Regulamin
Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej
w Kutnie

Kutno, dnia 26 listopad 2019 r.

§1
Wszyscy studenci Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie tworzą Samorząd
Studencki, którego organy powołane są do reprezentowania interesów studentów oraz
współdziałania w realizacji zadań Uczelni.
§2
Regulamin określa w szczególności strukturę i zasady funkcjonowania Samorządu
Studenckiego Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.
§3
Podstawę prawną funkcjonowania Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Gospodarki
Krajowej w Kutnie stanowią:
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r.
poz. 85 z późn. zm.);
2. Statut Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie
3. Regulamin Samorządu Studenckiego;
§4
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Ustawa - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2020 r. poz. 85);
2. Uczelnia - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie;
3. Statut - statut Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie;
4. Samorząd Studencki - Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej
w Kutnie;
5. Starostowie - Starostowie poszczególnych roczników studiów w Wyższej Szkoły
Gospodarki Krajowej w Kutnie;
6. SKW - Studencka Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły
Gospodarki Krajowej w Kutnie;
7. URSS - Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Gospodarki
Krajowej w Kutnie;
8. Koła Naukowe - Koła Naukowe zrzeszające studentów funkcjonujące w Wyższej Szkole
Gospodarki Krajowej w Kutnie;
9. Regulamin - Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej
w Kutnie

§5
1. Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów i wyrazicielem
interesów społeczności studenckiej Uczelni.
2. Samorząd Studencki działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów. Zasady
i tryb wyborów określa niniejszy Regulamin.
3. Organy Samorządu Studenckiego mają prawo do korzystania z dokumentacji i informacji
będących w posiadaniu Uczelni, niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania
w granicach obowiązujących przepisów.
4. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania Samorządu Studenckiego,
w tym pomieszczenia oraz urządzenia i środki techniczne do prowadzenia jego
działalności.
5. Wszystkie sprawy dotyczące finansowania zadań Samorządu Studenckiego, uzyskują
akceptację osoby posiadającej w tym zakresie pełnomocnictwo Rektora.
§6
Do zadań organów Samorządu Studenckiego należy w szczególności:
1. reprezentowanie ogółu studentów Uczelni poprzez swoje organy;
2. ochrona praw i interesów studentów Uczelni;
3. wybieranie przedstawicieli studentów do: - organów kolegialnych i innych organów
Uczelni (Senat, Uczelniana Komisja Stypendialna), - komisji działających w Uczelni, dla
których przepisy ustawy i statutu określają reprezentacje studentów;
4. uchwalanie Regulaminu Samorządu Studenckiego WSGK w Kutnie i jego zmian oraz
opiniowanie Regulaminu studiów w trybie określonym w ustawie;
5. uczestniczenie w decydowaniu o sprawach Uczelni w szczególności poprzez swoich
przedstawicieli w organach kolegialnych Uczelni;
6. wyrażanie opinii środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem
kształcenia i wychowania w Uczelni oraz w sprawach ze środowiskiem tym związanych
lub wymagających jego wypowiedzi;
7. wspieranie i prowadzenie na terenie Uczelni działalności naukowej, kulturalnej,
wychowawczej, sportowej i turystycznej studentów Uczelni oraz wspomaganie ich
inicjatyw zgodnie z ustawą, statutem i niniejszym Regulaminem;
8. współdecydowanie o podziale funduszu stypendialnego oraz w sprawach rozdziału
środków finansowych przeznaczonych przez Uczelnię na sprawy studenckie;
9. zabieganie o stwarzanie warunków umożliwiających studentom korzystanie z prawa do
zrzeszania się;

10. działanie zgodne ze statutem oraz misją Uczelni.
§7
Samorząd Studencki w zakresie swoich praw może tworzyć i prowadzić:
1. działalność kulturalną, sportową, wydawniczą i naukową;
2. działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów;
3.

strony internetowe oraz konta na portalach społecznościowych.
§8

1. Organy Samorządu Studenckiego mają obowiązek informować społeczność studencką
Uczelni o podejmowanych działaniach.
2. Każdy student ma prawo do:
1) uzyskiwania informacji o działaniach podejmowanych przez organy Samorządu
Studenckiego oraz wglądu do uchwał tych organów;
2) uczestnictwa w wyborach do organów Samorządu Studenckiego (czynne i bierne
prawo wyborcze) na podstawie zapisów określonych w niniejszym Regulaminie;
3) składania propozycji i wniosków do organów Samorządu Studenckiego;
4) uczestniczenia

w

jawnych

zebraniach

organów

kolegialnych

Samorządu

Studenckiego;
5) wyrażania opinii o działalności organów Samorządu Studenckiego;
6) przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta, zgodnie z art. 84 ust 1 ustawy.
§9
1. Organami Samorządu Studenckiego są:
1) Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego – najwyższy kolegialny organ
uchwałodawczy,
2) Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego – kolegialny organ
wykonawczy URSS,
3) Przewodniczący Samorządu Studenckiego – jednoosobowy organ wykonawczy
Samorządu Studenckiego,
4) Kolegium

Starostów

–

organ

wyborczy

oraz

opiniodawczo-doradczy

Przewodniczącego Samorządu Studenckiego,
5) Studencka Komisja Wyborcza – organ do przeprowadzania wyborów,
6) Komisja Rewizyjna – organ kontrolno-nadzorczy,
7) Rady Mieszkańców Domu Studenta
§ 10
Przedstawiciele studentów wchodzą w skład organów Uczelni i innych jej gremiów:

1. Senat – trzech przedstawicieli studentów zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 9 statutu Uczelni.
Przewodniczący Samorządu Studenckiego z chwilą wyboru staje się przedstawicielem
studentów w Senacie Uczelni;
2. Uczelnianej Komisji Wyborczej – jeden przedstawiciel studentów
3. Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich – przedstawiciel studentów
wskazany przez Przewodniczącego Samorządu
4. Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów – dwóch studentów z każdego wydziału
5. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów – dwóch studentów z każdego
wydziału. Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów nie może być
równocześnie członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów;
6. Uczelnianej Komisji Stypendialnej - dwóch studentów z każdego wydziału
7. Pozostałych komisji działających w Uczelni, w których określone zostały osoby
reprezentujące studentów.
§ 11
Uczelniana Rada Samorządu

Studenckiego

jest

reprezentantem

ogółu

Samorządu

Studenckiego Uczelni i może decydować we wszystkich sprawach studentów, z wyjątkiem
spraw zastrzeżonych dla innych organów Samorządu Studenckiego określonych w niniejszym
Regulaminie.
§ 12
W skład URSS wchodzą:
1. Przewodniczący Samorządu Studenckiego – jako Przewodniczący Uczelnianej Rady
Samorządu Studenckiego,
2. Wiceprzewodniczący z Wydziału Nauk Społecznych
3. Wiceprzewodniczący z Wydziału Studiów Europejskich
4. Wiceprzewodniczący z Wydziału Nauk o Zdrowiu,
5. Wiceprzewodniczący z Wydziału Zarządzania i Studiów Inżynierskich
6. Wiceprzewodniczący z Nauk Technicznych
7. Sekretarz Samorządu Studenckiego,
8. Studenci Uczelni w liczbie od 2 do 4,
9. Przewodniczący Rady Mieszkańców Domu Studenta
§ 13
Do kompetencji Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego należy w szczególności:
1. uchwalanie Regulaminu Samorządu Studenckiego i jego zmiany, zgodnie z art. 110 ust. 6
ustawy;

2. wybieranie przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Uczelni zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
3. sprawowanie kontroli nad działalnością innych organów Samorządu Studenckiego
i przedstawicieli w organach kolegialnych Uczelni;
4. wyrażanie stanowiska w sprawach związanych z życiem Uczelni;
5. uzgadnianie z władzami Uczelni:
1) Regulaminu Studiów, zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy,
2) Regulaminu Świadczeń dla Studentów, zgodnie z art. 95, ust. 2 ustawy,
3) wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do
ubiegania się o stypendium socjalne, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy,
4) progów dochodu i wysokość świadczeń socjalnych w poszczególnych progach,
wysokość stypendium dla niepełnosprawnych, wysokość stypendium rektora oraz
wysokość zapomogi oraz zmiany wysokości stypendiów zgodnie z § 1 ust. 17
Regulaminu Świadczeń dla Studentów WSGK,
5) podziału środków finansowych, zgodnie z art. 414 ust. 1 ustawy.
6) opiniowanie opłat uiszczanych przez studentów, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy;
7) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu akcji protestacyjnej lub strajku studenckiego,
zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy;
§ 14
1. URSS obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się, co najmniej dwa razy w semestrze, z wyłączeniem
lipca, sierpnia i września.
3. Posiedzenia zwyczajne zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Studenckiego
z własnej inicjatywy.
4. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Studenckiego
z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Przewodniczącego SKW;
2) co najmniej trzech członków URSS.
5. Obecność członków URSS na posiedzeniach jest obowiązkowa.
6. Posiedzenia URSS są jawne.
7. URSS może zadecydować o utajnieniu posiedzenia w drodze uchwały, na wniosek:
1) Przewodniczącego Samorządu Studenckiego;
2) co najmniej trzech członków URSS.

§ 15
1. Do realizacji określonych zadań URSS może powoływać komisje określając ich zadania,
tryb pracy, kompetencje i okres funkcjonowania.
2. Członków Komisji wybiera URSS spośród studentów, którzy zgłosili chęć do pracy
w danej Komisji i wyznacza spośród nich przewodniczącego Komisji oraz w razie
potrzeby jego zastępcę.
§ 16
1. URSS w sytuacjach konfliktowych z organami Uczelni, dotyczącymi istotnych spraw
i interesów studentów, po wyczerpaniu wszystkich możliwości zawarcia porozumienia,
dla poparcia swych żądań będących przedmiotem sporu zbiorowego, może w formie
uchwały zarządzić przeprowadzenie akcji protestacyjnej lub strajku.
2. W przypadku podjęcia decyzji i rozpoczęciu strajku lub innej akcji protestacyjnej, URSS
jest zobowiązana zapewnić taki ich przebieg, aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu
ludzkiemu, mieniu Uczelni lub innych osób, ani nie naruszały praw pracowników
Uczelni, a także studentów niebiorących udział w proteście. O podjętej decyzji
Przewodniczący Samorządu Studenckiego zawiadamia Rektora nie później niż 3 dni
przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej lub strajku.
§ 17
1. Prezydium

URSS jest organem wykonawczym

Uczelnianej

Rady Samorządu

Studenckiego.
2. Przewodniczący Samorządu Studenckiego jest jednoosobowym organem wykonawczym
Samorządu Studenckiego.
§ 18
W skład Prezydium URSS wchodzą:
1. Przewodniczący Samorządu Studenckiego,
2. pięciu Wiceprzewodniczących,
3. sekretarz URSS.
§ 19
Do kompetencji Prezydium URSS należy:
1. przygotowywanie projektów uchwał URSS;
2. wykonywanie uchwał URSS;
3. przygotowanie harmonogramu posiedzeń URSS;
4. występowanie do Rektora z wnioskiem o przekazanie uprawnień w zakresie
przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych,

zapomogi oraz stypendium rektora komisji stypendialnej i odwoławczej komisji
stypendialnej oraz delegowanie do niej przedstawicieli, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy;
§ 20
1. Prezydium URSS obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Prezydium odbywają się
przynajmniej raz w miesiącu, za wyjątkiem miesiąca lipca, sierpnia i września.
2. Członkowie Prezydium zobowiązani są do obecności i aktywności na posiedzeniach
Prezydium.
3. Przewodniczący Samorządu Studenckiego zobowiązany jest poinformować członków
Prezydium o dokładnym terminie rozpoczęcia i zakończenia planowanych głosowań.
4. Wszystkie decyzje podejmowane przez Prezydium winny być podane do wiadomości
URSS na jej najbliższym posiedzeniu.
5. W posiedzeniach Prezydium mają prawo brać udział oprócz członków, goście zaproszeni
przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego z własnej inicjatywy lub na wniosek
członka Prezydium.
§ 21
Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu Studenckiego należy w szczególności:
1. reprezentowanie Samorządu Studenckiego wobec organów Uczelni i na zewnątrz;
2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń URSS;
3. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Prezydium URSS;
4. koordynowanie i kontrolowanie prac poszczególnych członków Prezydium URSS oraz
powierzanie im zdań;
5. powierzanie zadań komisjom powołanym przez URSS w granicach ich kompetencji;
6. podpisywanie uchwał oraz wszelkich dokumentów URSS;
7. określanie

składów

delegacji

Samorządu

Studenckiego

na

zjazdy

organizacji

zrzeszających samorządy studenckie, do których przynależy Samorząd Studencki;
8. wykonywanie zadań i uprawnień związanych z zasiadaniem w Senacie.
§ 22
1. Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego jest wybierany na posiedzeniu URSS
z pośród wszystkich jego członków.
2. Do

kompetencji

Wiceprzewodniczącego

Samorządu

Studenckiego

należy

w szczególności:
1) wypełnianie

wszelkich

czynności

i

Studenckiego w trakcie jego nieobecności;

poleceń

Przewodniczącego

Samorządu

3. Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego informuje Przewodniczącego Samorządu
Studenckiego o podjętych przez siebie działaniach podczas jego nieobecności.
§ 23
1. Do kompetencji Sekretarza Samorządu Studenckiego należy w szczególności:
1) sporządzanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania organów
Samorządu Studenckiego;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń URSS i Kolegium Starostów;
3) prowadzenie archiwum dokumentów Samorządu Studenckiego;
4) prowadzenie i dbanie o porządek Biura URSS.
2. W Biurze URSS są przechowywane i archiwizowane uchwały organów Samorządu
Studenckiego, które są przekazywane do Archiwum Uczelni zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi archiwizacji.
§ 24
1. Starosta jest przedstawicielem studentów studiujących na danym roku, który służy radą
i pomocą studentom w sprawach dotyczących organizacji Uczelni oraz studiów. Starosta
współpracuje z Samorządem Studenckim.
2. Do zadań starosty należy w szczególności:
1) reprezentowanie studentów danego roku przed nauczycielami akademickimi,
kierownictwem wydziału i jego jednostek wewnętrznych oraz organami Samorządu
Studenckiego;
2) informowanie studentów danego roku o wszelkich istotnych sprawach ich
dotyczących, między innymi o postanowieniach dotyczących regulaminu studiów,
regulaminu świadczeń dla studentów, organizacji roku akademickiego i innych;
3) załatwianie

spraw

bieżących

dotyczących

danego

roku,

pomoc

studentom

w kontaktach z prowadzącymi zajęcia, władzami Uczelni i organami Samorządu
Studenckiego;
4) integrowanie studentów danego roku oraz podejmowanie działań adaptacyjnych na
rzecz nowych studentów;
5) współpraca z organami Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących danego
roku.
§ 25
1. Kadencja Starosty trwa od chwili jego wyboru, do zakończenia toku studiów przez
studentów danego rocznika.

2. Po dokonanym wyborze, Starosta podaje studentom danego roku adres poczty
elektronicznej, a Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego również numer telefonu.
§ 26
1. Kolegium Starostów składa się ze wszystkich Starostów Uczelni.
2. Kolegium

Starostów

jest

organem

wyborczym

oraz

opiniodawczo-doradczym

Przewodniczącego Samorządu Studenckiego.
3. Do kompetencji Kolegium Starostów należy w szczególności wybór członków do Rady
Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
§ 27
1. Kolegium Starostów obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
2. Posiedzenie zwyczajne zwołuje i prowadzi Przewodniczący Studenckiej Komisji
Wyborczej.
3. Posiedzenia nadzwyczajne:
1) zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Studenckiego z własnej inicjatywy,
w celu zasięgnięcia opinii Kolegium Starostów w określonej sprawie;
2) Posiedzenia Kolegium Starostów są jawne.
§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-nadzorczym.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego Wydziału.
3. Wyboru członków do Komisji Rewizyjnej dokonuje URSS.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na
wniosek większości jej członków.
3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 30
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez organy Samorządu Studenckiego
postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa;
2. sprawowanie kontroli nad bieżącą działalnością organów Samorządu Studenckiego,
w tym obecnością na posiedzeniach członków Kolegium Starostów;
3. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami Samorządu Studenckiego;

4. przedkładanie

URSS

wniosków

o

uchylenie

niezgodnych

z

prawem

lub

z postanowieniami niniejszego Regulaminu uchwał organów Samorządu Studenckiego;
5. informowanie URSS o pracach i planach Komisji Rewizyjnej;
6. wszczynanie procedur wyjaśniających i kontrolnych z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek URSS w okolicznościach wskazujących na nieprawidłowe działanie organów
Samorządu Studenckiego;
7. rozpatrywanie odwołań z pełnionych funkcji oraz członkostwa w organach Samorządu
Studenckiego.
§ 31
1. SKW składa się z trzech członków. Wyboru członków SKW dokonuje URSS.
2. Członkowie SKW dokonują spośród siebie wyboru Przewodniczącego Studenckiej
Komisji Wyborczej.
3. Do Kompetencji Przewodniczącego SKW należy w szczególności organizowanie pracy
komisji i zwoływanie posiedzeń.
§ 32
Do kompetencji Studenckiej Komisji Wyborczej należy w szczególności przeprowadzanie
czynności wyborczych do organów Samorządu Studenckiego i organów oraz komisji
Uczelni, zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego.
Rozdział 8
§ 33
1. Mieszkańcy Domu Studenta będący studentami Uczelni, tworzą Samorząd Domu
Studenta, którego organem jest Rada Mieszkańców Domu Studenta.
2. W skład Rady Mieszkańców Domu Studenta wchodzi:
1) Przewodniczący Rady Mieszkańców Domu Studenta;
2) Zastępca Przewodniczącego Rady Mieszkańców Domu Studenta;
3) Sekretarz Rady Mieszkańców Domu Studenta;
3. Radę Mieszkańców Domu Studenta wybierają mieszkańcy Domu Studenta według zasad
określonych w Regulaminie Domu Studenta.
4. Zmiany w Regulaminie Domu Studenta, aby mogły zostać wprowadzone muszą uzyskać
pozytywną opinię URSS.
§ 34
1. Do zadań Rady Mieszkańców Domu Studenta należy:
1) reprezentowanie ogółu mieszkańców Domu Studenta,
2) współdecydowanie w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych mieszkańców,

3) organizacja działalności kulturalnej i sportowej w Domu Studenta.
2. Przewodniczący Rady Mieszkańców Domu Studenta jest jej organem wykonawczym.
§ 35
1. Przedstawicielem studentów w organach Uczelni i innych jej gremiach oraz członkiem
organów Samorządu Studenckiego może zostać każdy student Wyższej Szkoły
Gospodarki Krajowej w Kutnie, jeśli przepisy ustawy, statutu lub Regulaminu nie
stanowią inaczej.
2. Kadencja studenta w organach Samorządu Studenckiego oraz organach Uczelni i innych
jej gremiach trwa od czasu wyboru, a kończy w momencie zakończenia studiów
w Uczelni, jeśli pozostałe przepisy nie stanowią inaczej.
§ 36
1. Podczas wyborów, odwołań oraz podejmowania uchwał przez Samorząd Studencki nie
jest wymagane quorum.
2. Wybory, odwołania oraz podejmowanie uchwał odbywa się zwykłą większością głosów,
jeśli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
§ 37
1. Posiedzenia organów kolegialnych Samorządu Studenckiego, organów wyborczych
również komisji powołanych przez organy kolegialne, mogą być przeprowadzane,
a uchwały

podejmowane

przy

użyciu

środków

komunikacji

elektronicznej,

zapewniających w szczególności:
1) transmisji posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;
2) wielostronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy
posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku, przebywając w innym miejscu niż
miejsce odbywania posiedzenia.
2. Posiedzenia organów w trybie zdalnym, o którym mowa w ust. 1 odbywają się przy
wykorzystaniu odpowiedniego narzędzia komunikacji elektronicznej w ramach
funkcjonującego w Uczelni systemu informatycznego np. aplikacji Classroom,
3. Uchwały organów, o których mowa w ust. 1 obradujących zdalnie podejmowane są w
trybie jawnym lub tajnym.
4. W sprawach podejmowanych w głosowaniu jawnym każdy z uprawnionych do
głosowania uczestników obrad głosuje poprzez słowne wyrażenie stanowiska tj.: „jestem
za”, „ jestem przeciw”, „wstrzymuję się od głosu”.

5. Po ustaleniu wyników głosowania sporządza się protokół z głosowania zawierający w
szczególności informacje o trybie posiedzenia i podejmowania uchwał, czasie
rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz o jego wyniku.
§ 38
1. SKW przeprowadza wybory w przypadku wystąpienia wakatu na członka któregoś
z organów wymienionych w § 9 i § 10 Regulaminu.
2. Nabór na dane stanowisko ogłaszany jest w sposób zwyczajowy przynajmniej 7 dni przed
terminem wyborów.
3. Kandydatury zgłasza się do członków SKW, z wyjątkiem naborów na członka SKW, za
które odpowiada URSS.
4. Kandydatury powinno zgłaszać się najpóźniej na 3 dni przed datą wyborów na dane
stanowisko, w przeciwnym wypadku mogą one nie zostać wzięte pod uwagę podczas
głosowania.
5. SKW przeprowadza wybory zgodnie z następującymi warunkami:
1) każdy członek organu Samorządu Studenckiego odpowiadającego za wybór członków
na dane stanowisko posiada 1 głos;
2) jeśli liczba zgłoszonych kandydatur na dane stanowisko jest większa od ilości
dostępnych wakatów, wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę
głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów, przeprowadza się powtórne
wybory na dane wakaty między tymi kandydatami, których wynik głosowania nie
rozstrzygnął o zwycięstwie;
3) jeśli liczba zgłoszonych kandydatur na dane stanowisko jest mniejsza, bądź równa
ilość dostępnych wakatów, wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali ponad
połowę głosów za. W przypadku, gdy po wyborach zostały wakaty na dane
stanowisko, wybory na wolne miejsca mogą zostać przeprowadzone ponownie z
nowymi kandydatami zgłoszonymi podczas posiedzenia lub odbyć się w późniejszym
terminie.
§ 39
1. Wszystkie głosowania w sprawach personalnych są tajne.
2. Głosowania tajne przeprowadzane są w następujący sposób:
1) Na podstawie zgłoszonych kandydatur lub przedstawionego przedmiotu głosowania,
SKW opracowuje karty do głosowania oraz przygotowuje urnę.
2) Karty do głosowania zawierają:

a) nazwę wybieranego organu Samorządu Studenckiego lub przedmiotu
głosowania,
b) liczbę miejsc do obsadzenia w przypadku wyborów,
c) nazwiska i imiona kandydatów ułożone w kolejności alfabetycznej, w
przypadku wyborów,
d) informację o sposobie głosowania.
3) Przed głosowaniem SKW dokonuje sprawdzenia urny, w celu weryfikacji jej
zawartości.
4) SKW wydaje karty uprawnionym do głosowania.
5) Po oddaniu głosu, kartę do głosowania wkłada się do urny.
6) Po zakończeniu głosowania SKW dokonuje przeliczenia kart znajdujących się w
urnie oraz głosów.
7) Po przeliczeniu głosów sporządza się protokół oraz uchwałę stwierdzającą dokonanie
wyboru. Uchwałę podpisuje Przewodniczący SKW.
§ 40
1. Student może kandydować na więcej niż jedno stanowisko w URSS, lecz w tym
wypadku musi zdecydować, które stanowisko będzie jego głównym, a które
dodatkowym.
2. Kandydat może zostać wybrany na stanowisko członka URSS wybierając dane
stanowisko jako dodatkowe jedynie wtedy, gdy nikt spoza URSS nie zgłosi się na to
miejsce.
3. Przewodniczący

Samorządu

Studenckiego

może

zdecydować

o

szybszym

przeprowadzeniu wyborów na stanowisko URSS, które aktualnie jest wybrane jako
dodatkowe stanowisko któregoś z członków URSS.
§ 41
1. Wygaśnięcie mandatu członka organu kolegialnego i organu jednoosobowego Samorządu
Studenckiego następuje w przypadkach:
1) utraty statusu studenta Uczelni, z wyłączeniem sytuacji, w której student zadeklaruje
kontynuację studiów na Uczelni i uzyska zgodę przynajmniej połowy członków
URSS na przedłużenie mandatu;
2) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji;
3) ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej;
4) prawomocnego wyroku sądu;
5) odwołania na podstawie § 42 Regulaminu;

6) wyjazdu na zagraniczne studia trwające dłużej niż jeden semestr;
7) udokumentowanego, rażącego działania na szkodę Uczelni lub ogółu studentów;
8) śmierci.
§ 42
1. Odwołanie z pełnionej funkcji w Samorządzie Studenckim jest na wniosek 3/4 członków
danego organu lub studentów roku, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów
zgodnie z § 42.
2. Głosowanie w sprawie odwołania danego studenta z pełnionej funkcji w Samorządzie
Studenckim może być również przeprowadzone na wniosek Przewodniczącego
Samorządu Studenckiego.
3. Od decyzji z ust. 1 można odwołać się do Komisji Rewizyjnej.
4. Od decyzji Komisji Rewizyjnej można odwołać się do Kolegium Starostów. W tym
przypadku URSS zwołuje posiedzenie Kolegium Starostów, na którym poprzez
głosowanie tajne, zwykłą większością głosów członków Kolegium Starostów zapada
ostateczna decyzja w tej sprawie.
§ 43
1. Kolegium Starostów ma możliwość odwołać studenta z dowolnej funkcji pełnionej
w Samorządzie Studenckim.
2.

Starostę mogą odwołać studenci danego roku z uwzględnieniem ust. 1 i 4.

3. URSS może odwołać studenta z dowolnej funkcji pełnionej w Samorządzie Studenckim,
oprócz funkcji Starosty z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku opuszczeniu przez Starostę dwóch posiedzeń Kolegium Starostów z rzędu,
URSS zyskuje możliwość odwołania tego Starosty.
§ 44
1. Organy kolegialne Samorządu Studenckiego, w tym organy wyborcze podejmują decyzje
w formie uchwał.
2. Pozostałe organy Samorządu Studenckiego rozstrzygają sprawy w formie decyzji.
3. Wszystkie uchwały organów Samorządu Studenckiego zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów.
4. Przewodniczący organów, o których mowa w ust. 1, może zdecydować o podjęciu
uchwały w trybie elektronicznego porozumiewania się na odległość.
5. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 Przewodniczący danego organu
Samorządu Studenckiego:
1) przekazuje wszystkim członkom organu drogą elektroniczną projekt uchwały,

2) ustala ostateczny termin oddawania głosów,
3) ustala wynik głosowania,
4) przekazuje wszystkim informację o wyniku głosowania oraz treści uchwały.
6. Uchwałę organu Samorządu Studenckiego podpisuje jego przewodniczący albo inna
osoba, jeżeli prowadziła w tej części obrady w zastępstwie przewodniczącego organu.
§ 45
Kadencja wszystkich członków komisji uczelnianych i organów Samorządu Studenckiego
wybranych na podstawie dotychczasowych zapisów, zostaje przedłużona zgodnie z zapisami
niniejszego Regulaminu Samorządu Studenckiego.
§ 46
Wszystkie działania Samorządu Studenckiego, a w szczególności czynności, które związane
są z przetwarzaniem danych osobowych realizowane są zgodnie z regulacjami zawartymi
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 47
Zmiana lub uchwalenie nowego Regulaminu Samorządu Studenckiego następuje w drodze
uchwały Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego podjętej większością 2/3 głosów.
§ 48
Interpretacji niniejszego Regulaminu Samorządu Studenckiego dokonuje Rada Uczelniana
Samorządu Studenckiego.
§ 49
1. Regulamin Samorządu Studenckiego wchodzi w życie w dniu stwierdzenia przez Rektora
Uczelni jego zgodności z ustawą i statutem, zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy.
2. Traci moc Regulamin Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej
w Kutnie z dnia 28 września 2011 r.

