Górniczo–Hutnicza  im.  Stanisława  Staszica  w

Krakowie,

2. Ustawa - Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

z późniejszymi zmianami,

3. BIP - Biuletyn Informacji Publicznej,

4. DS - Dom Studencki,

5. KR – Komisja Rewizyjna,

6. KW – Kolegium Wydziałowe,

7. MS - Miasteczko Studenckie AGH,

8. OKE – Okręgowe Kolegium Elektorów,

9. Ordynacja  –  Ordynacja  Wyborcza  Samorządu  Studentów  Akademii  Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

10.Organy  Samorządu  –  URSS,  Przewodniczący  URSS,  WRSS,  Przewodniczący

WRSS, RM, Przewodniczący RM, KR, Przewodniczący KR, WSKW, Przewodniczący

WSKW,  USKW,  SRMS,  Przewodniczący  SRMS,  Prezydium  URSS,  Wielki  Senior

URSS AGH, RKN AGH, Przewodniczący RKN,
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11.Prezydium –  Prezydium  Uczelnianej  Rady  Samorządu  Studentów  Akademii

Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

12.Przewodniczący  URSS -  Przewodniczący  samorządu  będący  organem

w rozumieniu Ustawy,

13.Regulamin – Regulamin Samorządu Studentów Akademii Górniczo–Hutniczej im.

Stanisława Staszica w Krakowie,

     13a. RKN, RKN AGH - Rada Kół Naukowych AGH,

14.RM – Rada Mieszkańców DS,

15.Samorząd  – Samorząd Studentów Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława

Staszica w Krakowie,

16.SRMS - Studencka Rada Miasteczka Studenckiego AGH,

17.  Statut,  Statut  AGH  –  Statut  Akademii  Górniczo–Hutniczej  im.  Stanisława

Staszica w Krakowie,

18.UKE – Uczelniane Kolegium Elektorów,

19.URSS, URSS AGH – Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

20.USKW – Uczelniany Studencki Komisarz Wyborczy,

21.Ustawa – Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. 

z późniejszymi zmianami,

     21a. WSDD - Wydziałowy Studencki Doradca ds. Dydaktycznych,   

22.WRSS – Wydziałowa Rada Samorządu Studentów,

23.WSKW – Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza,

24.Zwykła większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż

liczba głosów przeciw.

§ 6.

1. Samorząd  posługuje  się  znakiem  graficznym,  którego  specyfikację  i  zasady

wykorzystania określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

2. Nazwa angielskojęzyczna URSS brzmi AGH University Student Council  lub AGH

UST Student Council. 

§ 7.

Tryb  wyborów  do  organów  Samorządu  określa  Ordynacja  uchwalana  przez  URSS

i stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
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II. Działalność Samorządu

§ 8.

Organy  kolegialne  i  jednoosobowe  Samorządu  reprezentują  ogół  studentów  wobec

Uczelni. Każdy student ma prawo do wyrażania opinii w sprawach należących do zadań

Samorządu oraz do kierowania pod adresem jego organów wniosków i propozycji. 

§ 9.

Wszystkie zebrania organów Samorządu są otwarte dla studentów AGH. 

§ 10.

Samorząd prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-

bytowych i kulturalnych.

§ 11.

Samorząd zabiera głos w sprawach ujętych w Ustawie, Statucie, niniejszym Regulaminie

oraz innych sprawach dotyczących życia studenckiego.

§ 12.

Samorząd decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez

uczelnię na sprawy studenckie. Samorząd sporządza sprawozdanie z rozdziału środków

finansowych  i  rozliczenia  tych  środków  nie  rzadziej  niż  raz  w  roku  akademickim

i udostępnia je w BIP na stronie uczelni.

§ 13.

Samorząd,  poprzez  swoje  organy,  zarządza  powierzonymi  przez  Uczelnię  środkami

materialnymi niezbędnymi do jego funkcjonowania. 

§ 14.

W  przypadku  zaistnienia  w  uczelni  sporu  zbiorowego  dotyczącego  istotnych  spraw

studentów, Samorząd może podjąć akcję protestacyjną lub strajk.
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III. Struktura Samorządu

§ 15.

1. Kolegialnymi organami Samorządu są:

1) URSS,

2) WRSS,

3) KR,

4) RM,

5) WSKW,

6) SRMS,

7) Prezydium URSS,

8) RKN. 

2. Jednoosobowymi organami Samorządu są:

1) Przewodniczący organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8,

2) Wielki Senior URSS AGH,

3) USKW.

§ 16.

1. Dla organów, o których mowa w § 15. ust. 1 pkt 1-5 wybierani lub powoływani są

również zastępcy przewodniczących.

2. Dla  USKW  powoływani  są  Zastępca  USKW  lub  Zastępcy  USKW  na  zasadach

określonych w Ordynacji.

3. Zastępcy nie są organem jednoosobowym w rozumieniu Regulaminu.

4. Zastępcy pełnią obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności lub

niemożności do podejmowania działań.

5. Zastępca  USKW,  w  przypadku  gdy  powołano  jednego  Zastępcę  USKW,  lub

Pierwszy Zastępca USKW, w przypadku gdy powołano dwóch Zastępców USKW,

pełni  obowiązki  USKW  w  przypadku  jego  nieobecności  lub  niemożności  do

podejmowania działań. 

§ 17.

Organom  Samorządu  przysługuje  prawo  używania  pieczęci  z  nazwą  odpowiedniego

organu, a organom jednoosobowym - pieczęci imiennej. 

§ 18.

Organy kolegialne Samorządu w swojej działalności:

1) podejmują decyzje i wydają opinie w formie uchwał,

6



2) zapewniają jawność swoich obrad,

3) informują społeczność studencką o podjętych uchwałach i działaniach,

4) kierują się dobrem społeczności studenckiej.

§ 19.

1. Uchwały organów kolegialnych Samorządu:

1) są  wiążące  dla  społeczności  studenckiej,  którą  te  organy  reprezentują,

chyba że z treści uchwały wynika inaczej,

2) są  wiążące  dla  organów stopni  niższych,  jeśli  są  podjęte  przez  organy

stopnia wyższego,

3) podejmuje  się  w  głosowaniu  jawnym,  z  wyjątkiem  spraw  osobowych,

podejmowanych w głosowaniu tajnym,

4) podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów,  jeżeli  w  niniejszym

Regulaminie nie zastrzeżono inaczej,

5) podejmowane  są  w  obecności  ponad  połowy  regulaminowego  składu

danego organu,

6) podejmowane  w  głosowaniu  jawnym mogą  być  podejmowane  w  trybie

obiegowym drogą elektroniczną.

2. Prowadzący obrady organu kolegialnego zarządza głosowanie tajne, gdy zostanie

zgłoszony odpowiedni wniosek przez członka organu obecnego na posiedzeniu.

3. W przypadku równej liczby kandydatów i miejsc do obsadzenia oraz w przypadku

wyboru Komisji Skrutacyjnej, głosowania mogą odbywać się w formie blokowej,

o ile zostanie złożony odpowiedni wniosek o taką formę głosowania i zostanie on

jednomyślnie poparty.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 są:

1) zgłaszane  pisemnie  do  prowadzącego  posiedzenie  przed  rozpoczęciem

obrad lub słownie do prowadzącego głosowanie w trakcie trwania obrad,

2) poddawane pod głosowanie na tych samych obradach organu w pierwszej

kolejności,

3) rozstrzygane  przez  członków  posiedzenia  z  głosem  czynnym,  po

wysłuchaniu  wnioskodawcy  i  co  najwyżej  jednego  głosu  przeciwko

wnioskowi.

§ 20.

Posiedzenia  organów  Samorządu  zwołują  i  prowadzą  Przewodniczący  tych  organów,

chyba, że w niniejszym Regulaminie lub Ordynacji określono inaczej.
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IV. URSS

§ 21.

1. Uczelniana  Rada  Samorządu  Studentów  AGH  jest  najwyższym  organem

Samorządu.

2. URSS jest organem uchwałodawczym.

§ 22.

1. Członkami URSS są:

1) Przewodniczący WRSS,

2) Członkowie Senatu AGH z grona studentów wybrani przez WRSS,

3) Członkowie WRSS wybrani do URSS na zasadach opisanych w Ordynacji. 

2. W posiedzeniach URSS biorą udział z głosem doradczym:

1) Członkowie Prezydium URSS,

2) Członkowie Komisji Rewizyjnej,

3) Przewodniczący-elekci URSS, WRSS i  członkowie-elekci  Prezydium URSS

i członkowie-elekci KR,

4) Pełnomocnicy przewodniczącego URSS,

5) USKW,

6) Przewodniczący RKN.

§ 23.

Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH:

1) wybiera i odwołuje Przewodniczącego URSS,

2) wybiera i odwołuje pozostałych członków Prezydium URSS,

3) wybiera i odwołuje USKW,

4) zatwierdza Zastępcę USKW lub Zastępców USKW,

5) wybiera i odwołuje Przewodniczącego KR,

6) wybiera i odwołuje członków KR,

7) uchwala Regulamin Samorządu wraz z załącznikami oraz jego zmiany,

8) uzgadnia  treść  Regulaminu  Studiów i  jej  zmiany w trybie  zgodnym z  Ustawą

i Statutem,

9) uzgadnia  powołanie  prorektora do którego zakresu obowiązków należą sprawy

kształcenia i/lub studenckie,

10) uzgadnia powołanie Rzecznika Praw Studenta,

11) opiniuje  uzgodnienie  regulaminu  świadczeń  oraz  innych  dokumentów

niewymienionych w niniejszym Regulaminie na wniosek Przewodniczącego URSS, 
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12) zatwierdza delegatury do Komisji Senackich,

13) opiniuje szczegółową organizację roku akademickiego,

14) opracowuje Kodeks Etyki Studenta AGH,

15) zabiera głos w innych sprawach określonych w Statucie AGH i Ustawie,

16) podejmuje uchwały w innych sprawach określonych w niniejszym Regulaminie,

17) może wnioskować do Przewodniczącego URSS o powołanie Komisji  Roboczych

w trakcie trwania kadencji Prezydium URSS,

18) podejmuje uchwałę o akcji protestacyjnej i jej formie bezwzględną większością

głosów,

19) wydaje  opinię  na  temat  kandydatury  studenta  AGH  do  organu

międzyuczelnianego na wniosek tego kandydata lub organu międzyuczelnianego,

do którego kandyduje,

20) powołuje  członków  Senatu  AGH  z  grona  studentów  na  zasadach  opisanych

w Ordynacji,

21) może  wnioskować  o  przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Komisji

Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, jednak nie częściej niż raz w semestrze.

§ 24.

1. Posiedzenie URSS zwoływane jest z inicjatywy i przez organy wyszczególnione

w odpowiednich  zapisach  Regulaminu  lub  Ordynacji,  a  w  szczególności  przez

Przewodniczącego URSS,  w tym także na pisemny wniosek:

1) co najmniej połowy członków Prezydium URSS,

2) co najmniej 1/3 członków URSS,

3) Komisji Rewizyjnej.

2. Posiedzenie,  zwołane  na  wniosek,  o  którym mowa  w ust.  1,  musi  odbyć  się

w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

3. Powiadomienie  o  posiedzeniu  URSS jest  przekazywane do członków URSS nie

później niż na 7 dni przed datą posiedzenia, chyba, że Regulamin lub Ordynacja

stanowią inaczej.

4. Powiadomienie,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  powinno  zawierać  ramowy  plan

posiedzenia oraz sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia.

5. W  przypadku,  gdy  członek  URSS  nie  może  uczestniczyć  w  posiedzeniu,

Przewodniczący  WRSS  powinien  oddelegować  na  jego  miejsce  innego  członka

WRSS, zgłaszając to pisemnie przed rozpoczęciem posiedzenia do prowadzącego

posiedzenie.

6. W przypadku braku usprawiedliwienia nieobecności w formie pisemnej lub braku

wystosowania delegacji, o której mowa w ust. 5, członkowi zostaje odebrany głos

czynny na kolejnym posiedzeniu URSS. 
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7. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 6 na dwóch kolejno po sobie

następujących  posiedzeniach  URSS,  Komisja  Rewizyjna  może  wnioskować  do

URSS o odebranie członkowi URSS głosu czynnego do zakończenia kadencji lub

wygaśnięcia mandatu.

8. Decyzja o odebraniu głosu czynnego, o którym mowa w ust. 7, podejmowana jest

bezwzględną większością głosów na początku najbliższego posiedzenia URSS.

V. Przewodniczący URSS

§ 25.

Przewodniczący URSS:

1) reprezentuje Samorząd w Uczelni i poza nią,

2) reprezentuje Samorząd w Senacie AGH z głosem doradczym,

3) składa oświadczenia woli oraz podpisuje wszelkie pisma w imieniu URSS,

4) odpowiada za budżet przyznany na działalność Samorządu i nim dysponuje,

5) koordynuje i kontroluje pracę pozostałych członków Prezydium URSS,

6) powołuje spośród pozostałych członków Prezydium URSS co najmniej jednego

Zastępcę Przewodniczącego URSS,

7) zwołuje i  przewodniczy posiedzeniom URSS oraz Prezydium URSS, chyba,  że

niniejszy Regulamin lub Ordynacja stanowią inaczej,

8) deleguje  do  organów  i  zespołów  na  poziomie  Uczelni  niewyszczególnionych

w tym Regulaminie lub Ordynacji, informując o tym URSS,

9) deleguje przedstawicieli Samorządu na wyjazdy służbowe,

10) przeprowadza wybory USKW,

11) powołuje Koordynatorów Komisji Roboczych URSS,

12) wnioskuje  do  URSS  o  powołanie  studenckich  przedstawicieli  w  komisjach

senackich,

13) dba o wykonanie uchwał i zapewnia ich zgodność z regulaminem,

14) powołuje Pełnomocników Przewodniczącego URSS, o których mowa w § 65-69,

15) w ramach akcji protestacyjnej prowadzi negocjacje z władzami uczelni,

16) może wnioskować do Przewodniczącego Komisji Zadaniowej URSS o zasięgnięcie

opinii Komisji Zadaniowej URSS w dowolnej sprawie leżącej w kompetencjach

danej Komisji, 

17) wnioskuje do Prezydium URSS o zmianę lub ustanowienie zakresu kompetencji

Komisji Zadaniowej,

18) zwołuje posiedzenia WRSS w przypadku, o którym mowa w § 50 ust. 3,
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19) podejmuje decyzje w sprawach nagłych w imieniu URSS, po zasięgnięciu opinii

Prezydium URSS,

20) publikuje uchwały URSS na stronie internetowej URSS,

21) przygotowuje posiedzenia URSS,

22) wnioskuje do URSS o podjęcie akcji protestacyjnej.

§ 26.

1. Przewodniczący dochodzi do porozumienia z władzami AGH, po zasięgnięciu opinii

URSS, w sprawach określonych w Statucie i Ustawie.

2. Uzyskanie opinii, o której mowa w ust. 1, może odbywać się w trybie obiegowym

drogą elektroniczną w terminie  48 godzin  od momentu  zawnioskowania  przez

Przewodniczącego URSS o tę opinię.

3. W  przypadku  braku  uzyskania  ponad  połowy  liczby  głosów  uprawnionych  do

głosowania, opinię tę uznaje się za pozytywną.

§ 27.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji,

obowiązki Przewodniczącego URSS przejmuje jego Zastępca,  w przypadku gdy

powołano  jednego  Zastępcę  Przewodniczącego  URSS,  lub  Pierwszy  Zastępca

Przewodniczącego URSS, w przypadku gdy powołano więcej niż jednego zastępcę,

aż do zakończenia wyborów na nowego Przewodniczącego URSS.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, USKW ogłasza nowe wybory w trybie

opisanym w Ordynacji.

3. W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  Przewodniczącego  i  Pierwszego  Zastępcy

Przewodniczącego,  obowiązki  Przewodniczącego  URSS  przejmuje  kolejny

Zastępca  Przewodniczącego,  zgodnie  z  zasadami  starszeństwa  wieku.  W

przypadku  wygaśnięcia  mandatu  wszystkich  Zastępców  Przewodniczącego,

obowiązki Przewodniczącego URSS przejmuje kolejny członek Prezydium URSS,

zgodnie  z zasadami  starszeństwa wiekiem i  przyjmuje  tytuł  Wielkiego Seniora

URSS. 

4. Pierwszy lub kolejny Zastępca Przewodniczącego, lub Wielki Senior URSS pełni

obowiązki  Przewodniczącego  URSS  do  momentu  wyboru  nowego

Przewodniczącego URSS.
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VI. Prezydium URSS

§ 28.

Prezydium  URSS  jest  kolegialnym  organem  wykonawczym  URSS.  Jego  obradom

przewodniczy Przewodniczący URSS.

§ 29.

Prezydium URSS składa się z:

1) Przewodniczącego URSS,

2) co najmniej jednego Zastępcy Przewodniczącego URSS,

3) Pozostałych członków Prezydium URSS.

§ 30.

1. Prezydium liczy od siedmiu do jedenastu członków. 

2. Decyzję  o  liczbie  członków  Prezydium  podejmuje  Przewodniczący-Elekt  URSS,

zgodnie z zasadami opisanymi w Ordynacji.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium w trakcie trwania kadencji,

Przewodniczący URSS może wnioskować do URSS o zmniejszenie liczby członków

z uwzględnieniem limitów, o których mowa w ust. 1.

4. W trakcie  trwania  kadencji  Przewodniczący  URSS może  wnioskować  do  URSS

o zwiększenie liczby członków z uwzględnieniem limitów, o których mowa w ust.

1.

5. W przypadku opisanym w ust. 4, przeprowadza się wybory na członka Prezydium

na zasadach opisanych w Ordynacji.

§ 31.

1. W wyborach do Prezydium URSS obowiązuje zasada ograniczonego uczestnictwa

wydziałów.

2. Wśród  kandydatów  zgłoszonych  przez  Przewodniczącego-elekta  URSS  AGH na

członków  Prezydium  URSS  znajdują  się  przedstawiciele  minimalnej  liczby

wydziałów:

1) w liczbie co najmniej 30% całkowitej liczby wydziałów, gdy liczba członków

prezydium wynosi 7,

2) w liczbie co najmniej 35% całkowitej liczby wydziałów, gdy liczba członków

prezydium wynosi 8 lub 9,

3) w liczbie co najmniej 40% całkowitej liczby wydziałów, gdy liczba członków

prezydium wynosi 10 lub 11.
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3. Liczba przedstawicieli reprezentujących jeden wydział nie może być większa niż:

1) 2, gdy liczba członków prezydium wynosi 7, 8 lub 9,

2) 3, gdy liczba członków prezydium wynosi 10 lub 11.

4. (uchylony) 

§ 32.

1. Zasady, o których mowa w § 31, obowiązują na czas wyborów do Prezydium.

2. W przypadku, gdy student studiuje na więcej niż jednym wydziale, kandydat na

Przewodniczącego URSS określa, z którego Wydziału przedstawicielem jest dany

student przed jego zatwierdzeniem przez URSS.

3. (uchylony). 

4. (uchylony).

5. (uchylony).

6. (uchylony).

7. (uchylony). 

§ 33.

1. Prezydium URSS obraduje na posiedzeniach, nie rzadziej niż raz w miesiącu, za

wyjątkiem przerw wakacyjnych.

2. W  przypadku  równej  liczby  głosów  “za”  i  “przeciw”  w  głosowaniach  na

posiedzeniach Prezydium, Przewodniczący URSS otrzymuje głos rozstrzygający. 

§ 34.

1. (uchylony).

2. Członkowie Prezydium URSS reprezentują Samorząd w zakresie pełnionych przez

siebie obowiązków.

§ 35.

Prezydium URSS:

1) przygotowuje plan podziału środków na cele studenckie będących w dyspozycji

Samorządu i czuwa nad prawidłową jego realizacją,

2) zdaje raport ze swojej działalności na kolejnych posiedzeniach URSS,

3) podejmuje działania związane z realizacją zadań Samorządu,

4) podejmuje  decyzje  we  wszystkich  sprawach  niezastrzeżonych  do  kompetencji

innych organów Samorządu,

5) określa kierunki i formy pomocy dla studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego

i sportowego,
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6) na  wniosek  Przewodniczącego  URSS,  opiniuje  sprawy  dotyczące  środowiska

studenckiego po konsultacji z odpowiednią Komisją Zadaniową,

7) prowadzi szkolenia w zakresie Praw i Obowiązków Studenta.

VII. Komisje URSS

§ 36.

W Samorządzie funkcjonują:

1. Komisje Zadaniowe, które działają w trybie ciągłym,

2. Komisje Robocze. 

§ 37.

Komisje  URSS  są  zespołami  doradczymi  dla  Przewodniczących  Komisji  Zadaniowych

i Koordynatorów Komisji Roboczych.

§ 38.

Pracom Komisji Zadaniowych przewodzą Przewodniczący Komisji Zadaniowych wybierani

spośród  członków Prezydium  przez  Przewodniczącego  URSS AGH,  a  pracami  Komisji

Roboczych  kierują  Koordynatorzy  Komisji  Roboczych,  będący  Pełnomocnikami

Przewodniczącego URSS w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 

§ 39.

Tryb i zasady pracy Komisji określane są przez Przewodniczącego Komisji Zadaniowej lub

odpowiednio  przez  Koordynatora  Komisji  Roboczej  kierującego  daną  Komisją,

z zastrzeżeniem,  że  spotkania  nie  mogą  odbywać  się  rzadziej  niż  raz  w  miesiącu,

z wyłączeniem okresu przerwy wakacyjnej. 

§ 40.

1. Przewodniczący Komisji  Zadaniowych są proponowani  przez Przewodniczącego-

elekta URSS podczas wyborów, w trybie opisanym w Ordynacji.

2. Zakres  obowiązków  oraz  liczbę  Komisji  Zadaniowych  określa  Przewodniczący-

Elekt URSS podczas wyborów, w trybie opisanym w Ordynacji.

3. W trakcie  kadencji  Przewodniczący URSS może zmienić liczbę,  nazwy i  zakres

kompetencji Komisji Zadaniowych, informując o tym URSS. 

§ 41.
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Przewodniczący  Komisji  Zadaniowej  może  wystawiać  opinię  w  sprawie  będącej

w kompetencjach danej Komisji, po konsultacji z Komisją. 

§ 42.

1. Komisje  Robocze  powoływane  są  przez  Przewodniczącego  URSS  na  dokładnie

określony czas, do konkretnych projektów wraz z możliwością przedłużenia ich

kadencji przez Przewodniczącego URSS.

2. Koordynator Komisji  Roboczej przedstawia sprawozdanie z działalności  Komisji,

z uwzględnieniem rozliczenia finansowego, na najbliższym posiedzeniu URSS, po

zakończeniu swojej pracy.

VIII. WRSS

§ 43.

WRSS jest najwyższym organem Samorządu na Wydziale. 

§ 44.

WRSS  reprezentuje  wszystkich  studentów  na  Wydziale  i  jest  przez  nich  wybierana

w wyborach bezpośrednich, na zasadach opisanych w Ordynacji. 

§ 45.

Liczbę członków WRSS określa WRSS na zasadach opisanych w Ordynacji.

§ 46.

1. Od momentu zatwierdzenia  ważności  wyborów do  czasu rozpoczęcia  kadencji,

członkowie-elekci WRSS mogą podejmować działania konieczne do prawidłowego

rozpoczęcia kadencji, a w szczególności:

1) Zwoływać zebrania,

2) Podejmować uchwały.

2. Decyzje, o których mowa w ust.  1 pkt  2), nabierają mocy nie wcześniej  niż  

w momencie rozpoczęcia kadencji, na którą zostali wybrani członkowie-elekci.

§ 47.

W zakresie  pełnienia  swoich  obowiązków,  każdy  członek  WRSS zobowiązany  jest  do

brania czynnego udziału w jej pracach i sumiennego pełnienia powierzonych mu funkcji.
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§ 48.

WRSS:

1) reprezentuje interesy studentów swojego Wydziału na Wydziale, Uczelni  i poza

nią,

2) uczestniczy,  poprzez  swoich  przedstawicieli,  w  pracach  organów  kolegialnych

Wydziału, Uczelni oraz innych organów Samorządu,

3) wybiera WSKW,

4) wybiera i odwołuje Przewodniczącego WRSS,

5) odwołuje członków WRSS,

6) uzgadnia powołanie prodziekana, do którego zakresu obowiązków należą sprawy

kształcenia i/lub studenckie lub ich odpowiedników,

7) powołuje  członków  Senatu  AGH  z  grona  studentów  na  zasadach  opisanych

w Ordynacji,

8) wyraża  opinię  społeczności  studentów Wydziału  w sprawach,  o  których mowa

w §8, a w szczególności na temat:

a) programu studiów w sposób pisemny, przed uchwaleniem ich przez Senat

AGH,

b) jakości kształcenia na Wydziale oraz prowadzonej na nim dydaktyki,

c) innych spraw, na wniosek Dziekana Wydziału.

9) uczestniczy w życiu Wydziału, a w szczególności:

a) współpracuje  z  władzami  Wydziału  w  działaniach  zmierzających  do

poprawy i doskonalenia systemu zapewnienia jakości kształcenia,

b) wybiera przedstawicieli do Kolegium Wydziałowego na zasadach opisanych

w Ordynacji,

c) dba o sprawy socjalno-bytowe i kulturalne na Wydziale,

d) reprezentuje  studentów  Wydziału  w  kontaktach  z  władzami  lub  kadrą

akademicką,

e) służy wsparciem i pomocą wspólnocie akademickiej na Wydziale,

f) w innych sprawach, na prośbę studentów lub władz Wydziału.

10)wnioskuje do URSS o podjęcie akcji protestacyjnej,

11)podejmuje uchwały w innych sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie.

§ 48a.

1. WSDD powoływany jest na zasadach opisanych w Ordynacji. 

2. WSDD  to  osoba  kompetentna  w  zakresie  praw  i  obowiązków  studenta  oraz  

w sytuacjach trudnych i spornych. 
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3. Do zadań WSDD należy wspieranie studentów swojego Wydziału poprzez:

1) doradzanie  studentom  Wydziału  w  sprawach  związanych  z

przestrzeganiem  praw  i  obowiązków  studenta,  w  tym  w  sprawach

socjalnych,

2) pomoc  w  uzyskiwaniu  informacji  związanych  ze  studiowaniem  od

właściwych jednostek Uczelni,

3) przekazywanie do władz Wydziału informacji ogólnych lub szczegółowych

na temat spraw konfliktowych.

4. WSDD ma stały i bezpośredni kontakt z Rzecznikiem Praw Studenta oraz jego

Asystentami.

5. WSDD  sporządza  coroczne  raporty  ze  swojej  działalności  i  przekazuje  do

Rzecznika Praw Studenta.

§ 49.

Posiedzenia WRSS:

1) prowadzi Przewodniczący WRSS lub wyznaczony przez niego członek WRSS,

2) odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem przerw wakacyjnych,

3) są protokołowane oraz sporządzana jest z nich lista obecności. 

§ 50.

1. Posiedzenia  WRSS zwołuje  Przewodniczący  WRSS z  własnej  inicjatywy  lub  na

wniosek:

1) Przewodniczącego URSS, lub 

2) Komisji Rewizyjnej, lub

3) USKW, lub

4) co najmniej 1/3 członków WRSS, lub

5) co najmniej 60 studentów Wydziału, lub 

6) co najmniej 1/10 liczby wszystkich studentów Wydziału.

2. W  przypadku  złożenia  wniosku  przez  podmioty  wymienione  w  ust.  1,

Przewodniczący  WRSS zwołuje  posiedzenie,  które  odbędzie  się  w  terminie  do

14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. W  przypadku  niedotrzymania  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  lub  po

przekroczeniu  terminu  dwóch  miesięcy  od  ostatniego  posiedzenia,  Komisja

Rewizyjna informuje Przewodniczącego URSS o konieczności zwołania posiedzenia

WRSS. 

4. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  posiedzenie  zwoływane  jest  przez

Przewodniczącego URSS i odbywa się w terminie do 14 dni od daty przekroczenia

terminów, o których mowa w ust. 3.
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5. Posiedzenie  zwołane  na  podstawie  ust.  4  prowadzone  jest  przez

Przewodniczącego URSS albo osobę przez niego wyznaczoną.

IX. Przewodniczący WRSS

§ 51.

Przewodniczący WRSS:

1) reprezentuje WRSS w Uczelni i poza nią,

2) reprezentuje WRSS w kontaktach z władzami Wydziału i Uczelni,

3) pełni funkcję:

a) Przedstawiciela do Kolegium Wydziałowego,

b) Członka URSS.

4) nie może zrzec się funkcji wymienionych w ust. 3,

5) koordynuje prace WRSS,

6) przewodzi posiedzeniom WRSS,

7) decyduje o podziale środków przeznaczonych na cele studenckie na Wydziale.

8) wnioskuje  do  Przewodniczącego  URSS  o  przekazanie  dodatkowych  środków

finansowych,

9) deleguje przedstawicieli spośród studentów Wydziału na egzaminy komisyjne,

10)wnioskuje  do  USKW  o  przeprowadzenie  wyborów  uzupełniających  lub  inne

postępowania, zgodnie z Ordynacją,

11)na  wniosek  Przewodniczącego  URSS  składa  prowizorium  finansowe  będące

podstawą do przyznania środków z Funduszu Naukowo-Kulturalno-Sportowego na

działalność WRSS.

§ 52.

1.  W przypadku  wygaśnięcia  mandatu,  rezygnacji  lub  odwołania  z  pełnionej  funkcji,

obowiązki  Przewodniczącego  WRSS  przejmuje  Zastępca  Przewodniczącego,  aż  do

momentu wyboru nowego Przewodniczącego.

2. Wybór Przewodniczącego następuje na zasadach określonych w Ordynacji. 

X. Rada Mieszkańców

§ 53.
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1. Członkowie Rad Mieszkańców są powoływani w trybie określonym w Ordynacji.

2. Liczbę członków RM i czas trwania kadencji określa Ordynacja.

§ 54.

1. Rada Mieszkańców DS działa na podstawie odrębnego regulaminu uchwalonego

przez URSS i stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. We  wszystkich  sprawach  dotyczących  MS  nieuregulowanych  w  Regulaminie,

o którym  mowa  w  ust.  1  oraz  niniejszym  Regulaminie  wraz  z  załącznikami,

decyzje podejmuje URSS.

XI. Komisja Rewizyjna

§ 55.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i opiniodawczym dla pozostałych organów 

Samorządu.

§ 56.

1. Liczbę członków KR wskazuje Przewodniczący-Elekt KR.

2. Liczba członków KR musi mieścić się w przedziale między 3 a 7.

3. W  przypadku  nierozstrzygniętego  głosowania  podczas  posiedzenia  KR,  głos

decydujący należy do Przewodniczącego KR.

4. W skład KR wchodzi:

1) Przewodniczący KR,

2) Zastępca Przewodniczącego KR,

3) Pozostali członkowie KR.

5. W  przypadku  utraty  mandatu  członka  KR  w  trakcie  trwania  kadencji,

Przewodniczący KR może wnioskować do URSS o zmniejszenie liczby członków. 

6. W  trakcie  trwania  kadencji,  Przewodniczący  KR  może  wnioskować  do  URSS

o zwiększenie liczby członków.

7. W przypadku opisanym w ust. 5-6, decyzja podejmowana jest przez URSS zwykłą

większością głosów.

§ 57.

Sposób wyboru członków Komisji Rewizyjnej określa Ordynacja.
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§ 58.

Komisja Rewizyjna:

1) czuwa  nad  przestrzeganiem  Regulaminu  Samorządu,  innych  regulaminów

wewnętrznych  Samorządu,  przepisów  prawa,  Statutu  AGH  i  Kodeksu  Etyki

Studenta przez członków organów Samorządu,

2) przedstawia  URSS sprawozdanie  roczne ze swojej  działalności  raz  w roku,  na

ostatnim posiedzeniu URSS w danym roku akademickim,

3) wnioskuje do Przewodniczącego URSS o zwołanie Posiedzenia URSS,

4) monitoruje wydatkowanie środków finansowych oraz weryfikuje zgodność działań

URSS z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi,

5) wydaje  i  publikuje  decyzje  w  sprawie  interpretacji  zapisów  niniejszego

Regulaminu i przepisów wydanych na jego podstawie,

6) publikuje interpretacje zapisów niniejszego Regulaminu i przepisów wydanych na

jego podstawie,

7) wnioskuje  do  URSS  o  odwołanie  członka  organu  w  przypadku  opisanym  

w § 24 ust. 7,

8) monitoruje nieobecności na posiedzeniach URSS i Senatu AGH,

9) może  wnioskować  do  Organu  Kolegialnego,  który  powołał  studenckiego

przedstawiciela  do  Senatu  AGH,  o  odwołanie  go  z  tej  funkcji,  w  przypadku

nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Senatu AGH tego studenta, na

dwóch kolejno po sobie następujących posiedzeniach Senatu AGH. Przepis ten nie

obowiązuje w trakcie sesji egzaminacyjnej oraz w okresie wakacji,

10)może  wnioskować  do  URSS  o  odebranie  głosu  czynnego  członkowi  URSS

w przypadku opisanym w § 24 ust. 7.

§ 59.

1. Decyzja lub uchwała każdego organu Samorządu może podlegać weryfikacji KR,

na wniosek członka organu kolegialnego  Samorządu,  organu jednoosobowego,

lub 50 studentów AGH, w przypadku wpłynięcia tego wniosku w terminie do 14

dni od daty wydania tej decyzji.

2. KR dokonuje weryfikacji decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie do 72 godzin

od wpłynięcia wniosku. 

3. KR może również dokonać weryfikacji  decyzji lub uchwały z własnej inicjatywy

w terminie do 14 dni od jej wydania. 
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4. W przypadku stwierdzenia przez KR podejrzenia naruszenia Ustawy, Regulaminu,

Ordynacji  lub Statutu  AGH decyzją lub uchwałą,  o której mowa w ust.  1, KR

kieruje do URSS wniosek o uchylenie lub zmianę tej decyzji, z zastrzeżeniem ust.

6.

5. URSS rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 4, na najbliższym posiedzeniu,

jednak  nie  później  niż  w  ciągu  14  dni  od  dnia  jego  złożenia,  z  wyłączeniem

przerwy wakacyjnej.

6. W przypadku stwierdzenia przez KR podejrzenia naruszenia Ustawy, Regulaminu,

Ordynacji lub Statutu AGH decyzją lub uchwałą, o której mowa w ust. 1 podjętą

przez URSS, wniosek o uchylenie decyzji URSS, KR kieruje do Rektora.

7. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  4  i  ust.  6,  KR  może  wydać  decyzję

zabezpieczającą w postaci wstrzymania wykonania decyzji lub uchwały, o której

mowa w ust. 1, do czasu rozpatrzenia wniosku KR przez URSS lub przez Rektora.

§ 60.

Przewodniczący KR lub upoważniony przez niego członek KR może:

1) uczestniczyć bez prawa głosu w zebraniach kolegialnych organów Samorządu, za

wyjątkiem organów, których jest członkiem - wtedy może zabierać głos.

2) żądać  od  przedstawicieli  organów  Samorządu  protokołów  oraz  pisemnych

sprawozdań  z  działalności  (nie  częściej  niż  raz  w  semestrze).  Wniosek  może

dotyczyć jedynie działalności obecnie trwającej kadencji KR.

3) zgłaszać uwagi i udzielać zaleceń dotyczących stwierdzonych uchybień.

§ 61.

1. KR, w formie uchwały, może podjąć decyzję o zawieszeniu, na czas nie dłuższy

niż 14 dni i nie częściej niż raz na 6 miesięcy w stosunku do jednej osoby, członka

organu  kolegialnego,  osoby  pełniącej  funkcję  organu  jednoosobowego  lub

jakiegokolwiek  innego  przedstawiciela  studentów,  gdy  zaistnieją  zarzuty

uchybiania  swoim  działaniem  postanowieniom  Statutu  AGH i  Regulaminu,  nie

uczestniczą  w pracach  organów  Samorządu  lub  Uczelni,  do  których  zostali

wybrani lub powołani, lub zachowują się niezgodnie z Kodeksem Etyki Studenta

AGH.  KR  ma  obowiązek  sformułować  te  zarzuty  podejmując  decyzję  o

zawieszeniu.

2. Decyzję o zawieszeniu podejmuje się w celu rozpatrzenia zarzutów wniesionych

wobec zawieszanego, wyszczególnionych w ust. 1. 

3. Przez zawieszenie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się odebranie praw oraz

możliwości  wypełniania  obowiązków  ujętych  w  niniejszym  Regulaminie

wynikających z pełnionej funkcji. 
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4. URSS, a dla członków WRSS i RM odpowiednio również WRSS i RM, może podjąć

bezwzględną większością głosów decyzję, na wniosek KR, o przedłużenie czasu

zawieszenia o którym mowa w ust. 1, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności,

w tym badanie zarzutów, o których mowa w ust. 1, przez KR lub odpowiednio do

tego powołane władze uczelniane lub państwowe. 

5. Wniosek,  o  którym mowa w ust.  4,  powinien  uwzględniać  proponowany  czas

trwania zawieszenia.

6. URSS,  WRSS  lub  RM  podejmując  decyzję  o  przedłużeniu  czasu  trwania

zawieszenia musi wskazać czas trwania zawieszenia, który nie może być dłuższy

od trwania kadencji osoby zawieszanej.

7. Przed upływem czasu trwania zawieszenia, KR wydaje opinię w sprawie słuszności

postawionych zarzutów. 

8. Decyzja  o  zawieszeniu  może  być  unieważniona  przez  Organ  zawieszający

bezwzględną większością głosów. 

9. W przypadku zawieszenia Przewodniczącego, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1

- 5 lub USKW obowiązki przejmuje odpowiednio Zastępca Przewodniczącego, lub

Pierwszy  Zastępca  Przewodniczącego,  w  przypadku  gdy  powołano  więcej  niż

jednego Zastępcę Przewodniczącego, lub Zastępca USKW, lub Pierwszy Zastępca

USKW, w przypadku gdy powołano więcej niż jednego Zastępcę USKW.

10.W  przypadku  zawieszenia  Przewodniczącego  Komisji  Zadaniowej  lub

Koordynatora  Komisji  Roboczej,  Przewodniczący  URSS może  podjąć  decyzję  o

niepowołaniu pełniącego obowiązki.

§ 62.

1. Przewodniczący WRSS lub Przewodniczący RM może wnioskować, nie częściej niż

raz na 6 miesięcy w stosunku do jednej osoby, odpowiednio do WRSS lub RM,

o zawieszenie członka WRSS lub RM, gdy dany członek swoim działaniem uchybia

postanowieniom Statutu AGH i Regulaminu, nie uczestniczy w pracach organów

Samorządu lub Uczelni, do których został wybrany lub powołany, lub zachowuje

się niezgodnie z Kodeksem Etyki Studenta AGH.

2. W  przypadku  Przewodniczącego  WRSS  lub  Przewodniczącego  RM,  wniosek,

o którym mowa w ust. 1, może złożyć ponad 1/4 członków odpowiednio WRSS lub

RM.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, poddawany jest pod głosowanie nie później

niż w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. 

4. WRSS lub RM może zawiesić  członka odpowiednio  WRSS lub RM na wniosek,

o którym mowa w ust. 1, bezwzględną większością głosów, na okres nie dłuższy

niż 30 dni i nie przekraczający długości trwania kadencji danego członka. 
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5. W  przypadku  zawieszeniu  członka  na  wniosek,  o  którym  mowa  w  ust.  1,

Przewodniczący WRSS lub RM może poinformować o tym fakcie KR, która może

wszcząć procedurę, o której mowa w §61. 

6. W przypadku zawieszenia członka WRSS lub RM na wniosek, o którym mowa w

ust. 1, przepisy §61 ust. 3, 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

§ 63.

KR  może  podjąć  decyzję  o  przedstawieniu  nadzwyczajnego  sprawozdania  ze  swojej

działalności.

§ 64.

1. Spotkania Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej Przewodniczącego.

2. Spotkanie obowiązkowo odbywa się w terminie do dwóch tygodni od powołania

nowego członka KR przez URSS. 

3. Dodatkowo,  Przewodniczący  zwołuje  spotkanie,  kiedy  zachodzi  taka  potrzeba,

jednak nie rzadziej niż 1 raz w semestrze. 

XII. Pełnomocnicy

§ 65.

1. Pełnomocnicy  powoływani  są  przez  Przewodniczącego  URSS  do  wyznaczonych

zadań,  z  określeniem  ich  kompetencji  oraz  terminu  ważności  tego

pełnomocnictwa, na zasadach określonych w Ordynacji.

2. Pełnomocnicy mają charakter organów wykonawczych.

§ 66.

Pełnomocnik koordynuje prace Komisji Roboczej albo działa samodzielnie. 

§ 67.

Pełnomocnik przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności, uwzględniając rozliczenie

finansowe po zakończeniu okresu jej wykonywania, na kolejnym posiedzeniu URSS. 

§ 68.

O powołanie pełnomocnika może wnioskować do Przewodniczącego URSS:

1) Co najmniej 1/3 członków URSS,
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2) Komisja Rewizyjna, w formie uchwały KR,

3) WRSS, w uchwale podjętej przez WRSS,

4) Co najmniej połowa liczby członków Prezydium URSS. 

§ 69.

O  odwołanie  pełnomocnika  może  wnioskować  do  Przewodniczącego  URSS  jedynie

Komisja Rewizyjna.

XIII. Rada Kół Naukowych

§ 69a.

1. Rada  Kół  Naukowych  AGH  działa  na  podstawie  odrębnego  regulaminu

uchwalonego przez URSS i stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. We wszystkich  sprawach  dotyczących  RKN nieuregulowanych  w Regulaminie,  

o  którym  mowa  w  ust.  1  oraz  niniejszym  Regulaminie  wraz  z  załącznikami,

decyzje podejmuje URSS.

XIV.Absolutorium

§ 70.

1. URSS, na wniosek organu, członka organu lub innego przedstawiciela studentów,

którego decyzja ma dotyczyć lub na wniosek Przewodniczącego URSS lub członka

URSS  lub  Przewodniczącego  KR,  może  podjąć  decyzję  w  sprawie  udzielenia

absolutorium lub odmowy udzielenia absolutorium nie wcześniej niż na miesiąc

przed upływem kadencji organu, członka organu lub przedstawiciela studentów,

którego absolutorium ma dotyczyć, z wyłączeniem okresu wakacyjnego: 

1) Przewodniczącemu URSS,

2) każdemu z członków Prezydium URSS oddzielnie, 

3) USKW,

4) każdemu z Zastępców USKW oddzielnie, 

5) Przewodniczącemu KR,

6) każdemu z członków KR oddzielnie, 

7) każdemu z  członków Senatu  AGH z  grona studentów wybranym

przez URSS oddzielnie,

8) każdemu z członków URSS AGH oddzielnie, 

9) każdemu z członków SRMS oddzielnie,
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10)każdemu z członków Zarządu RKN oddzielnie, 

11)każdemu z pozostałych przedstawicieli studentów, wybranemu lub

powołanemu do reprezentowania studentów uczelni lub więcej niż

jednego lub więcej niż jednego DS, oddzielnie.

2. WRSS, na wniosek organu, członka organu lub innego przedstawiciela studentów,

którego decyzja ma dotyczyć lub na wniosek członka WRSS, może podjąć decyzję

w  sprawie  udzielenia  absolutorium  lub  odmowy  udzielenia  absolutorium  nie

wcześniej  niż  na miesiąc przed upływem kadencji  organu,  członka organu lub

przedstawiciela  studentów,  którego  absolutorium ma dotyczyć,  z  wyłączeniem

okresu wakacyjnego, wybranych lub powołanych do reprezentowania studentów

danego wydziału.

3. RM, na wniosek organu, członka organu lub innego przedstawiciela studentów,

którego decyzja ma dotyczyć lub na wniosek członka RM, może podjąć decyzję w

sprawie  udzielenia  absolutorium  lub  odmowy  udzielenia  absolutorium  nie

wcześniej  niż  na miesiąc przed upływem kadencji  organu,  członka organu lub

innego  przedstawiciela  studentów,  którego  absolutorium  ma  dotyczyć,  z

wyłączeniem  okresu  wakacyjnego,  wybranych  lub  powołanych  do

reprezentowania studentów danego DS. 

4. Posiedzenia  organów  wymienionych  w  ust.  1-3,  podczas  których  ma  zapaść

decyzja  rozstrzygająca  o  przyznaniu  absolutorium,  są  zwoływane  przez  ich

Przewodniczących nie później niż na 7 dni przed datą posiedzenia. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1-3, można złożyć nie wcześniej niż na 35 dni

przed  upływem  kadencji  organu  lub  przedstawiciela,  którego  ta  decyzja  ma

dotyczyć, z wyłączeniem okresu przerwy wakacyjnej. 

6. Decyzję  o  przyznaniu  absolutorium podejmuje  się  zwykłą większością  głosów  

w  głosowaniu  tajnym,  przy  obecności  ponad  połowy  członków  organów

podejmujących decyzję, wymienionych w ust. 1-3.

7. Osoba,  której  decyzja  o  przyznaniu  absolutorium  ma  dotyczyć,  może

zaprezentować  swoje  osiągnięcia  za  okres  kadencji  lub  wygłosić  oświadczenie

przed rozpoczęciem głosowania.

8. Niepodjęcie  decyzji,  o  której  mowa  w  ust.  6  w  wyniku  głosowania,  jest

równoznaczne z decyzją o odmowie przyznania absolutorium.

§ 71.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu organu, członka organu, lub przedstawiciela

studentów, o których mowa w §70 ust.  1-3, w sprawie których można podjąć

decyzję o przyznaniu absolutorium, decyzję, o której mowa odpowiednio w §70

ust.  1-3, można podjąć na najbliższym, od wygaśnięcia  mandatu,  posiedzeniu
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organu, który te decyzje ma podjąć, nie później jednak niż w ciągu 31 dni od dnia

wygaśnięcia  mandatu,  z  wyłączeniem przerwy wakacyjnej.  Wniosek,  o którym

mowa w §70 ust. 1-3, można złożyć najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia wygaśnięcia

mandatu. 

2. W przypadku gdy mandat, o którym mowa w ust. 1, wygasa na skutek odwołania

z pełnionej funkcji, organ nie podejmuje decyzji o przyznaniu absolutorium.

3. W przypadku gdy mandat, o którym mowa w ust. 1, wygasa na skutek utraty

statusu studenta AGH, organ nie podejmuje decyzji o przyznaniu absolutorium,

chyba, że osoba, której decyzja ta ma dotyczyć, złoży wniosek o jej podjęcie.  

4. W przypadku gdy mandat, o którym mowa w ust. 1, wygasa na skutek ukarania

prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do spraw studentów,

organ nie podejmuje decyzji o przyznaniu absolutorium.

§ 72.

1. Komisja Rewizyjna może wydać opinię na temat działalności  osoby, w ramach

organu,  który  pełniła,  lub  którego  członkiem  była  przed  podjęciem  decyzji

o nadaniu  lub  odmowie  przyznania  absolutorium,  z  własnej  inicjatywy,  lub  na

wniosek  organu  podejmującego  tę  decyzję  lub  osoby,  której  decyzja  ta  ma

dotyczyć.  Opinię  odczytuję  się  przed  rozpoczęciem  głosowania  w  sprawie

absolutorium.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.  1, składa się nie później niż na 5 dni przed

planowaną  datą  posiedzenia  organu,  na  którym  podjęta  ma  zostać  decyzja

rozstrzygająca o nadaniu absolutorium. 

§ 73.

1. W przypadku gdy WRSS lub RM odmówi przyznania absolutorium, osoba, której

decyzja ta dotyczyła, ma prawo, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania

tej  decyzji,  złożyć  wniosek  do  URSS  o  zmianę  tej  decyzji  i  przyznanie

absolutorium.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, URSS podejmuje decyzję nie później niż

w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. 

§ 74.

Decyzja o przyznaniu absolutorium oznacza, że organ przyznający pozytywnie ocenia

pracę  danej  osoby  w ramach  działalności  jako  organ  jednoosobowy,  członek  organu

kolegialnego Samorządu, lub przedstawiciel studentów za okres kadencji.
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XV. Przepisy końcowe

§ 75.

1. Uchwalenie nowego Regulaminu wraz z załącznikami lub ich zmiana mogą zostać

dokonane przez URSS większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności ponad

połowy liczby członków URSS.

2. Propozycje  zmian  w  niniejszym  Regulaminie  lub  załącznikach  powinny  być

przesłane  wszystkim  członkom  URSS  na  co  najmniej  7  dni  przed  terminem

posiedzenia.

§ 76.

Wątpliwości dotyczące wykładni i stosowania Regulaminu rozstrzyga Komisja Rewizyjna,

chyba, że w Regulaminie lub Ordynacji zastrzeżono inaczej.

§ 77.

Decyzje  w  sprawach  nieprzewidzianych  w  Regulaminie  podejmuje  Prezydium  URSS,

chyba, że w Regulaminie lub Ordynacji zastrzeżono inaczej.

§ 78.

1. W  przypadku,  gdy  w  innych  przepisach  mówi  się  o  „właściwych  organach

Samorządu”  bez  bliższego  określania,  o  jakie  organy  chodzi,  należy  przez  to

rozumieć organy Samorządu,  do których zadań należą sprawy uregulowane w

tych przepisach.

2. Jeśli  ustalenie  właściwego  organu  Samorządu,  zgodnie  z  ust.  1  nie  jest

jednoznaczne, organ właściwy wskazuje:

1) W Uczelni i w DS – Przewodniczący URSS,

2) Na Wydziale – Przewodniczący WRSS.

§ 79.

1. W  przypadku  powstania  nowego  Wydziału  w  trakcie  trwania  kadencji,

Przewodniczący URSS powołuje spośród studentów Wydziału, na okres do chwili

wyboru organów Samorządu, Pełnomocnika, który wykonuje kompetencje WRSS.

Pełnomocnik może brać udział w posiedzeniach URSS z głosem doradczym.
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2. W przypadku, gdy ustalenie właściwego organu Samorządu powołującego WSKW

nie jest możliwe, WSKW jest powoływana przez Pełnomocnika, o którym mowa

w ust. 1.

3. W  przypadku  opisanym  w  ust.  2,  Pełnomocnik  podejmuje  decyzję  o  liczbie

członków nowej WRSS. Jest ona nie mniejsza niż 3.

4. W przypadku powstania nowego DS w trakcie trwania kadencji, Przewodniczący

URSS powołuje, na okres do chwili wyboru organów Samorządu, Pełnomocnika,

który wykonuje kompetencje RM.

5. W przypadku likwidacji bądź przekształcenia Wydziału, mandat członka organów

Samorządu jest zachowywany do dnia 31 sierpnia roku, o którym mowa w decyzji

Rektora  w sprawie  likwidacji  bądź  przekształcenia  tego  Wydziału,  wydanej  na

podstawie Statutu AGH.

§ 80.

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  stosuje  się  właściwe

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 81.

Zgodność Regulaminu i jego zmian z Ustawą i Statutem AGH stwierdza Rektor AGH.

§ 82.

Niestosowanie  się  do  postanowień  zawartych  w  niniejszym  Regulaminie  stanowi

przewinienie przeciwko obowiązkom Studenta AGH i może być podstawą do wszczęcia

postępowania przez KR lub komisję dyscyplinarną właściwą do spraw studentów. 

XVI.Przepisy przejściowe

§ 83.

1. Niniejszy  Regulamin  wchodzi  w życie  od 1 stycznia  2020 roku,  nie  wcześniej

jednak  niż  po  stwierdzeniu  przez  Rektora  AGH  jego  zgodności  z  przepisami

Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i  Statutem Akademii  Górniczo–

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

2. Organy samorządu, o których mowa w §15 ust. 1 lit. a-e i g oraz ust. 2 lit. a i c,

a w rozumieniu  regulaminu uchylanego w §84, stają  się  Organami  samorządu

w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
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§ 84.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulamin, traci moc Regulamin z dnia 27.10.2015

wraz z załącznikami i późniejszymi zmianami.

 

XVII. Załączniki

§ 85.

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

1. Regulamin Rad Mieszkańców,

2. Ordynacja Wyborcza,

3. Znak Graficzny URSS AGH,

4. Regulamin Rady Kół Naukowych AGH.
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