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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania z siedziba we Wrocławiu tworzą 

Samorząd Studencki, którego organy są wyłącznym reprezentantem ogółu 

studentów. 

2. Terenem działania Samorządu Studenckiego jest Wyższa Szkoła Zarządzania 

we Wrocławiu. 

3. Samorząd Studencki prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie 

spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalno-sportowych 

studentów. 

4. Samorząd Studencki działa zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z 

późn. zm.) zwaną dalej Ustawą, Statutem Wyższej Szkoły Zarządzania we 

Wrocławiu zwanym dalej Statutem oraz niniejszym Regulaminem, zwanym 

dalej Regulaminem. 
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Rozdział 2 

ZADANIA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

1. Wybrane organy Samorządu Studenckiego reprezentują odpowiednio ogół 

studentów wobec Uczelni. 

2. Każdy student ma prawo wyrażania opinii w sprawach należących do 

Samorządu Studenckiego, kierowanie pod adresem jego organów wniosków i 

propozycji. 

3. Samorząd Studencki prowadzi działalność dla dobra studentów, przede 

wszystkim Samorząd Studencki prowadzi działalność na rzecz:tworzenia 

warunków do samokształcenia, rozwoju osobowości i wszechstronnych 

zainteresowań studentów, 

a) swobodnego obiegu informacji i nieskrępowanego dostępu do piśmiennictwa, 

 

b) swobodnego wyrażania poglądów przez studenta, 

c) poszanowania osoby i godności studenta, 

d) zapewnienia odpowiedniego poziomu oraz poprawy warunków socjalno-

bytowych studentów oraz rodzin studenckich, w szczególności: 

- samorządności i autonomii Uczelni oraz praktycznej nauki demokracji,  

- inspirowania i popierania studenckiej działalności naukowej i kulturalnej 

oraz rozwoju turystyki i sportu wśród studentów,  

- urzeczywistniania praw studentów do zrzeszania się w  organizacjach 

politycznych i społecznych, w kołach naukowych  i sportowych na zasadach 

określonych w Ustawie. 

 

4. Samorząd Studencki prowadzi działalność opiniodawczą obejmującą: 

a)    prawidłowy  przebieg procesu dydaktycznego i wychowawczego, 

b)    kształtowanie modelu i planu studiów, 

c)    podnoszenie poziomu studiowania i nauczania. 

 

5. Samorząd Studencki prowadzi działalność: 

a) opiniodawczą i informacyjną w sprawach dotyczących społeczności   

akademickiej, 

b) interwencyjną w przypadku zaistnienia sytuacji godzącej w interesy 

studentów, 

c)     wydawniczą związaną z działalnością Samorządu Studenckiego. 

6. Samorząd, poprzez swoje wybieralne organy, zarządza powierzanym mu 

majątkiem oraz pozyskanymi środkami. 
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7. Organy Samorządu Studenckiego współdecydują z organami Uczelni w 

rozdziale i sposobie wykorzystywania środków materialnych (rzeczowych, 

finansowych, pomieszczeń ) przeznaczonych na cele studenckie oraz 

pomieszczenia dla działalności Samorządu Studenckiego. Podziału środków 

materialnych dokonuje się w oparciu o szczegółowe zasady ustalone przez 

Rektora oraz Księgowość  WSZ „Edukacja” 

8. Odpowiednie organy Samorządu wydają opinię o projektach decyzji organów 

Uczelni dotyczących bezpośrednio studentów, zwłaszcza o tych, które statutowo 

wymagają akceptacji Samorządu Studenckiego. 

9. Samorząd Studencki może współpracować z organizacjami, które działają na 

rzecz studentów. 

10. W razie powstania na Uczelni sporu zbiorowego dotyczącego interesów 

studentów, właściwe organy Samorządu prowadzą rokowania z organami Uczelni 

w celu jego rozstrzygnięcia. 

Rozdział 3 

SKŁAD SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

1. Samorząd studencki składa się z: 

 

• Przewodniczącego (Przewodniczącej) 1 osoba 

• Wiceprzewodniczącego (Wiceprzewodniczącej) 2 osoby (Kłodzko, 

Wrocław) 

• Członków 

 

 

 

2. Samorząd studencki powołuje członków do : 

 

• Komisji Dyscyplinarnej 

• Komisji Odwoławczej 

 

3. Do Senatu zostają powołani: 

• Przewodniczący (Przewodnicząca) 1 osoba 

• Wiceprzewodniczący (Wiceprzewodnicząca) 2 osoby (Kłodzko, Wrocław) 

 



5 

  

Rozdział 4 

ZASADY WYBORCZE 
 

1. Wybory są równe, powszechne i tajne. 

 

2. W wyborach bezpośrednich: 

a) Czynne prawo ma każdy student 

b) bierne prawo ma każdy student, za wyjątkiem studentów ukaranych przez 

Komisję Dyscyplinarną, o ile kara ta nie uległa zatarciu. 

 

3. Każdemu wyborcy przysługuje prawo do zgłaszania kandydatów do  

Samorządu. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

 

4. Kandydaci zostają wybrani do Samorządu Studenckiego zgodnie z ilością 

uzyskanych głosów (Przewodniczący, 2 Wiceprzewodniczących ( Wrocław, 

Kłodzko), maksymalnie 4 osoby na liście rezerwowej. 

 

 

5. W przypadku ukończenia studiów lub rezygnacji z pełnienia funkcji w 

Samorządzie Studenckim, funkcję Przewodniczącego obejmuje zastępca, a 

funkcję Wiceprzewodniczącego obejmuje osoba z listy rezerwowej. 

 

6. Liczba kandydatów nie jest ograniczona. 

 

 

7. Wybory do każdego z organów uchwałodawczych są ważne, jeżeli bierze 

w nich udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania wyborców. 

 

8. Wybór jest dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie 

oddanych głosów. 

 

 

9. Jeżeli w danej turze głosowania nie zostały spełnione warunki określone 

w punkcie 1 lub 2 lub nie wybrano wymaganej liczby kandydatów do 

obsadzenia wolnych mandatów, zarządza się drugą turę wyborów. 

W drugiej turze wyborów: 

a) nie jest wymagany udział 50% wyborców 

b) skreśleniu ulegają wszyscy kandydaci, którzy nie uzyskali żadnego głosu, 

10. Każdy członek organu Samorządu może być odwołany przez wyborców. 
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11. Odwołanie członka organów Samorządu Studenckiego pochodzącego z 

wyboru następuje na wniosek co najmniej 40% wyborców.  

 

12. 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. Przepisy o zaskarżaniu do sądu 

administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio. 

 

 

13. Wygaśnięcie mandatu członka organu lub przedstawiciela Samorządu 

następuje w przypadku: 

a) Skreślenia z listy studentów, 

b) ukończenia studiów, 

c) przebywania na urlopie dziekańskim, 

d) zrzeczenia się mandatu, 

e) odwołania przez wyborców, 

f) odwołania przez Przewodniczącego 

12. Wybory uzupełniające zarządza i przeprowadza odpowiedni organ Samorządu 

mocą swojej uchwały z zachowaniem zasad zawartych w rozdziale 4. 

Rozdział 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z 

ustawą i statutem uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. Pierwszy 

regulamin samorządu studenckiego w nowo utworzonej uczelni uchwala senat. 

 

 

2. W szczególnie ważnych sprawach dotyczących społeczności studenckiej 

uchwały organów Samorządu Studentów podejmowane są po zasięgnięciu opinii 

studentów WSZ ,,Edukacja” w drodze referendum. 
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3. Wyniki referendum dla organów Samorządu posiadają moc wiążącą, pod 

warunkiem uczestnictwa w nim co najmniej 1/2 ogółu studentów WSZ 

,,Edukacja”. 
 

4. Osoba wchodząca w skład organów Samorządu Studenckiego uzyskuje 

mandat po złożeniu ślubowania, którego brzmienie jest następujące : 

ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE, PRACOWAĆ DLA DOBRA I POMYŚLNOŚCI 

BRACI STUDENCKIEJ, DZIAŁAĆ ZGODNIE ZE 

STATUTEM WSZ EDUKACJA ORAZ GODNIE I RZETELNIE 

REPREZENTOWAĆ STUDENTÓW, TROSZCZYĆ SIĘ O ICH SPRAWY NIE 

SZCZĘDZĄC SIŁ DLA WYKONYWANIA ZADAŃ SAMORZĄDU 

STUDENCKIEGO”. 

 
5. W przypadku stwierdzenia braku możliwości realizowania 

podstawowych celów i zadań Samorządu studenckiego, sytuacji godzącej w 

samorządność, niezależność lub wywieranie nacisku zewnętrznego na organy 

samorządu, organy Samorządu mogą: 

- zawiesić swoją działalność,  

- podjąć decyzję o rozwiązaniu się w oparciu o referendum. 

6. We wszystkich przypadkach, których nie rozstrzyga niniejszy regulamin, 

decyzje podejmuje Rektor kierując się poczuciem sprawiedliwości, dobrem 

Uczelni i dobrem studenta, oraz obowiązującymi w Uczelni przepisami. 

7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez władze 

  Uczelni. 

Wrocław 3.02.2023r 
Opracowała: Irmina Schneider 

            Stwierdzam zgodność regulaminu ze   

statutem Uczelni 

 

  

Podpis Przewodniczącego 
Samorządu WSZ Edukacja 

Podpis Rektora WSZ Edukacja 


