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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. W Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, zwanej dalej Uczelnią, działa Uczelniana 

Rada Samorządu Studenckiego, zwana dalej Samorządem, na podstawie Ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. poz. 85 ze zm.),  zwanej 

dalej Ustawą, Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów Wyższych i niniejszego Regulaminu. 

§ 2 

1. Samorząd tworzą i stanowią wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Uczelnię.   

2. Samorząd działa samoistnie i nie da się go rozwiązać. 

3. Samorząd działając poprzez swoje organy: 

a) wyraża opinie środowiska studentów i broni jego praw, 

b) uczestniczy w realizacji zadań Uczelni, 

c) wybiera przedstawicieli do kolegialnych organów Uczelni, 

d) prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich w tym socjalno-

bytowych, sportowych i kulturalnych, 

e)  współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach pomocy materialnej dla studentów oraz 

przydzielenia nagród za wyniki w nauce, 

f) współdecyduje z władzami Uczelni w sprawie podziału środków przeznaczonych na 

cele studenckie, 

g) współdziała z samorządami studentów innych Uczelni. 

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

Samorządu, kierowania pod adresem jego organów wniosków i propozycji. Wszystkie 

zebrania organów Samorządu są otwarte dla studentów Uczelni. 

§ 3 

1. Organy Samorządu mają prawo do korzystania z dóbr będących w dyspozycji Uczelni, takich 

jak: pomieszczenia, urządzenia techniczne, poligraficzne, itp. na zasadach obowiązujących w 

Uczelni. 

2. Samorząd korzysta z pomocy administracyjnej, technicznej i prawnej Uczelni koniecznej do 

realizacji jego zadań na zasadach obowiązujących w Uczelni. 

mailto:samorzad@wsm.warszawa.pl


                                                                               Regulamin Samorządu Studenckiego 

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie 

 

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie 
samorzad@wsm.warszawa.pl 

Strona 3 

3. Samorząd ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z rozdziału środków finansowych 

przeznaczonych przez Uczelnię na sprawy studenckie i rozliczenia tych środków nie rzadziej niż raz 

w roku akademickim oraz opublikowania go w BIP na stronie podmiotowej Uczelni.   

ROZDZIAŁ II 

Organy Samorządu 

§ 4 

1. Samorząd działa za pośrednictwem organów wybieranych przez studentów, powołanych do 

reprezentowania i ochrony interesów studentów oraz współuczestniczenia w realizacji zadań 

Uczelni. 

2. Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.   

3.Organy Samorządu to: 

a) Przewodniczący, 

b) Organ Uchwałodawczy - Zarząd Samorządu, 

c) Rada Samorządu, 

d) Komisja Wyborcza. 

4. Przedstawiciele Samorządu są członkami m.in. następujących organów i gremiów Uczelni: 

a) Senatu Uczelni, 

oraz: 

b) Komisji Stypendialnej dla Studentów, 

c) Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów, 

d) Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, 

e) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 

f) Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 

g) Rady Programowej Dyscypliny. 

§ 5 

1. Samorząd, poprzez swoje organy, zarządza powierzonymi przez Uczelnię środkami 

materialnymi niezbędnymi dla jego funkcjonowania. 

mailto:samorzad@wsm.warszawa.pl


                                                                               Regulamin Samorządu Studenckiego 

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie 

 

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie 
samorzad@wsm.warszawa.pl 

Strona 4 

2. Organom Samorządu przysługuje prawo używania pieczęci z nazwą odpowiedniego organu. 

3. Organy Samorządu w swojej działalności podejmują decyzje i wydają opinie w formie uchwał 

oraz informują społeczność studencką o podjętych uchwałach i działaniach. 

§ 6 

1. Kadencja organów Samorządu trwa dwa lata akademickie, rozpoczyna się z dniem pierwszego 

posiedzenia Rady Samorządu w rozpoczynającym się roku akademickim i trwa do dnia 

poprzedzającego pierwsze posiedzenie nowej Rady Samorządu. 

§ 7 

1. Mandaty członków organów Samorządu wybranych podczas kadencji wygasają z upływem 

kadencji danego organu. 

2. Mandat członka organu Samorządu wygasa przed upływem kadencji, jeśli członek organu: 

a)  utraci prawa studenta, 

b) zostanie odwołany z pełnienia funkcji w organie Samorządu przez organ, który tę 

osobę powołał, 

c) złoży pisemną rezygnację z pełnienia funkcji lub mandatu, 

d) przekroczy dopuszczalną liczbę trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na 

zebraniach organu Samorządu, 

3. Nieobecności o których mowa w § 7 ust. 2 pkt. d) są usprawiedliwiane przez organ, na którego 

zebraniu członek był nieobecny. Usprawiedliwienie w formie pisemnej należy przekazać 

przewodniczącemu właściwego organu w ciągu 3  dni od terminu zebrania, na którym członek 

był nieobecny. O nieobecności, poza wyjątkowymi sytuacjami, osoba zobowiązana jest 

poinformować z góry. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu niezwłocznie przeprowadza się wybory uzupełniające. 

Przewodniczący Samorządu 

§ 8 

 

1. Przewodniczący Samorządu: 

a) reprezentuje Samorząd na zewnątrz, 

b) kieruje działaniami Samorządu, 

c) zwołuje i otwiera posiedzenia Samorządu, 

d) prowadzi, odracza i zamyka posiedzenia Samorządu, 
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e) udziela i odbiera prawo głosu, 

f) przeprowadza głosowanie, 

g) poddaje pod głosowanie wnioski formalne wniesione przez członków Rady 

Samorządu. 

2. Przewodniczący Samorządu jest wybierany przez Radę w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków składu Rady. 

 

Zarząd Samorządu 

§ 9 

1. Najwyższym organem uchwałodawczy Samorządu jest Zarząd. 

2. Zarząd wybierany jest spośród członków Rady Samorządu w głosowaniu tajnym, w obecności 

co najmniej połowy członków. 

3. Zarząd składa się z: 

a) Przewodniczącego Samorządu, 

b) I Wiceprzewodniczącego, 

c) II Wiceprzewodniczącego, 

d) Skarbnika, 

e) Sekretarza. 

4. Sprawami należącymi do kompetencji Zarządu są w szczególności: 

a) Działalność bieżąca, 

b) Opiniowanie kandydatów do Senatu i Rad Programowych Dyscyplin 

c) Opiniowanie podziału funduszu pomocy materialnej 

d) Opracowanie i realizacja budżetu Samorządu, 

e) Reprezentowanie społeczności studenckiej Uczelni wobec władz 

administracyjnych oraz innych podmiotów. 

f) Występowanie jako reprezentacja studentów Uczelni w sporach zbiorowych. 

g) Inne sprawy służące realizacji zadań Samorządu. 

 

 

Rada Samorządu 

mailto:samorzad@wsm.warszawa.pl


                                                                               Regulamin Samorządu Studenckiego 

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie 

 

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie 
samorzad@wsm.warszawa.pl 

Strona 6 

§ 9 

1. Rada Samorządu składa się z studentów, którzy wyrazili chęć wstąpienia do Rady. 

2. By zostać członkiem Rady Samorządu studenci powinni dostarczyć “Wniosek o członkostwo w 

URSS” Przewodniczącemu URSS, który taki wniosek powinien zatwierdzić. 

3. Rada Samorządu działa przy ogólnouczelnianej jednostce organizacyjnej, która realizuje 

kierunek lub kierunki studiów. 

4. Rada Samorządu podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. 

5. Do kompetencji Rady Samorządu należy w szczególności: 

a. wybór senatorów studenckich; 

b. wybór członków Zarządu Samorządu; 

c. opiniowanie projektów aktów normatywnych lub decyzji na wniosek organów Uczelni; 

 

 

Komisja Wyborcza 

 

§ 10 

 

1. Komisja Wyborcza: 

a) przeprowadza referendum studenckie, 

b) przeprowadza wybory elektorskie, 

c) przeprowadza wybory członków Senatu, 

d) ustala szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów, 

e) wykonuje zadania i kompetencje wynikające z Ustawy i Regulaminu, przy 

poszanowaniu Statutu i odnośnych przepisów prawa polskiego. 

2. Komisja Wyborcza składa się z pięciu członków. 

3. Kadencja Komisji Wyborczej trwa rok. 

4. Członków Komisji Wyborczej powołuje Przewodniczący nie później niż dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem nowej kadencji Komisji Wyborczej. Jeśli Przewodniczący nie powoła członków 

Komisji Wyborczej w terminie, powołuje ich niezwłocznie Rada Samorządu. 

5. Rada Samorządu odwołuje członka Komisji Wyborczej większością 2/3 głosów w przypadku 
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nienależytego pełnienia obowiązków. Członek Komisji Wyborczej, którego dotyczy wniosek o 

odwołanie, ma prawo do złożenia wyjaśnień na posiedzeniu Rady Samorządu. 

6. W przypadku zmniejszenia składu Komisji Wyborczej Przewodniczący niezwłocznie powołuje 

nowego członka Komisji Wyborczej na skróconą kadencję. 

7. Komisja Wyborcza wyłania ze swojego składu Przewodniczącego Komisji Wyborczej w 

głosowaniu tajnym. W przypadku nieobsadzenia funkcji Przewodniczącego Komisji Wyborczej, 

Przewodniczący Samorządu w terminie 7 dni zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Komisji 

Wyborczej w celu wyłonienia jej Przewodniczącego. 

8. Przewodniczący Komisji Wyborczej zarządza wybory, zwołuje posiedzenia wyborcze, mianuje 

członków Komisji Skrutacyjnej Samorządu oraz wykonuje inne zadania na podstawie 

Regulaminu. 

9. Przewodniczący Komisji Wyborczej wydaje zarządzenia, rozstrzygnięcia, obwieszczenia i 

komunikaty w zakresie objętym swoimi kompetencjami i uprawnieniami oraz w sprawach 

przewidzianych w przepisach szczegółowych. 

10. Szczegółową organizację Komisji Wyborczej może regulować zarządzenie 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej. Członkowie Komisji Wyborczej są upoważnieni do 

wykonywania zadań i kompetencji zastrzeżonych przewodniczącemu Komisji Wyborczej 

wyłącznie na podstawie zarządzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, i w określonym w 

nim zakresie. 

11. Członkowie Komisji Wyborczej mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. 

12. Przedstawicielami studentów w Senacie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie są 

senatorowie studenccy. 

13. Senatorów studenckich wybiera się spośród członków Rady Samorządu Studenckiego 

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków w głosowaniu 

tajnym. 

14. Prawo zgłaszania kandydata na senatora studenckiego przysługuje każdemu członkowi Rady 

Samorządu Studenckiego w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda na kandydowanie może być 

wyrażona w formie ustnej w trakcie posiedzenia Rady Samorządu Studenckiego lub w formie 

pisemnej. 

15. Ważność mandatu senatorów studenckich określona jest kadencją Senatu. Wygaśnięcie 

mandatu senatora studenckiego przed upływem kadencji Senatu następuje odpowiednio w 

wypadkach określonych w § 7 ust. 2 lit. 1-d. W przypadku wygaśnięcia mandatu senatora 

studenckiego Komisja Wyborcza przeprowadza niezwłocznie wybory uzupełniające. 

16. Liczbę senatorów studenckich określa Statut Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. 

 

ROZDZIAŁ III 
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Podejmowanie uchwał przez Organ Uchwałodawczy 

 

§ 11 

 

1. Organ w drodze uchwały w szczególności podejmuje decyzje i wyraża opinie. 

2. Do działania organu, w tym podjęcia uchwały, potrzebna jest obecność co najmniej połowy 

liczby członków organu, jednak nie mniej niż trzech osób. Jeśli liczba obsadzonych mandatów 

członków organu stanie się mniejsza niż połowa liczby mandatów lub mniejsza niż trzy, 

niezwłocznie dokonuje się obsadzenia mandatów. Liczbę członków organu ustala się bez 

uwzględnienia mandatów nieobsadzonych. 

3. Organ podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, chyba że Regulamin stanowi 

inaczej. 

4. Organ zwykłą większością głosów: 

a) przyjmuje poprawki do niepodjętej uchwały będącej przedmiotem obrad, 

b) rozpatruje wnioski formalne, 

c) ustala tajność obrad lub głosowania, na wniosek co najmniej 1⁄4 członków organu; 

5. Organ może w głosowaniu jawnym dokonać czynności przez aklamację, gdy żaden członek 

organu nie wniesie sprzeciwu. 

6. Przewodniczącemu organu przysługuje głos decydujący w razie równowagi głosów w 

głosowaniach jawnych. 

7. Organ może bez odbycia posiedzenia podejmować w trybie obiegowym uchwały niedotyczącej 

spraw osobowych, uchwalenia lub zmiany Regulaminu i wyrażenia zgody na treść Regulaminu 

Studiów. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna i wiążąca, jeśli wszyscy 

członkowie organu otrzymali w zwyczajowo przyjęty sposób projekt uchwały, a za jej przyjęciem 

opowiedziała się bezwzględna większość członków organu. 

8. Na pierwszym posiedzeniu organu, członkowie organu sporządzają pisemne oświadczenia, na 

których podają oficjalny adres e-mail, z którego wysyłane będą głosy dotyczące wszystkich 

uchwał. 

9. Inicjatywa uchwałodawcza, inicjatywa w sprawach wniosków formalnych i inicjatywa w 

sprawach zgłaszania poprawek do niepodjętej uchwały będącej przedmiotem obrad, przysługuje 

każdemu członkowi organu, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 

10. Głosowania w sprawach osobowych są tajne. 

ROZDZIAŁ IV 
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Postanowienia końcowe 

§ 12 

1. Regulamin Samorządu, w tym załączniki do niego, ustanawia Organ Uchwałodawczy uchwałą 

podjętą bezwzględną większością głosów, osób obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

2. W trybie określonym w § 14 Zarząd Samorządu, na wniosek Przewodniczącego Samorządu 

lub co najmniej 1/3 członków Rady Samorządu, może dokonać zmiany regulaminu Samorządu, 

w tym załączników do niego. 

§ 13 

1. Warunkiem wejścia w życie ustanowionego przez Zarząd Samorządu regulaminu Samorządu, 

w tym załączników do niego, jest stwierdzenie przez Rektora Uczelni zgodności regulaminu 

Samorządu, w tym załączników do niego, z ustawą i ze statutem Uczelni. 

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się do zmian regulaminu Samorządu, w tym do zmian załączników 

do regulaminu Samorządu. 

§ 14 

1. Niniejszy regulamin Samorządu wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora Uczelni jego   

zgodności z ustawą i ze statutem Uczelni jednak nie wcześniej niż 1 października 2020 roku. 

mailto:samorzad@wsm.warszawa.pl

