Uchwała nr 1/2019
Rady Samorządu Studenckiego
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie
z dnia 14 października 2019 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Studenckiego
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Na podstawie art. 110 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) w zw. z art. 293 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz.
1669), Rada Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De
Gasperi w Józefowie uchwala, co następuje:
§1
1.
2.

Uchwala się Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Moc traci Uchwała nr 2/2013 Rady Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 15 października 2013 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im.
Alcide De Gasperi w Józefowie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Samorządu Studenckiego
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie
………………………………
Kamil Cieślak
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do Uchwały nr 1/2019
Rady Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
z dnia 14 października 2019 r.
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
1.

2.

1.
2.

3.
4.

§1
Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,
zwanej dalej „uczelnią” tworzą samorząd studencki, zwany dalej „samorządem”.
Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.
§2
Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” i uchwalonego przez
Radę Samorządu niniejszego regulaminu.
Regulamin określa zasady i tryb działania Samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i
jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje.
§3
Samorząd działa zgodnie z postanowieniami ustawy i statutu uczelni.
Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem
samorządu. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego
doręczenia, skarga do sądu administracyjnego.

§4
Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin określający organizację i
sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów uczelni.
Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą i statutem
uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.

§5
Przedstawiciele samorządu uczelnianego uczestniczą w posiedzeniach Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentującego ogół studentów w kraju i w innych organizacjach
studenckich, oraz mogą kandydować do najwyższego organu Parlamentu Studentów, tj. zjeździe
delegatów.

1.
2.

1.
2.

§6
Uczelnia udostępnia organom samorządu pomieszczenie i odpowiednie urządzenia do
przechowywania dokumentacji, w tym protokołów z posiedzeń, uchwał i innych dokumentów.
Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego, w tym
infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd studencki dysponuje w ramach swojej
działalności.
§7
Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.
O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje rektora.
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3.

4.

5.

Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem tej
organizacji. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego
doręczenia, skarga do sądu administracyjnego.
Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, która
rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, statut uczelni,
regulamin studiów lub regulamin tej organizacji.
Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji studenckich i
działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów i
pracowników uczelni. Podmioty te przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania
środków otrzymanych w danym roku akademickim.
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II. ORGANY SAMORZĄDU
§8
Samorząd działa poprzez swoje organy kolegialne i jednoosobowe.
§9
1.

2.

3.

Organami kolegialnymi samorządu są:
1) Rada Samorządu;
2) Zarząd Samorządu.
Rada samorządu jest organem uchwałodawczym, działającym w trybie posiedzeń. Na
posiedzenie Rady mogą być zapraszane inne osoby, mogące pomóc w rozstrzygnięciu
zagadnienia będącego przedmiotem posiedzenia.
Zarząd Samorządu jest organem wykonawczym Rady Samorządu, działającym stale.
§10
Organami jednoosobowymi samorządu są:
1) przewodniczący Rady Samorządu;
2) przewodniczący Zarządu Samorządu.

1.
2.

§11
Kadencja organów kolegialnych rozpoczyna się 1 listopada.
Na miejsca zwalniane w organach Samorządu przez studentów ubywających z uczelni, Rada
Samorządu wybiera nowych przedstawicieli.
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III. SKŁAD ORGANÓW KOLEGIALNYCH
1.

2.

3.

§12
Skład Rady Samorządu tworzą przedstawiciele studentów w osobach starostów wszystkich
grup dydaktycznych stałych (oprócz grup językowych), wszystkich kierunków i semestrów, tj.
po 1 osobie z każdej grupy dydaktycznej.
Do składu Zarządu Samorządu wchodzą:
1) przewodniczący;
2) zastępca przewodniczącego;
3) sekretarz;
4) skarbnik.
Skład Zarządu Samorządu jest wyłaniany spośród członków Rady Samorządu, podczas jej
pierwszego posiedzenia.
§13
Przedstawiciele Samorządu w liczbie określonej w statucie uczelni wchodzą w skład:
1) senatu uczelni;
2) komisji stypendialnej;
3) komisji dyscyplinarnej;
4) komisji ds. jakości kształcenia;
5) innych organów i komisji.
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IV. WYBORY STAROSTÓW, ORGANÓW KOLEGIALNYCH SAMORZĄDU
I PRZEDSTAWICIELI DO INNYCH ORGANÓW I KOMISJI
1.

2.
3.

§14
Nowo przyjęci studenci w terminie do 15 dnia, licząc od dnia rozpoczęcia roku akademickiego,
w grupach zajęciowych stałych wybierają ze swego grona starostów grup i ich zastępców, oraz
starostę roku i jego zastępcę.
Starostowie i ich zastępcy grupy wybierani są przez ogół studentów grupy, a starosta roku i jego
zastępca przez ogół studentów roku studiów, w głosowaniu bezpośrednim i jawnym.
Ewidencji starostów dokonuje kierownik Biura Obsługi Kształcenia, a dane o starostach
przekazuje sekretarzowi Zarządu Samorządu uczelni.

§15
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych. Osoby ukarane przez komisję dyscyplinarną zawieszeniem w określonych prawach
studenta mogą mieć zawieszone bierne prawo wyborcze.

1.

2.

3.

§16
Przedstawiciele Samorządu Studentów wybierani są:
1)
do senatu, w liczbie zapewniającej im 20 % składu senatu;
2)
do komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej – odpowiednio trzech
i pięciu przedstawicieli Samorządu;
3)
do komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej – po dwóch
przedstawicieli Samorządu;
4)
do komisji ds. jakości kształcenia – dwóch przedstawicieli Samorządu;
5)
do ogólnopolskiego przedstawicielstwa Samorządów Studenckich i innych organizacji
studenckich – w liczbie dwóch osób.
Wybory przedstawicieli do organów uczelnianych i komisji odbywają się przy zachowaniu
następujących zasad:
1) zebranie wyborcze otwiera przewodniczący lub inny upoważniony członek komisji (lub
Rady Samorządu), który:
a)
stwierdza prawomocność zebrania,
b) przeprowadza wybory przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2) wybory przewodniczącego i sekretarza zebrania odbywają się jawnie;
3) sekretarz sporządza protokół z przebiegu zebrania podpisywany po jego zakończeniu
przez przewodniczącego i sekretarza zebrania;
4) prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu z wyborców. O sposobie zgłaszania
kandydatów na zebraniu wyborczym decyduje zebranie wyborcze;
5) przed umieszczeniem osoby na liście kandydatów wymagana jest osobista zgoda tej osoby
na kandydowanie;
6) wszystkie wybory personalne przedstawicieli do organów i komisji odbywają się w
głosowaniu jawnym względną większością głosów.
Wygaśnięcie mandatu członka organu lub komisji przed upływem kadencji następuje w razie:
a)
rezygnacji z mandatu,
b) ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów,
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c)

1.
2.

odwołania przez Radę Samorządu na wniosek komisji dyscyplinarnej.

§17
W ciągu trzech miesięcy od daty wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory uzupełniające.
Wybory uzupełniające przeprowadza się zgodnie z §14-16 niniejszego regulaminu.
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V. KOMPETENCJE OGÓLNE SAMORZĄDU
§18
Do zadań Samorządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie interesów ogółu studentów wobec organów uczelni;
2) organizowanie i prowadzenie na terenie uczelni działalności w zakresie spraw
studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych;
3) wyrażanie opinii studentów w sprawach kształcenia i innych form życia studenckiego;
4) organizowanie i koordynacja działania studentów, ich grup, kół zainteresowań, kół
naukowych i innych;
5) integrowanie studentów wokół celów, podstawowych zadań i perspektyw rozwojowych
uczelni;
6) podejmowanie działań mających na celu kultywowanie tradycji studenckich (np.
otrzęsiny, połowinki, juwenalia, obchody dnia studenta), organizowanie spotkań
integracyjnych, turystyki, imprez kulturalno-rozrywkowych itp.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

§19
Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym
socjalno-bytowych i kulturalnych.
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.
Za prawidłową gospodarkę środkami materialnymi odpowiada skarbnik zarządu samorządu.
Rada Samorządu przy pomocy Zarządu Samorządu i innych studentów może
w ramach dozwolonych prawem pozyskiwać środki materialne od osób prawnych
i fizycznych spoza uczelni.
Organy Samorządu Studenckiego mogą, w granicach prawa, organizować akcje
i podejmować działania mające na celu zdobywanie środków materialnych dla potrzeb
samorządu studentów.
Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się przy udziale księgowości
uczelni.
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VI. RADA SAMORZĄDU I JEJ KOMPETENCJE
1.
2.

§20
Rada Samorządu jest organem uchwałodawczym i jej postanowienia są wiążące dla wszystkich
organów samorządowych i wszystkich studentów.
Rada Samorządu w szczególności:
1) reprezentuje samorząd wobec rektora i na zewnątrz uczelni;
2) uchwala Regulamin Samorządu, w zgodności z ustawą i statutem uczelni;
3) zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni, wyraża opinię w sprawie
programów kształcenia przed ich uchwaleniem;
4) opiniuje pobierane od studentów opłaty oraz ich wysokość;
5) występuje do rektora z wnioskiem o przekazanie jego uprawnień w zakresie przyznawania
stypendiów i zapomóg – komisji stypendialnej, a w zakresie rozpatrywania wniosku o
ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej stypendium i zapomogi – odwoławczej komisji
stypendialnej;
6) wybiera swych przedstawicieli do komisji stypendialnej i odwoławczej komisji
stypendialnej;
7) opiniuje regulamin przyznawania świadczeń dla studentów;
8) sprawuje pieczę nad wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa
przeznaczonych na świadczenia dla studentów, uczestniczy w rozdziale tych środków i
kontroluje ich wydatkowanie,
9) uczestniczy w procesie uzgadniania z senatem uczelni projektu regulaminu studiów;
10) w razie potrzeby, poza wybranymi przedstawicielami, deleguje doraźnie innych studentów
na posiedzenia lub do prac organów kolegialnych uczelni;
11) deleguje przedstawicieli do ogólnopolskiego przedstawicielstwa samorządów studenckich;
12) wnioskuje do rektora o wyróżnienie studentów mających znaczące osiągnięcia na rzecz
środowiska akademickiego.
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VII. ZARZĄD SAMORZĄDU I JEGO KOMPETENCJE
1.
2.

§21
Zarząd Samorządu jest organem wykonawczym Rady Samorządu i działa permanentnie.
Zarząd w szczególności:
1) realizuje uchwały Rady Samorządu;
2) przedstawia rektorowi wyniki realizacji uchwał rady, o ile te czynności są wymagane;
3) prowadzi rejestr wpływów i wydatków środków finansowych, we współdziałaniu z
księgowością;
4) gromadzi i przechowuje dokumentację uczelnianego samorządu studenckiego oraz dane
niezbędne do właściwego funkcjonowania samorządu;
5) utrzymuje stały kontakt z przewodniczącym rady samorządu.
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VIII. ZASADY I TRYB DZIAŁANIA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.

4.

1.

2.
3.
4.

§22
Skład organów kolegialnych, działania organów Samorządu oraz uczelnianych organizacji i
stowarzyszeń są jawne.
Posiedzenia organów Samorządu są otwarte dla wszystkich studentów uczelni. Przewodniczący
Rady Samorządu na posiedzenia Rady może zapraszać osoby niebędące członkami Rady
Samorządu. Osoby uczestniczące w posiedzeniach na prawach gości nie mają głosu
stanowiącego.
Organy Samorządu informują studentów o swoich decyzjach i sprawach ważnych dla
studentów, respektują opinie studentów i przyjmują ich wnioski.
Dla usprawnienia i zobiektywizowania strategii swego działania, organy Samorządu mogą
poznawać opinie studentów stosując referenda i ankiety.
§23
Posiedzenia Rady Samorządu zwołuje i prowadzi jej przewodniczący.
Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady co najmniej raz na semestr lub w każdym czasie na
wniosek członka Rady, albo na uzasadniony wniosek co najmniej 20% studentów uczelni, nie
będących członkami Rady.
Zwoływanie zwykłych posiedzeń Rady następuje w formie ogłoszeń na tablicach
informacyjnych, stronie internetowej uczelni, systemie informatycznym, telefonicznie oraz
bezpośrednio, określając przedmiot posiedzenia – najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem
posiedzenia.
Dla utrzymania komunikacji z wszystkimi członkami Rady, za ich zgodą sekretarz Zarządu
Rady dysponuje ich adresami e-mailowymi i numerami telefonów.
§24
Rada Samorządu Studenckiego podejmuje uchwały i postanowienia większością głosów, przy
obecności więcej niż połowy regulaminowego składu Rady, oraz gdy ogłoszenie o posiedzeniu
było podane do wiadomości, w sposób o którym mowa w §23 ust. 3.
Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu przewodniczący przedstawia plan obrad.
Uchwały podejmowane są na wniosek członka rady lub wynikają z charakteru i przedmiotu
posiedzenia.
Podejmowanie uchwał jest jawne, z wyjątkiem spraw personalnych.

§25
Treść uchwał i postanowień dokumentowana jest w protokołach. Protokoły są dostępne dla
członków Samorządu.

1.
2.
3.

§26
Od decyzji podjętej przez Radę Samorządu, dotyczących indywidualnych spraw studenckich
przysługuje prawo wniesienia do Rady Samorządu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Uchwała Rady Samorządu jest ostateczna.
Rektor uchyla uchwałę Rady Samorządu niezgodną z ustawą, statutem uczelni, regulaminem
studiów lub niniejszym Regulaminem Samorządu.
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

§27
Dokumenty pomocnicze usprawniające wybór przedstawicieli do poszczególnych organów
samorządu studenckiego, organów i komisji uczelni stanowią załączniki nr 1-2 do niniejszego
zarządzenia.
Regulamin Samorządu Studenckiego wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego
zgodności z ustawą i statutem uczelni.

Przewodniczący
Rady Samorządu Studenckiego
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie
…………….
Kamil Cieślak
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Załącznik 1

do Regulaminu Samorządu Studenckiego
Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie

RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WSGE
Organ kolegialny uchwałodawczy

RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WSGE na rok akademicki ……………
kierunek

grupa

starosta/zastępca

podpis

UWAGA:
1.
Arkusz z wypełnionymi rubrykami jest dokumentem głównym, zawierającym przedstawicielstwa grup studenckich całej uczelni.
2.
Spośród studentów umieszczonych na tej liście wybierani są przedstawiciele do organów samorządowych oraz organów uczelni i komisji.
3.
Wybory mogą być bezpośrednio dokonywane przez skład osobowy całej rady lub przez powołaną przez nią komisję wyborczą samorządu studenckiego.
4.
Skład ciała wyborczego określi rada samorządu przed przeprowadzeniem wyborów.
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Załącznik 2

do Regulaminu Samorządu Studenckiego
Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Samorząd Studentów WSGE

Lp.
1

funkcja

nazwisko i imię

kierunek

Przewodniczący Rady Samorządu
Studenckiego
Zarząd Samorządu Studenckiego

1
2
3
4

Przewodniczący
zastępca przewodniczącego
sekretarz
skarbnik
Komisja Stypendialna

1
2
3
Odwoławcza Komisja Stypendialna
1
2
3
4
5
Senat
1
2
Komisja ds. Jakości i Efektów Kształcenia
1
2
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poziom studiów

rok/semestr

Komisja Dyscyplinarna
1
2
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna
1
2
Parlament Studentów RP
1
2
Poczet sztandarowy
1
2
3
4
5
Zespół ds. Kształcenia na odległość
1
2
3
4
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