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REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW 

SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Samorząd Studentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, zwany dalej 

Samorządem, tworzą wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2. Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów oraz 

niniejszego Regulaminu. 

3. Samorząd opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków. 

 

§ 2 

1. Samorząd prowadzi swoją działalność na terenie Uczelni. 

2. Samorząd może występować poza terenem określonym w ust. 1, jeżeli wymagają tego 

interesy studentów. 

 

§ 3 

1. Samorząd działa poprzez swoje organy, które są jedynym reprezentantem ogółu studentów 

Uczelni. 

2. Organy Samorządu konstytuują się i prowadzą działalność na szczeblu Uczelni oraz na 

każdym roku poszczególnych kierunków i trybów studiów. 
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§ 4 

1. W sprawach dotyczących studentów, Samorząd poprzez swoje organy ma prawo składać 

wnioski i wyrażać opinie wobec Senatu, Rektora, Prorektorów, Dziekanów  Szkoły Wyższej 

Ekonomii i Zarządzania w Łodzi oraz pracowników administracyjnych Uczelni. 

2. Organy Uczelni są obowiązane ustosunkowywać się do wniosków Samorządu.  

 

§ 5 

Samorząd, realizując swoją działalność, korzysta z pomieszczeń, urządzeń i środków Uczelni, 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organów Samorządu. Dotyczy to także 

dokumentacji i informacji, będących w posiadaniu Uczelni, jej organów i jednostek 

organizacyjnych. 

 

 

Rozdział II 

Zadania i obowiązki Samorządu 

 

§ 6 

1. Celem działania Samorządu jest dbanie o dobro społeczności studenckiej i przestrzeganie 

praw studentów, w szczególności poprzez: 

1) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego i wychowawczego, 

2) podnoszenie jakości i standardu studiowania i nauczania, 

3) dbanie o odpowiednie warunki socjalno-bytowe studentów, 

4) tworzenie odpowiednich warunków do samokształcenia, rozwoju osobowości i 

wszechstronnych zainteresowań studentów, 

5) inspirowanie i popieranie działalności studentów w dziedzinie nauki, kultury i sportu, 

6) zapewnienie koleżeńskiej atmosfery między studentami. 

2. Do kompetencji Samorządu należy w szczególności: 

1) powoływanie w drodze demokratycznych wyborów organów Samorządu, 

2) ocena pracy organów Samorządu, 
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3) wybór przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni, 

4) wybór po trzech  kandydatów do składu komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej dla studentów Uczelni,  

5) wybór trzech kandydatów do składu uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli 

akademickich Uczelni, 

6) uchwalanie zasad etyki dla studentów Uczelni.   

3. Działalność Samorządu nie może kolidować z chrześcijańskim systemem wartości   

promowanym w Uczelni. 

 

§ 7 

Samorząd współdziała  z organami Uczelni w ustalaniu trybu i zasad przyznawania i 

rozdziału pomocy materialnej i nagród za wyniki w nauce. 

 

§ 8 

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

Samorządu, a także do składania wniosków i propozycji. 

2. Opinie, wnioski i propozycje powinny być kierowane do właściwych organów Samorządu. 

 

 

Rozdział III 

Organy Samorządu 

 

§ 9 

1. Organami Samorządu Studentów Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w 

Łodzi są: 

1) Zarząd Samorządu, zwany dalej Zarządem, 

2) Przewodniczący Samorządu, 

3) Starostowie lat poszczególnych kierunków i trybów studiów, 

4) Komisja Wyborcza. 
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§ 10 

1. W skład Zarządu wchodzą: 

1) Przewodniczący Samorządu, który jednocześnie pełni funkcje Przewodniczącego Zarządu, 

2) Wiceprzewodniczący Zarządu, który przejmuje obowiązki Przewodniczącego Samorządu, 

w przypadkach, gdy ten ostatni nie może wykonywać swoich funkcji, 

3) Sekretarz, 

4) dwaj członkowie. 

2. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybiera Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu.  

 

§ 11 

 1. Zarząd jest organem uchwałodawczym Samorządu. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1) reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni i poza nią, 

2) koordynowanie działań pozostałych organów Samorządu, 

3) sprawowanie nadzoru nad działalnością Przewodniczącego Samorządu poprzez bieżącą 

ocenę jego pracy, 

4) uchwalanie Regulaminu Samorządu, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie Regulaminu Studiów, 

6) wybór trzech członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 

akademickich, 

7) delegowanie przedstawiciela samorządu studenckiego do składu - powołanej w trybie 

Regulaminu Studiów - komisji przeprowadzającej komisyjne sprawdzenie wiedzy studenta, 

któremu prowadzący zajęcia odmówił zaliczenia, 

8) składanie Rektorowi wniosków o przekazanie uprawnień w sprawach stypendialnych 

komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej oraz delegowanie studentów do 

składu tych komisji, 

9) współdziałanie z Rektorem przy ustalaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie 

studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz przy opracowywaniu 
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regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla studentów, 

10) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu w uzasadnionych przypadkach akcji protestacyjnej 

lub strajku, 

11) rozpatrywanie opinii, wniosków i propozycji złożonych przez studentów, 

Przewodniczącego Samorządu i Starostów,  

12) czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów i 

Regulaminu Samorządu, 

13) powoływanie Komisji Wyborczej. 

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w semestrze. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Samorządu z własnej inicjatywy albo na 

wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu. 

5. Uchwały, stanowiska i opinie – z zastrzeżeniem § 23 - podejmuje Zarząd zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej trzech jego członków. 

6. Głosowanie jest jawne. Na wniosek członka Zarządu głosowanie może być tajne. 

 

§ 12 

1. Przewodniczący Samorządu jest jego organem wykonawczym. 

2. Do zadań Przewodniczącego Samorządu należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie jego obradom, 

2) wykonywanie uchwał Zarządu, 

3) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu, 

4) przedkładanie organom Uczelni wniosków i opinii Samorządu, 

5) składanie Zarządowi sprawozdań ze swojej działalności. 

 

§ 13 

Starosta roku pośredniczy pomiędzy reprezentowanymi przez siebie studentami, a organami 

Uczelni, wykładowcami i organami Samorządu, w szczególności w zakresie świadczenia 

pomocy studentom w procesie dydaktycznym. 
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§ 14 

1. Komisja Wyborcza jest organem niestałym, powoływanym przez Zarząd dla 

przeprowadzenia wyborów.  

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzi trzech studentów, powoływanych spoza Zarządu. 

 

§ 15 

1. Kadencja Zarządu, Przewodniczącego Samorządu i Starostów trwa 1 rok. 

2. Czas trwania kadencji tych organów pokrywa się z rokiem akademickim, z tym że 

Przewodniczący Samorządu pełni swoje obowiązki do czasu ukonstytuowania się nowego 

Zarządu. 

 

§ 16 

1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu i jednoosobowego organu Samorządu następuje w 

wyniku: 

1) śmierci, 

2) złożenia rezygnacji, 

3) skreślenia z listy studentów, 

4) ukończenia studiów, 

5) dyscyplinarnego ukarania, 

6) urlopu, 

7) powtarzania roku, 

8) upływu kadencji, 

9) odwołania. 

2. Rezygnację składa się na ręce Przewodniczącego Samorządu. 

3. Odwołanie członka Zarządu lub jednoosobowego organu Samorządu następuje na 

podstawie pisemnego wniosku, złożonego przez co najmniej połowę ogólnej liczby studentów 

uprawnionych do wybierania danego organu. Odwołanie stwierdza Przewodniczący 

Samorządu. 
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4. W ciągu miesiąca od dnia wygaśnięcia mandatu z przyczyn innych niż określona w ust. 1 

pkt 8),  Przewodniczący Samorządu obowiązany jest zarządzić wybory lub wybory 

uzupełniające. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Samorządu, wybory tego organu 

zarządza Wiceprzewodniczący. 

6. W przypadku jednoczesnego odwołania wszystkich członków Zarządu odwołanie 

stwierdza, wybory zarządza i powołuje Komisję Wyborczą najstarszy wiekiem Starosta roku. 

7. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków Komisji Wyborczej. Zarząd, a w 

przypadku sytuacji przewidzianej w ust. 6 - Starosta roku, uzupełnia skład Komisji w drodze 

powołania nowego jej członka. 

 

 

Rozdział IV 

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów 

 

§ 17 

1. Wybory do organów Samorządu są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze do organu uchwałodawczego i organu wykonawczego 

Samorządu przysługuje wszystkim studentom Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów do organu uchwałodawczego i wykonawczego Samorządu 

przysługuje wszystkim studentom. 

4. Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo zgłaszania kandydatur na Starostów roku 

przysługuje wszystkim studentom danego roku, na określonym kierunku i trybie studiów, z z 

zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje osobom, których dotyczy § 16 ust. 1 pkt 5, 6 i 9. 

 

§ 18 

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, wyłoniona na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie. 
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2. Wybory organów Samorządu nowej kadencji – za wyjątkiem wyboru Starostów 

pierwszego roku - zarządzane są najpóźniej do dnia 15 czerwca, a przeprowadzane są do dnia 

30 czerwca. 

3. Wybory Starostów pierwszego roku zarządzane są i przeprowadzane do dnia 15 

października. 

 

§ 19 

1. Wybory poprzedzone są zamieszczeniem informacji wyborczej w miejscu łatwo dostępnym 

dla studentów, na co najmniej tydzień przed dniem przeprowadzenia wyborów. 

2. W informacji wyborczej zamieszcza się, w szczególności: 

1) wskazanie organu, do którego wybory są przeprowadzane,  

2) wskazanie liczby osób, które mają być wybrane, 

3) wskazanie trybu zgłaszania kandydatur, 

4) wskazanie terminu wyborów. 

3. Komisja Wyborcza sporządza i umieszcza – na dzień przed wyborami - w miejscu łatwo 

dostępnym dla studentów listę kandydatów biorących udział w wyborach. 

 

§ 20 

1. Wybory odbywają się w formie głosowania do urny, w budynku Uczelni. 

2. Wybory są przeprowadzane w piątek, w godzinach pomiędzy 12,00, a 18,00 i trwają nie 

krócej niż 4 godziny. 

3. Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i przedkłada go 

Zarządowi do zatwierdzenia. 

 

§ 21 

1. Wybory uważa się za zakończone, jeżeli kandydat uzyskał więcej, niż połowę ważnie 

oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się drugą turę 

wyborów, do której wchodzą kandydaci z największą liczbą głosów uzyskanych w pierwszej 

turze. 
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3. Liczbę kandydatów w drugie turze wyborów określa Komisja Wyborcza; liczba ta musi 

być większa niż liczba dostępnych mandatów. 

4. W razie konieczności procedura określona w ust. 2 i 3 jest powtarzana. 

5. Wybranym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. 

 

§ 22 

1. Przepisy §§ 16 ust. 1, 17 ust. 1-3, 18 ust 1-2, 19-21 niniejszego Regulaminu stosuje się 

odpowiednio do wyborów przedstawicieli studentów w Senacie Uczelni i kandydatów do 

składów komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów 

oraz do wyborów przedstawicieli kandydatów studentów do składu uczelnianej komisji 

dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich uczelni  

2. Przedstawiciele studentów w Senacie Uczelni wybierani są na roczną kadencję, która trwa 

od 1 października do 30 września. 

3. Kandydaci studentów do składów komisji dyscyplinarnych wybierani są na dwuletnią 

kadencję, a ich wybory przeprowadzane są do końca czerwca w roku, w którym kończy się 

kadencja komisji. 

 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 23 

1. Przyjęcie, a także zmiana niniejszego Regulaminu następuje w drodze uchwały Zarządu 

podjętej głosami, co najmniej 4 członków. 

 

§ 24 

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Uczelni jego 

zgodności z ustawą i Statutem Uczelni. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmian w Regulaminie.  
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