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Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej tworzą wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia
prowadzonych przez Uczelnię.
§2
1. Niniejszy Regulamin określa strukturę i zasady funkcjonowania organów Samorządu Studenckiego
Politechniki Łódzkiej, w tym sposób ich wyłaniania oraz kompetencje.
2. W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty, które oznaczają
odpowiednio:
1) Uczelnia – Politechnika Łódzka, określana również skrótem PŁ;
2) Ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183,
z późn. zm.);
3) Samorząd – Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej;
4) Regulamin – Regulamin Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej;
5) WRS - Wydziałowe Rady Samorządu;
6) Rady Mieszkańców - Rady Mieszkańców Domów Studenckich, określane również skrótem RM;
7) Parlament - Parlament Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej, określany również skrótem
PSS;
8) Prezydium - Prezydium Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej;
9) Sąd Koleżeński - określany skrótem SK;
10) Odwoławczy Sąd Koleżeński - określany skrótem OSK;
§3
Załącznikiem do niniejszego Regulaminu i jego integralną częścią jest Ordynacja Wyborcza Samorządu
Studenckiego Politechniki Łódzkiej, zwana dalej Ordynacją Wyborczą.
§4
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o wydziale studenta, należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną
Uczelni prowadzącą studia, które realizuje student. Jeżeli studia są prowadzone lub organizowane przez
więcej niż jedną jednostkę organizacyjną Uczelni, to wydziałem studenta jest ta jednostka, która prowadzi
wszelkie sprawy studenta związane z tokiem studiów.
2. Do kolegium będącego jednostką organizacyjną Uczelni prowadzącego co najmniej jeden kierunek
studiów oraz jego dyrektora, rady kolegium i rady studentów kolegium stosuje się odpowiednio przepisy
Regulaminu, dotyczące wydziału, dziekana, rady wydziału i Wydziałowej Rady Samorządu. Rada
studentów kolegium może być także określana jako Rada Samorządu Kolegium, w skrócie RSK.
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Rozdział II. Struktura i zasady funkcjonowania Samorządu
§5
1. Samorząd działa na podstawie Ustawy oraz niniejszego Regulaminu.
2. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Uczelni.
3. Samorząd jest niezależny i apolityczny.
§6
Samorząd prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych,
sportowych i kulturalnych spraw studentów.
§7
1. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.
2. Organy Samorządu decydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy
Uczelni na cele studenckie. Organy Samorządu przedstawiają organom Uczelni sprawozdanie z rozdziału
środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim.
3. Samorząd działając poprzez swoje organy, w szczególności:
1) reprezentuje studentów wobec władz Uczelni i na zewnątrz;
2) inicjuje i popiera działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia;
3) broni praw studentów Uczelni;
4) wyraża opinię społeczności studenckiej Uczelni;
5) uczestniczy w realizacji zadań Uczelni;
6) popiera i realizuje naukowe, kulturalne i sportowe inicjatywy studenckie;
7) wybiera przedstawicieli do kolegialnych oraz wyborczych organów Uczelni;
8) uczestniczy w decydowaniu o sprawach Uczelni w zakresie i na zasadach określonych Ustawą
i Statutem Uczelni;
9) współpracuje z organami samorządów studenckich innych uczelni.
§8
Obsługę organów Samorządu prowadzi Biuro Samorządu.
§9
1. Kolegialnymi organami Samorządu są:
1) Parlament;
2) Prezydium;
3) Komisje;
4) Sąd Koleżeński;
5) Odwoławczy Sąd Koleżeński;
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6) Rady Mieszkańców;
7) Wydziałowe Rady Samorządu;
8) Komisja Rewizyjna.
2. Jednoosobowymi organami Samorządu są:
1) przewodniczący Samorządu;
2) przewodniczący Komisji;
3) przewodniczący Sądu Koleżeńskiego;
4) przewodniczący Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego;
5) przewodniczący Rad Mieszkańców;
6) przewodniczący Wydziałowych Rad Samorządu.
3. Samorząd posiada swoich przedstawicieli w następujących organach i ciałach kolegialnych Uczelni:
1) Senacie Uczelni;
2) radach wydziałów;
3) radach programowych;
4) Radzie Bibliotecznej;
5) wydziałowych komisjach stypendialnych dla studentów;
6) odwoławczych komisjach stypendialnych dla studentów;
7) Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów;
8) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów;
9) Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich;
10) Uczelnianym Kolegium Elektorów;
11) kolegiach elektorów podstawowych jednostek organizacyjnych;
12) Uczelnianej Komisji Wyborczej.
§ 10
1. Organy kolegialne Samorządu podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu organu, jeżeli w niniejszym Regulaminie nie zastrzeżono inaczej.
2. W sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne chyba, że wszyscy członkowie organu wyrażą
zgodę na głosowanie jawne.
§ 11
1. Zebrania organów uchwałodawczych, sądowniczych i kontrolnych Samorządu są protokołowane.
Protokoły są przyjmowane w drodze głosowania przez organ, którego dotyczą.
2. Za zgodą przewodniczącego organu, w zebraniu może uczestniczyć każdy student Uczelni oraz zaproszeni
goście.
3. 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
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momentu wpłynięcia wniosku do przewodniczącego organu (oraz jego kopii do Komisji Rewizyjnej).
W przypadku, gdy przewodniczący organu nie zwoła posiedzenia w wyznaczonym terminie, posiedzenie
zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie dziesięciu dni roboczych od momentu wpłynięcia
wniosku.
4. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący organu, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący
lub inny, wskazany przez przewodniczącego członek organu.
5. Przewodniczący organu:
1) reprezentuje organ na zewnątrz;
2) przewodniczy pracom organu;
3) powołuje i odwołuje pełnomocników organu na czas nie dłuższy niż do zakończenia kadencji oraz
określa zakres ich kompetencji.
6. Przewodniczący Samorządu reprezentuje organy Samorządu na szczeblu Uczelni.
§ 12
1. Członkostwo w organach Samorządu wygasa w przypadku:
1) utraty praw studenta;
2) pisemnej rezygnacji;
3) odwołania przez Parlament większością kwalifikowaną 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co
najmniej połowy składu organu na pisemny wniosek grupy minimum 50 studentów uprawnionych do
jego wybierania na członka organu;
4) wyprowadzenia się z Domu Studenckiego, w przypadku zasiadania w Radzie Mieszkańców tego
Domu;
5) nieobecności na pierwszym posiedzeniu organu, na wniosek przewodniczącego tego organu,
z wyjątkiem sytuacji, gdy nieobecność jest usprawiedliwiona, co może stwierdzić organ, którego
nieobecny jest członkiem;
6) trwałej utraty zdrowia, uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków wynikających ze sprawowania
mandatu;
7) odwołania przez elektorat, zgodnie z przepisami Ordynacji Wyborczej.
2. W przypadku zaistnienia wakatu w składzie organu, przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie i na
zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej. Wybory uzupełniające przeprowadza się w najszybszym
możliwym terminie. Wybory uzupełniające mogą zostać przeprowadzone w trybie uproszczonym
określonym w Ordynacji Wyborczej.
3. Można być członkiem tylko jednego z organów: Komisji Rewizyjnej, Komisji Wyborczej, Parlamentu.
4. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji przewodniczącego lub pełniącego obowiązki przewodniczącego:
Rady Mieszkańców, Wydziałowej Rady Samorządu, Samorządu, Parlamentu, Komisji.
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5. Osoba będąca Pełnomocnikiem organu nie może być jednocześnie przewodniczącym lub pełniącym
obowiązki przewodniczącego żadnego z wymienionych organów: Rady Mieszkańców, Wydziałowej Rady
Samorządu, Samorządu, Parlamentu, Komisji.
6. Zakaz łączenia funkcji nie stanowi przeszkody do kandydowania do innego organu, jednakże wybór do
tego organu powoduje, że dotychczas sprawowany mandat lub funkcja wygasają w terminie 3 dni od daty
wyboru.
§ 13
Organom Samorządu przysługuje prawo używania pieczęci z nazwą odpowiedniego organu.
§ 14
Samorząd posługuje się logotypem przyjętym uchwałą Parlamentu.

Rozdział III. Parlament Samorządu
§ 15
1. Parlament jest organem uchwałodawczym na szczeblu Uczelni.
2. Parlament jest najwyższym organem Samorządu na szczeblu Uczelni.
§ 16
Pracami Parlamentu kieruje Prezydium.
§ 17
W skład Parlamentu wchodzą:
1) Z głosem stanowiącym:
a) przewodniczący Samorządu,
b) przewodniczący WRS,
c) przewodniczący RM;
2) Z głosem doradczym:
a) przedstawiciel studentów z niepełnosprawnością,
b) senatorowie studenccy,
c) członkowie władz statutowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
d) eksperci studenccy Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
e) przedstawiciele studentów PŁ w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
f)

członkowie Prezydium.
§ 18

1. Parlament podejmuje decyzje oraz wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
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2. Przewodniczący Samorządu powołuje i odwołuje, po uzyskaniu pozytywnej opinii Parlamentu komisje
oraz ich przewodniczących, określając zakresy i zasady ich działania.
3. W przypadku braku pozytywnej opinii Parlamentu, przewodniczący Samorządu przedkłada Parlamentowi
kolejną propozycję dotyczącą komisji i ich składu. Ponowna odmowa wyrażenia opinii pozytywnej w tym
przedmiocie,

upoważnia przewodniczącego Samorządu do działania niezależnie od stanowiska

Parlamentu.
§ 19
Do kompetencji Parlamentu należy w szczególności:
1) uchwalanie Regulaminu Samorządu Studenckiego oraz jego zmian większością kwalifikowaną 2/3 ważnie
oddanych głosów w obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu, przy czym, dokonane zmiany
wymagają stwierdzenia przez Senat Uczelni jego zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni;
2) zatwierdzanie regulaminów organów Samorządu;
3) uzgadnianie z Senatem Uczelni Regulaminu Studiów;
4) opiniowanie wniosków przewodniczącego Samorządu w sprawie nazw i zakresów działania komisji oraz
ich przewodniczącego;
5) opiniowanie na wniosek przewodniczącego Samorządu kandydatur pełnomocników na członków
Prezydium;
6) powoływanie oraz odwoływanie członków Sądu Koleżeńskiego oraz Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego;
7) delegowanie na wniosek przewodniczącego Samorządu przedstawicieli do organów Uczelni, do których
wyborów nie przeprowadza Komisja Wyborcza;
8) wyrażanie opinii w przedmiocie regulaminu określającego zasady przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów;
9) wyrażanie opinii w przedmiocie podziału dotacji z budżetu państwa na zadania Uczelni związane
z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów;
10) uzgadnianie z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni planów remontowych, technicznych
i gospodarczych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Osiedla Akademickiego Uczelni;
11) coroczne opiniowanie działalności klubów i przeznaczenia lokali użytkowych znajdujących się na terenie
Osiedla Akademickiego Uczelni.
§ 20
Posiedzenia Parlamentu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące z wyjątkiem okresu przerwy
wakacyjnej, międzysemestralnej i innych szczególnie uzasadnionych przypadków.
§ 21
Tryb pracy Parlament ustala we własnym zakresie.
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Rozdział IV. Prezydium Samorządu
§ 22
Prezydium jest najwyższym organem wykonawczym Samorządu w Uczelni.
§ 23
W skład Prezydium wchodzi od 7 do 15 członków w tym:
1) obligatoryjnie przewodniczący Samorządu;
2) obligatoryjnie co najmniej jeden wiceprzewodniczący Samorządu;
3) obligatoryjnie przewodniczący komisji;
4) fakultatywnie pełnomocnicy wskazani przez przewodniczącego Samorządu.
§ 24
1. Przewodniczący Samorządu bezpośrednio po swoim wyborze przedkłada Zjazdowi Elektorów (zgodnie z
Ordynacją Wyborczą) wniosek o wyrażenie opinii o zaproponowanym przez niego składzie Prezydium;
2. Przewodniczący Samorządu po uzyskaniu opinii Zjazdu Elektorów ustala liczbę członków Prezydium
i powołuje ich, w tym wiceprzewodniczących Samorządu;
3. Pracami Prezydium kieruje przewodniczący Samorządu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium, przewodniczący Samorządu powołuje nowego
członka Prezydium po zasięgnięciu opinii Parlamentu;
5. Do kompetencji przewodniczących komisji należy:
1) powoływanie członków komisji;
2) ustalanie zadań i odpowiedzialności członków komisji;
3) sprawozdawanie z działań komisji przed Prezydium.
6. Przewodniczący komisji powoływani są na kadencję zgodną okresem kadencji Prezydium.
§ 25
1. Obligatoryjnie powoływane są komisje, których zakres właściwości obejmuje sprawy z obszarów:
1) dydaktyki i jakości kształcenia;
2) socjalno-bytowych;
3) kulturalnych;
4) osiedla akademickiego;
5) kół naukowych;
6) prawnych.
2. Liczbę komisji oraz zakres ich właściwości określa przewodniczący Samorządu z zastrzeżeniem, że
wszystkie obszary wymienione w ust. 1 muszą zostać przypisane, któreś z komisji.
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§ 26
Prezydium podejmuje decyzje w sprawach:
1) bieżącej działalności Samorządu;
2) dysponowania środkami materialnymi Samorządu;
3) rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy Uczelni na cele studenckie;
4) rozpatrywania wniosków organizacji studenckich.
§ 27
1. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz na dwa tygodnie.
2. Do zadań Prezydium należy:
1) reprezentowanie interesów studentów Uczelni;
2) współpraca z organami Uczelni oraz administracją Osiedla Akademickiego Uczelni;
3) zawieranie porozumień i współpraca z Samorządami Studenckimi innych uczelni;
4) delegowanie przedstawicieli do władz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
5) koordynowanie i inspirowanie działalności Rad Mieszkańców;
6) współpraca z Wydziałowymi Radami Samorządu;
7) występowanie do Rektora z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do
studentów łamiących normy współżycia społecznego;
8) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i jej formie na terenie Uczelni;
9) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;
10) ogłaszanie i organizowanie ogólnouczelnianego referendum w sprawach dotyczących studentów
Uczelni;
11) wybieranie delegatów na zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz na inne zjazdy
krajowe i zagraniczne;
12) organizowanie działalności komisji oraz koordynacja ich pracy;
13) podejmowanie działań w sprawach dotyczących studentów Uczelni;
14) proponowanie zmian dotyczących finansowania Osiedla Akademickiego Uczelni.
15) weryfikowanie posiadania praw studenta przez członków Komisji Rewizyjnej oraz informowanie
Parlamentu raz na semestr, którzy spośród członków Komisji utracili te prawa.

Rozdział V. Komisja Rewizyjna
§ 28
Organem kontrolnym Samorządu jest Komisja Rewizyjna.
§ 29
Komisja Rewizyjna jest wybierana zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
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§ 30
1. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez
Komisję Rewizyjną oraz zatwierdzony przez Parlament.
2. Regulamin Komisji Rewizyjnej jest podawany do wiadomości organów Samorządu.
§ 31
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium;
2) kontrola pracy WRS i zgłaszanie wniosków do właściwej komisji wyborczej (zgodnie z Ordynacją
Wyborczą) o odwołanie członków WRS;
3) kontrola pracy RM i zgłaszanie wniosków do właściwej komisji wyborczej (zgodnie z Ordynacją
Wyborczą) o odwołanie członków RM;
4) kontrolowanie Prezydium z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu;
5) badanie zasadności zarzutów postawionych we wniosku o odwołanie członków organu Samorządu;
6) badanie przestrzegania przez organy Samorządu niniejszego Regulaminu i przepisów wydanych na
jego podstawie.
2. Wyniki przeprowadzonej kontroli, w postaci protokołu, muszą być przekazywane do wiadomości
wszystkich członków Parlamentu oraz wszystkich członków organu kontrolowanego.
§ 32
Komisja Rewizyjna składa do Parlamentu roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Rozdział VI. Wydziałowe Rady Samorządu
§ 33
1. WRS jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu na szczeblu wydziału.
2. WRS jest wybierana zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
§ 34
Do zadań WRS należy w szczególności:
1) reprezentowanie studentów przed władzami wydziału;
2) reprezentowanie studentów wydziału wobec władz Uczelni;
3) reprezentowanie studentów wydziału na zewnątrz w sprawach związanych z wydziałem;
4) delegowanie przedstawiciela wydziału do Sądu Koleżeńskiego;
5) delegowanie przedstawicieli do komisji wydziałowych i organów wydziałowych, do których wyborów nie
przeprowadza odpowiednia Komisja Wyborcza;
6) organizowanie zgromadzeń i manifestacji na terenie Uczelni w porozumieniu z Prezydium;
7) obrona spraw i interesów studentów wydziału;
10

8) inicjowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych dla studentów wydziału;
9) wyrażanie opinii na temat programów studiów w tym planów studiów i programów kształcenia.
§ 35
Posiedzenia WRS odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu z wyjątkiem przerwy wakacyjnej oraz przerwy
międzysemestralnej.

Rozdział VII. Rady Mieszkańców
§ 36
1. RM jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu na szczeblu Domu Studenckiego.
2. Wybory do RM przeprowadza się zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
§ 37
Do zadań RM należy w szczególności:
1) reprezentowanie mieszkańców Domu Studenckiego na szczeblu Osiedla Akademickiego Uczelni;
2) współdziałanie z organami Uczelni oraz administracją Osiedla Akademickiego Uczelni w zakresie spraw
dotyczących Domu Studenckiego;
3) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych;
4) ustalanie w porozumieniu z kierownikiem Domu Studenckiego szczegółowych zasad porządkowych
obowiązujących w Domu Studenckim;
5) stwarzanie warunków sprzyjających nauce i wypoczynkowi mieszkańców;
6) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, niegospodarności i braku poszanowania mienia Domu
Studenckiego.
§ 38
RM uczestniczy w kierowaniu Domem Studenckim m.in. poprzez:
1) opracowywanie wspólnie z administracją Domu Studenckiego planu zakupów, remontów i modernizacji
Domu Studenckiego;
2) ustalanie wspólnie z kierownictwem Domu Studenckiego sposobu wykorzystania pomieszczeń ogólnego
użytku i zaplecza socjalno – gospodarczego Domu Studenckiego;
3) prowadzenie spraw zakwaterowań w Domu Studenckim;
4) określanie szczegółowych zasad współżycia społecznego w Domu Studenckim.
§ 39
Do kompetencji RM należy m.in.:
1) opiniowanie pracy administracji Domu Studenckiego;
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2) występowanie do Parlamentu z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do
mieszkańców łamiących normy współżycia społecznego Domu Studenckiego.

Rozdział VIII. Sąd Koleżeński
§ 40
1. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach dyscyplinarnych w pierwszej instancji.
2. W sprawach odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego orzeka Odwoławczy Sąd Koleżeński.
3. Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński jest powoływany przez Parlament. W ich skład wchodzą
studenci wybrani przez poszczególne WRS, po jednym z każdej jednostki oraz studenci wybrani przez
poszczególne RM, po jednym z każdego Domu Studenckiego.
§ 41
1. Sąd wydaje orzeczenia w imieniu całej społeczności studenckiej Uczelni.
2. Sąd jest niezawisły w orzekaniu i podlega wyłącznie przepisom prawa.
§ 42
Przewodniczący Sądu wybierany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności,
co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, przez członków Sądu, spośród swojego składu.
§ 43
1. Sąd orzeka w minimum trzyosobowych składach.
2. Sąd na wniosek przewodniczącego Sądu wyznacza skład orzekający. Przewodniczący składu orzekającego
jest przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, a w przypadku jego nieobecności osoba wybrana większością
głosów, spośród składu sędziowskiego.
3. Sąd pracuje według regulaminu zaakceptowanego przez Parlament.
§ 44
1. Odwoławczy Sąd Koleżeński orzeka w minimum trzyosobowych składach na zasadach analogicznych do
zasad obowiązujących w Sądzie Koleżeńskim.
2. W składzie orzekającym Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego nie mogą znajdować się osoby będące
w składzie orzekającym Sądu Koleżeńskiego orzekającego w danej sprawie.
§ 45
1. Sąd koleżeński orzeka w sprawach dyscyplinarnych wniesionych przez Rektora.
2. Z wnioskiem o przekazanie sprawy do Sądu może wystąpić do Rektora przewodniczący Samorządu lub
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów.
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§ 46
1. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) nagana z ostrzeżeniem.
2. W przypadku wniesienia sprawy do Sądu Koleżeńskiego, Sąd Koleżeński może zastosować poza karami
dyscyplinarnymi określonymi w ust. 1 środki oddziaływania wychowawczego: zwrócenie uwagi na
naganność postępowania, obowiązek publicznego przeproszenia, zobowiązanie do naprawienia szkody,
poproszenie o zrezygnowanie z pełnionych w organach Samorządu funkcji.
§ 47
Ta sama sprawa w odniesieniu do tej samej osoby nie może być rozpatrywana jednocześnie przez Sąd
Koleżeński (także Sąd Odwoławczy) i Komisję Dyscyplinarną Uczelni dla Studentów (także Odwoławczą
Komisję Dyscyplinarną Uczelni dla Studentów). Jeśli ta sama sprawa zostanie przedłożona zarówno Sądowi
Koleżeńskiemu, jak i Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów odpowiedni Sąd Koleżeński umarza sprawę
pozostawiając ją do rozpoznania odpowiedniej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów.
§ 48
Uczestnikiem postępowania przed Sądem jest każda osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy
dane postępowanie lub która żąda czynności przed Sądem Koleżeńskiego.
§ 49
1. Wymierzenie za dany czyn kary w postępowaniu karnym, bądź w postępowaniu w sprawach
o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania przed Sądem Koleżeńskim.
2. Orzeczenie sporządzone na piśmie podpisują wszyscy członkowie Sądu Koleżeńskiego.
3. Od orzeczenia Sądu służy odwołanie do Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego.
4. Odwołanie wnosi się w ciągu czternastu dni od daty doręczenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
za pośrednictwem orzekającego Sądu.
5. Wniesienie odwołania powoduje wstrzymanie wykonania orzeczenia.
6. Sąd Koleżeński, jako organ Samorządu, może wnioskować do Rektora o przekazanie sprawy do
rozstrzygnięcia przez Komisję Dyscyplinarną Uczelni dla Studentów.
§ 50
1. Przewodniczący składu orzekającego Sądu Koleżeńskiego zarządza i prowadzi rozprawę oraz ustala po
konsultacji ze stronami terminy rozpraw.
2. Członek Sądu Koleżeńskiego, co do którego bezstronności istnieją uzasadnione obawy, winien być
wyłączony z postępowania. Każdemu uczestnikowi postępowania przysługuje prawo zgłaszania wniosku
o wyłączenie określonego członka Sądu Koleżeńskiego z postępowania. O wyłączeniu decyduje
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przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego. O wyłączeniu
przewodniczącego z postępowania decyduje skład orzekający zwykłą większością głosów.
3. Orzekanie polega na rozpatrywaniu wniosku o ukaranie i zapada w głosowaniu tajnym.
§ 51
Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego są jawne, jednak sądy te z własnej inicjatywy lub na wniosek strony mogą
zarządzić tajność obrad, jeżeli jawność mogłaby narażać dobre obyczaje lub gdy wymaga tego interes
obwinionego bądź osób trzecich.
§ 52
Student, przeciwko któremu sformułowano zarzut, ma prawo do obrony i korzystania z obrońcy. Obrońcą
może być dowolna osoba wskazana przez oskarżonego.
§ 53
W postępowaniu przed Odwoławczym Sądem Koleżeńskim stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu
przed Sądem.

Rozdział IX. Przepisy końcowe
§ 54
1. Traci moc Regulamin Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej z dnia 27 marca 2012 roku.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego zgodności z Ustawą
i Statutem Uczelni.
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