
 

Regulamin 
Samorządu Studenckiego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

uchwalony przez Parlament Samorządu Studenckiego (uchwała nr 1/2/2020 z dnia 3 lutego 2020 r.) 

zgodny z Ustawą i Statutem ZUT (zarządzenie nr 18 Rektora ZUT z dnia 5 lutego 2020 r.) 



2 

 

Spis treści 

Rozdział I Postanowienia ogólne ..................................................................................................... 3 

Rozdział II Działalność Samorządu Studenckiego ............................................................................ 4 

Rozdział III Organy Samorządu Studenckiego ................................................................................. 4 

Rozdział IV Parlament Samorządu Studenckiego ............................................................................ 7 

Rozdział V Prezydium Parlamentu Samorządu ............................................................................... 9 

Rozdział VI Komisja Rewizyjna ...................................................................................................... 11 

Rozdział VII Sejmik Wydziałowy Samorządu Studenckiego .......................................................... 11 

Rozdział VIII Przepisy końcowe ..................................................................................................... 12 



3 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Samorząd Studencki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie tworzą 

wszyscy studenci Uczelni. 

§ 2 

Regulamin określa organizację i sposób działania Samorządu, w tym jego organów, oraz sposób 

powoływania przedstawicieli do organów Uczelni, a także do kolegium elektorów.  

§ 3 

W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty: 

1) ZUT, Uczelnia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;  

2) Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;  

3) Samorząd – Samorząd Studencki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie; 

4) Parlament, PSS ZUT – Parlament Samorządu Studenckiego ZUT; 

5) Regulamin – Regulamin Samorządu Studenckiego ZUT; 

6) Komisja Rewizyjna, KR– Komisja Rewizyjna Samorządu Studenckiego ZUT; 

7) Prezydium – Prezydium Parlamentu Samorządu Studenckiego ZUT; 

8) Ordynacja – Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego ZUT; 

9) Sejmik, SWSS – Sejmik Wydziałowy Samorządu Studenckiego;  

10) SUSKW, komisja wyborcza – Samorządowa Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza 

11) SWSKW, komisja wyborcza – Samorządowa Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza  

12) zwykła większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów 

„przeciw”; 

13) bezwzględna większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa, niż liczba 

głosów „przeciw” i wstrzymujących się; 

14) obwieszczenie – ogłoszenie informacji na stronie intranetowej Samorządu i poprzez 

wywieszenie w sąsiedztwie Dziekanatów. 

§ 4 

Załącznikiem do niniejszego Regulaminu i jego integralną częścią jest Ordynacja Wyborcza 

Samorządu Studenckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

§ 5 

1. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów ZUT. 

2. Samorząd działa według Ustawy, Statutu ZUT oraz niniejszego Regulaminu. 
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Rozdział II 

Działalność Samorządu Studenckiego 

§ 6 

1. Samorząd Studencki prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, 

w tym socjalno-bytowych i kulturalnych. 

2. Samorząd Studencki prowadzi również szkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta, 

we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "PSRP", 

który zapewnia przedstawicielom samorządów studenckich przygotowanie do prowadzenia 

szkoleń oraz podejmuje działania promocyjne dotyczące praw i obowiązków studenta. 

§ 7 

1. Parlament i Sejmik są niezależną i demokratyczną reprezentacją wszystkich studentów 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

2. Samorząd Studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych 

przez Uczelnię na sprawy studenckie. Samorząd Studencki sporządza sprawozdanie z rozdziału 

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

i udostępnia je w BIP na stronie podmiotowej Uczelni. 

3. Samorząd Studencki poprzez swoje organy, w szczególności: 

1) reprezentuje studentów i chroni interesy studentów; 

2) inicjuje i popiera działalność na rzecz podniesienia jakości kształcenia; 

3) broni praw studentów Uczelni; 

4) wyraża opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących studentów oraz w sprawach 

istotnych dla Uczelni w zakresie spraw studenckich;  

5) uczestniczy w realizacji zadań Uczelni, w zakresie i na zasadach określonych Ustawą 

i Statutem ZUT; 

6) współpracuje z organami samorządów innych uczelni oraz podmiotami zewnętrznymi. 

4. Samorząd posługuje się logotypem przyjętym uchwałą Parlamentu. 

Rozdział III 

Organy Samorządu Studenckiego 

§ 8 

Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania Samorządu Studenckiego, w tym 

infrastrukturę i środki finansowe, którymi Samorząd Studencki dysponuje w ramach swojej 

działalności. 
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§ 9 

1. Kolegialnymi, uchwałodawczymi organami Samorządu Studenckiego są: 

a) Parlament Samorządu Studenckiego; 

b) Sejmiki Wydziałowych Samorządów Studenckich; 

2. Jednoosobowymi organami Samorządu Studenckiego są:  

a) Przewodniczący Parlamentu, który jest jednocześnie Przewodniczącym Samorządu Studenckiego; 

b) Przewodniczący Sejmików; 

c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

3. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontrolnym Samorządu Studenckiego. 

§ 10 

1. Uchwały organów kolegialnych Samorządu są wiążące dla społeczności studenckiej, 

którą te organy reprezentują. 

2. Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw osobowych, 

które podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

3. Na wniosek co najmniej 2 członków organu kolegialnego złożony przed głosowaniem, prowadzący 

obrady zarządza głosowanie tajne. 

4. Uchwały organów, o których mowa w § 9 ust. 1, są wiążące dla komisji wyborczych (SUSKW, 

SWSKW). 

5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

regulaminowego składu danego organu, jeżeli w niniejszym Regulaminie nie zastrzeżono 

inaczej. 

§ 11 

Wnioski, o których mowa w § 10 ust. 3, są: 

1) składanie w formie ustnej do prowadzącego obrady; 

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

3) rozstrzygane przez organ po wysłuchaniu wnioskodawcy i co najwyżej jednego głosu przeciwko 

wnioskowi. 

§ 12 

1. Zebrania organów uchwałodawczych i kontrolnych Samorządu są protokołowane. Protokoły są 

zatwierdzane w drodze głosowania przez organ, którego dotyczą.  

2. Przewodniczący organu zwołuje i wyznacza terminy posiedzeń z własnej inicjatywy lub na 

pisemny wniosek co najmniej jednej czwartej członków danego organu w terminie pięciu dni 

roboczych od momentu wpłynięcia wniosku do przewodniczącego organu (oraz jego kopii 

do Komisji Rewizyjnej).  
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W przypadku gdy przewodniczący organu nie zwoła posiedzenia w wyznaczonym terminie, 

posiedzenie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie dziesięciu dni roboczych 

od momentu wpłynięcia wniosku. 

3. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący organu, a w razie jego nieobecności 

wiceprzewodniczący lub inny, wskazany przez przewodniczącego członek organu. 

4. Za zgodą prowadzącego obrady, w zebraniu mogą uczestniczyć studenci Uczelni ora zaproszeni 

goście. 

5. Przewodniczący organów, o których mowa w § 9 ust. 2: 

a) reprezentują organ na zewnątrz; 

b) przewodniczą pracom organu; 

c) powołują pełnomocników organu na czas nie dłuższy niż do zakończenia kadencji 

oraz określają zakres ich kompetencji, i ich odwołują.  

§ 13 

1. Członkostwo w organach Samorządu wygasa w przypadku: 

a) zawieszenia w prawach studenta; 

b) ukończenia studiów; 

c) skreślenia z listy studentów; 

d) pisemnej rezygnacji (zrzeczenie się mandatu); 

e) odwołania przez odpowiedni organ większością bezwzględną ważnie oddanych głosów 

w obecności co najmniej połowy składu organu na pisemny wniosek grupy minimum 50 

studentów uprawnionych do jego wybierania na członka organu; 

f) nieobecności na pierwszym posiedzeniu organu, na wniosek przewodniczącego tego organu, 

z wyjątkiem sytuacji gdy nieobecność jest usprawiedliwiona, co może stwierdzić organ, 

którego nieobecny jest członkiem;  

g) trwałej utraty zdrowia, uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków wynikających 

ze sprawowania mandatu; 

h) śmierci. 

2. Przewodniczący organu Samorządu lub gdy dotyczy to przewodniczącego, jego zastępca, 

informuje ten organ o fakcie wygaśnięcia mandatu członka. 

§ 14 

Organom Samorządu przysługuje prawo używania pieczęci z nazwą odpowiedniego organu. 
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Rozdział IV 

Parlament Samorządu Studenckiego 

§ 15 

1. Parlament Samorządu Studenckiego jest organem uchwałodawczym na szczeblu Uczelni. 

2. Parlament jest najwyższym organem Samorządu na szczeblu Uczelni. 

3. Kadencja członka Parlamentu twa od momentu wyboru przez Sejmik Wydziałowy Samorządu 

studenckiego i trwa do dwóch lat. Każdy członek Parlamentu jest jednocześnie członkiem 

Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studenckiego z zastrzeżeniem § 23. 

§ 16 

1. Pracami Parlamentu kieruje Przewodniczący, wybierany zgodnie z Ordynacją Wyborczą,           

na 2-letnią kadencję. Kadencja Przewodniczącego Parlamentu może być powtórzona jednokrotnie. 

2. Wybory na Przewodniczącego odbywają się nie później niż 14 dni przed upływem kadencji 

ustępującego przewodniczącego. 

§ 17 

1. W skład Parlamentu Samorządu Studenckiego wchodzą: 

a) Przewodniczący; 

b) pozostali członkowie Prezydium; 

c) Przewodniczący Sejmików;  

d) po jednym delegacie Sejmików;  

e) Przewodniczący SUSKW. 

2. Parlament składa się z co najmniej 23 członków, po dwóch z każdego sejmiku, w tym ich 

Przewodniczących.  

§ 18 

1. Członka Parlamentu, o których mowa w § 17 ust. 1 lit. c-d, odwołuje właściwy Sejmik 

na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej.  

2. Członek Parlamentu traci mandat w wyniku odwołania go przez Sejmik, wygaśnięcia mandatu 

w Sejmiku. 

3. Na uzasadniony wniosek Parlamentu, Sejmik przeprowadza głosowanie w sprawie odwołania 

członka Parlamentu, którego wniosek dotyczy. 

4. Parlament może wnioskować do Sejmiku o pozbawienie mandatu w sprawie jednego członka 

nie częściej niż raz na 3 miesiące. 

§ 19 

1. Do kompetencji Parlamentu należy: 

1) uchwalanie oraz dokonywanie zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego; 
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2) powołanie i odwołanie Prezydium Parlamentu na zasadach określonych w Ordynacji 

Wyborczej; 

3) sprawowanie kontroli nad działalnością Prezydium Parlamentu poprzez zatwierdzanie, co pół 

roku, sprawozdania z działalności Parlamentu, które przedstawia Przewodniczący 

lub wyznaczona przez niego osoba; 

4) ustalanie ogólnych kierunków działania Samorządu; 

5) upoważnienie Prezydium Parlamentu do zawierania porozumień z jednostkami Uczelni 

lub innymi instytucjami i organizacjami w sprawach dotyczących wspólnej działalności 

studentów; 

6) uchwalanie budżetu Samorządu; 

7) uzgadnianie, zawieranie porozumień, opiniowanie spraw, projektów i wydarzeń w imieniu 

środowiska studenckiego Uczelni w sprawach wynikających z przepisów Ustawy, a także 

innych, dotyczących studentów Uczelni; 

8) powoływanie i odwoływanie Uczelnianej Komisji Mieszkaniowej, określenie jej liczebności, 

zakresu kompetencji, trybu działania oraz wyznaczenie przewodniczącego tej Komisji; 

9) przedstawianie propozycji członków do powoływania Odwoławczej Komisji Stypendialnej; 

10) powoływanie i odwoływanie Komisji Kultury, określanie jej liczebności, zakresu kompetencji, 

trybu działania oraz wyznaczanie przewodniczącego tej Komisji; 

11) powoływanie i odwoływanie Samorządowej Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej 

na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej; 

12) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego tej Komisji, 

na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej; 

13) uzgodnienie z władzami Uczelni treści Regulaminu studiów w ZUT; 

14) opiniowanie programów studiów – w przypadku braku Sejmiku; 

15) powoływanie swoich przedstawicieli do komisji dyscyplinarnej dla studentów i odwoławczej 

komisji dyscyplinarnej; oraz do komisji powoływanych na Uczelni. 

2. Do kompetencji Parlamentu należą również wszystkie inne sprawy niezastrzeżone dla innych 

organów Samorządu. 

§ 20 

Parlament podejmuje decyzje oraz wyraża swoje stanowisko w formie uchwał zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy jego składu, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. 

§ 21 

Posiedzenia Parlamentu odbywają się co najmniej raz w miesiącu, z wyjątkiem okresu przerwy 

wakacyjnej, międzysemestralnej i innych szczególnie uzasadnionych przypadków. 
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Rozdział V 

Prezydium Parlamentu Samorządu  

§ 22 

Prezydium Parlamentu jest najwyższym organem wykonawczym Samorządu. 

§ 23 

1. W skład Prezydium Parlamentu wchodzą Przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz. 

2. Z dniem rozpoczęcia kadencji Prezydium, jego członkowie tracą mandat w Sejmiku. 

§ 24 

1. Przewodniczący Parlamentu bezpośrednio po swoim wyborze przedkłada członkom Parlamentu 

wniosek o zaproponowanego przez niego składu Prezydium. 

2. Pracami Prezydium kieruje Przewodniczący Parlamentu. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium, Parlament powołuje nowego członka 

Prezydium spośród kandydatów przedstawionych przez Przewodniczącego. 

§ 25 

Do kompetencji Prezydium Parlamentu należy: 

1) reprezentowanie Samorządu wobec władz Uczelni i na zewnątrz; 

2) wykonywanie uchwał Parlamentu; 

3) podejmowanie decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania Samorządu; 

4) w celu realizacji uchwał Parlamentu i bieżących zadań, powoływanie komisji oraz zespołów, 

określanie liczebności komisji i zespołów, zakresu kompetencji, trybu działania 

oraz wyznaczanie przewodniczących oraz członków. 

§ 26 

Prezydium podejmuje decyzje w sprawach: 

1) bieżącej działalności Samorządu; 

2) dysponowania środkami materialnymi Samorządu; 

3) rozdziału środków finansowych przeznaczonych na cele studenckie; 

4) rozpatrywania wniosków organizacji studenckich, nie zastrzeżonych do kompetencji prorektora 

do spraw studenckich. 

§ 27 

1. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 

2. Do zadań Prezydium należy: 

1) reprezentowanie interesów studentów Uczelni;  

2) współpraca z organami Uczelni oraz administracją Osiedla Studenckiego; 

3) zawieranie porozumień i współpraca z samorządem studenckim innych uczelni; 
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4) delegowanie przedstawicieli do władz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) wybieranie delegatów na zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne 

zjazdy krajowe i zagraniczne; 

6) organizowanie działalności komisji oraz koordynacja ich pracy;  

7) podejmowanie działań w sprawach dotyczących studentów Uczelni; 

8) weryfikowanie posiadania praw studenta przez członków Komisji Rewizyjnej oraz 

informowanie Parlamentu raz na semestr, którzy spośród członków Komisji utracili te prawa. 

§ 28 

Do kompetencji Przewodniczącego Parlamentu należy:  

1) reprezentowanie studentów ZUT przed władzami Uczelni; 

2) reprezentowanie studentów ZUT na forum międzyuczelnianym, w szczególności Forum Uczelni 

Technicznych, Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych oraz Parlamentu 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, lub delegowanie swojego przedstawiciela;  

3) kierowanie pracami Parlamentu; 

4) ustalanie porządku obrad i przewodniczenie posiedzeniom Parlamentu;  

5) współdziałanie z przewodniczącymi Sejmików; 

6) podpisywanie i przedkładanie organom ZUT uchwał Parlamentu;  

7) składanie wniosków o powołanie i odwołanie członków Prezydium Parlamentu; 

8) zwoływanie posiedzeń Parlamentu i Prezydium w terminie 7-dniowym wyprzedzeniem. 

§ 29 

Wiceprzewodniczący Parlamentu przejmuje obowiązki Przewodniczącego podczas jego nieobecności, 

na przykład z powodu pobytu w szpitalu lub długotrwałego pobytu zagranicznego. 

§ 30 

1. Prezydium Parlamentu podejmuje decyzję na posiedzeniach, w sytuacji gdy: 

1) kworum wynosi co najmniej 2 członków Prezydium; 

2) decyzje zapadają w drodze głosowania; 

3) decyzje prezydium muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

2. Każdy członek Prezydium ma 1 głos. 

§ 31 

Do obowiązków Sekretarza Parlamentu należy w szczególności: 

1) zarządzanie i sprawowanie pieczy nad archiwum Parlamentu; 

2) przygotowanie protokołów z posiedzeń; 

3) udostępnianie do wglądu każdemu członkowi Parlamentu dokumentów przechowywanych 

w archiwum; 
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4) ustępujący sekretarz przekazuje nowo powołanemu sekretarzowi archiwum najpóźniej 7 dni 

roboczych od dnia jego powołania. 

§ 32 

W archiwum Parlamentu gromadzi się wszelkie oryginały dokumentów dotyczących 

funkcjonowania Parlamentu. 

Rozdział VI 

Komisja Rewizyjna 

§ 33 

1. Komisja Rewizyjna jest jednocześnie Samorządową Uczelnianą Studencką Komisją Wyboczą.  

2. Komisja Rewizyjna jest wybierana zgodnie z Ordynacją Wyborczą. 

3. Funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego 

Sejmiku i z funkcją w Prezydium Parlamentu. 

§ 34 

1. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin, zatwierdzony przez Parlament.  

2. Regulamin Komisji Rewizyjnej jest podawany do wiadomości organów Samorządu. 

§ 35 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola prac Sejmików i Parlamentu; 

2) badanie zasadności zarzutów postawionych we wniosku o odwołanie członków Sejmików 

i Parlamentu; 

3) badanie przestrzegania przez organy Samorządu niniejszego Regulaminu i przepisów wydanych 

na jego podstawie. 

Rozdział VII 

Sejmik Wydziałowy Samorządu Studenckiego 

§ 36 

1. Sejmik Wydziałowy Samorządu Studenckiego jest kolegialnym organem uchwałodawczym 

Samorządu na szczeblu Wydziału. 

2. Sejmik jest wybierany zgodnie z Ordynacją Wyborczą. 

3. Kadencja członka Sejmiku Wydziałowego samorządu Studenckiego trwa 2 lata. 

§ 37 

Do kompetencji Sejmiku należy: 

1) reprezentowanie studentów przed władzami Wydziału; 

2) reprezentowanie studentów Wydziału na zewnątrz w sprawach związanych z wydziałem; 
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3) delegowanie przedstawicieli do komisji wydziałowych, do których wyborów się nie przeprowadza; 

4) obrona praw i interesów studentów Wydziału; 

5) inicjowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych dla studentów Wydziału; 

6) wyrażanie opinii w sprawie ustalenia programów studiów; 

7) działania wynikające z uchwał organu nadrzędnego.  

§ 38 

1. Posiedzenia Sejmiku odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem przerwy 

wakacyjnej oraz przerwy międzysemestralnej. 

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Sejmiku co najmniej w terminie 7 dni przed planowanym 

zebraniem, natomiast na wniosek ½ członków – w terminie 14 dni. 

3. Na posiedzeniach sporządza się listę obecności, rejestr uchwał, które powinny być w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Przewodniczący wyznacza spośród członków Sejmiku sekretarza i wiceprzewodniczącego. 

5. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności sporządzanie protokołów i list obecności 

z zebrań.  

6. Do obowiązków wiceprzewodniczącego należy w szczególności pełnienie obowiązków 

przewodniczącego podczas jego nieobecności oraz przygotowanie i przedstawienie Parlamentowi 

sprawozdania z rocznej działalności Sejmiku. 

Rozdział VIII 

Przepisy końcowe 

§ 39 

Inicjatywa w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Studenckiego lub zmiany w Regulaminie 

przysługuje każdemu członkowi Parlamentu, a także grupie, co najmniej 10% studentów Uczelni. 

§ 40 

Do zmian postanowień niniejszego Regulaminu uprawniony jest Parlament po uzyskaniu akceptacji 

co najmniej 2/3 członków Parlamentu. Zmiana następuje w trybie przewidzianym dla 

podejmowania uchwał przez Parlament. 

§ 41 

Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie jego zgodności ze Statutem ZUT i ustawą Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

§ 42 

Do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, w razie wątpliwości i nieścisłości, 

uprawniony jest Parlament. 
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§ 43 

Jednoosobowe i kolegialne organy Samorządu Studenckiego – wybrane na podstawie przepisów 

Regulaminu Samorządu Studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie obowiązującego do dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu – pełnią swoją 

funkcję do czasu upływu kadencji, na którą zostały wybrane. 

§ 44 

Kadencja nowo wybranego Przewodniczącego Parlamentu po wejściu w życie niniejszego Regulaminu 

rozpoczyna się z dniem 1 października 2020 r. 


	Regulamin Samorządu Studenckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
	Rozdział I Postanowienia ogólne
	§ 1
	§ 2
	§ 3
	§ 4
	§ 5

	Rozdział II Działalność Samorządu Studenckiego
	§ 6
	§ 7

	Rozdział III Organy Samorządu Studenckiego
	§ 8
	§ 9
	§ 10
	§ 11
	§ 12
	§ 13
	§ 14

	Rozdział IV Parlament Samorządu Studenckiego
	§ 15
	§ 16
	§ 17
	§ 18
	§ 19
	§ 20
	§ 21

	Rozdział V Prezydium Parlamentu Samorządu
	§ 22
	§ 23
	§ 24
	§ 25
	§ 26
	§ 27
	§ 28
	§ 29
	§ 31
	§ 32

	Rozdział VI Komisja Rewizyjna
	§ 33
	§ 34
	§ 35

	Rozdział VII Sejmik Wydziałowy Samorządu Studenckiego
	§ 36
	§ 37
	§ 38

	Rozdział VIII Przepisy końcowe
	§ 39
	§ 40
	§ 41
	§ 42
	§ 43
	§ 44



