REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§1
1. Studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości (dalej: WSBiP) tworzą
Samorządu Studencki WSBiP (zwany dalej: Samorządem).
2. Samorząd działa na podstawie: ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), Statutu WSBiP, Regulaminu Studiów w WSBiP
oraz niniejszego regulaminu.
3. Samorząd współpracuje z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który
zapewnia przedstawicielom Samorządu przygotowanie do prowadzenia szkoleń oraz
wsparcie w działaniach promocyjnych dotyczących praw i obowiązków studenta.
§2
1. Samorząd broni nieskrępowanej, zgodnej z prawem działalności studenckiej i stwarza
warunki dla realizacji jej inicjatyw.
2. Samorząd dba o przestrzeganie praw i interesów studentów, wynikających z
przepisów wymienionych w § 1 ust. 2.
3. Samorząd reprezentuje studentów w Senacie WSBiP, w radach wydziału oraz na
forum innych, przewidzianych przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Uczelni
ciał kolegialnych.
§3
Samorząd w ramach swojej działalności korzysta z:
1. Wszechstronnej pomocy organów WSBiP i jej administracji.
2. Powierzchni i sprzętu biurowego, urządzeń łączności i poligraficznych w zakresie i na
warunkach uzgodnionych z władzami Uczelni.
3. Środków finansowych przeznaczanych przez Uczelnię na działalność Samorządu w
danym roku akademickim.
§4
1. Samorząd działa poprzez swoje organy, wyłonione w drodze wyborów.
2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami społeczności studenckiej WSBiP.
§5
Organami Samorządu są:

1.
2.
3.
4.

Starosta roku, zwany dalej „Starostą”;
Rada Samorządu, zwana dalej „Radą”;
Zarząd Samorządu, zwany dalej „Zarządem”;
Przewodniczący Samorządu, zwany dalej „Przewodniczącym”
§6

1. Starosta jest jednoosobowym organem samorządu w grupie studentów
poszczególnych kierunków studiów I i II stopnia.
2. Wyboru starostów dokonuje się na I roku studiów, w miesiącu październiku, przez
ogół studentów I roku danego kierunku studiów.
3. Wybór Starosty odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w
obecności przynajmniej połowy liczby studentów I roku danego kierunku studiów
według stanu na dzień wyborów.
4. Kadencja Starosty trwa 3,5 roku w przypadku studiów I stopnia inżynierskich, 3 lata w
przypadku studiów I stopnia licencjackich oraz 2 lata w przypadku studiów II stopnia.
5. Kadencja Starosty może ulec skróceniu w przypadku:
1) Skreślenia z listy studentów;
2) Rezygnacji z pełnienia funkcji;
3) Odwołania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności
przynajmniej połowy liczby studentów roku danego kierunku studiów.
6. W przypadku skrócenia kadencji starosty dokonuje się wyboru jego następcy w trybie
określonym w ust. 3.
7. Do kompetencji Starosty należy:
1) Reprezentowanie danego rocznika studiów na danym kierunku studiów w
Radzie Samorządu;
2) Reprezentowanie studentów danego rocznika studiów na danym kierunku
studiów w kontaktach z nauczycielami akademickimi oraz wobec władz
Uczelni;
3) Przekazywanie studentom danego rocznika studiów na danym kierunku
studiów komunikatów i informacji pochodzących od władz Uczelni, Rady
Samorządu oraz Zarządu Samorządu.
§7
1. Rada jest organem uchwałodawczym Samorządu i składa się ze starostów każdego
roku poszczególnych kierunków studiów.
2. Kadencja Rady trwa rok i upływa z dniem pierwszego posiedzenia nowej Rady w
następnym roku akademickim.
3. Obrady Rady zwołuje Przewodniczący Samorządu co najmniej raz w semestrze.
Obrady są protokołowane.
4. Rozstrzygnięcia spraw poddanych pod obrady Rady dokonywane są w formie uchwał.
Uchwały zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Rady.
5. Do kompetencji Rady należy:

1) Podejmowanie decyzji w sprawach leżących w obszarze działalności
Samorządu nie zarezerwowanych dla innych organów;
2) Podejmowanie decyzji w sprawie rozdziału środków finansowych
przeznaczonych przez Uczelnię na sprawy studenckie na dany rok akademicki;
3) Podejmowanie decyzji o podjęciu strajku lub akcji protestacyjnej na zasadach
wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz przepisów obowiązującego prawa;
4) Ustalanie w porozumieniu z Rektorem WSBiP regulaminu świadczeń dla
studentów;
5) Ustalanie w porozumieniu z Rektorem WSBiP wysokości miesięcznego
dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o
stypendium socjalne;
6) Ustalanie w porozumieniu z Rektorem WSBiP wysokości stypendium za
wyniki w nauce;
7) Wyrażenie zgody na nowo uchwalony Regulamin Studiów bądź zmiany w
obowiązującym Regulaminie Studiów;
8) Opiniowanie osoby Prorektora ds. Studenckich lub oficjalnego pełnomocnika
Rektora WSBiP z przypisanymi kompetencjami w zakresie spraw studenckich;
9) Opiniowanie nowo tworzonych programów studiów I i II stopnia;
10) Opiniowanie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich
dokonywanej przez Uczelnię;
11) Opiniowanie wysokości opłat pobieranych od studentów przez Uczelnię;
12) Wybór delegatów do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
ze statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
13) Wybór 1 przedstawiciela studentów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej;
14) Wybór 1 przedstawiciela studentów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów;
15) Wybór 1 przedstawiciela studentów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
ds. Studentów;
16) Wybór 3 przedstawicieli studentów do Komisji Stypendialnej;
17) Wybór 3 przedstawicieli studentów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
18) Wybór przedstawicieli studentów do Senatu w liczbie stanowiącej nie mniej
niż 20% ogólnego składu Senatu;
19) Wybór po 1 przedstawicielu studentów do rad wydziałów.
20) Wybór 1 przedstawiciela studentów do Uczelnianej Komisji Jakości
Kształcenia.
6. Wyboru przedstawicieli studentów do ciał o których mowa w ust. 5 pkt. 12-20
dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, spośród kandydatów
zgłoszonych przez członków Rady.
7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w statucie, wymóg
zasięgnięcia opinii Samorządu w sprawach o których mowa w ust. 5 pkt 8-11 uważa
się za spełniony.
8. W przypadku braku wyrażenia zgody na nowo uchwalony Regulamin Studiów bądź
zmiany w obowiązującym Regulaminie Studiów, regulamin wchodzi w życie na mocy

ponownej uchwały Senatu WSBiP podjętej większością co najmniej 2/3 głosów jego
statutowego składu.
§8
1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu Studenckiego.
2. Zarząd składa się z 5 osób, w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Skarbnika.
3. Członkowie Zarządu wybierani są spośród członków Rady, na jej pierwszym,
konstytuującym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w
obecności przynajmniej połowy członków Rady.
4. Kadencja Zarządu trwa 1 rok i upływa z dniem wyboru nowego Zarządu w następnym
roku akademickim.
5. Członkostwo w Zarządzie przed upływem kadencji ustaje na skutek:
1) Skreślenia z listy studentów;
2) Rezygnacji z pełnienia funkcji;
3) Odwołania przez Radę w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w
obecności przynajmniej połowy członków Rady.
6. W przypadku skrócenia kadencji członka Zarządu dokonuje się wyboru
uzupełniającego jego następcy w trybie określonym w ust. 3.
7. Obrady Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu, będący jednocześnie
Przewodniczącym Samorządu, co najmniej raz na kwartał. Obrady są protokołowane.
8. Do kompetencji Zarządu należy:
1) Bieżące kierowanie działalnością Samorządu;
2) Współpraca z ustanowionym przez Rektora WSBiP pełnomocnikiem ds.
kontaktów z Samorządem Studenckim;
3) Sporządzanie sprawozdania z rozdziału środków finansowych i rozliczanie
tych środków finansowych do końca danego roku akademickiego oraz
udostępnianie stosownych informacji w BIP na stronie podmiotowej Uczelni;
4) Organizacja szkoleń w zakresie praw i obowiązków studenta.
9. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
a. Kierowanie pracami Zarządu;
b. Reprezentowanie Samorządu na zewnątrz, w tym wobec władz Uczelni.
§9
1. Samorząd może działać wyłącznie w ramach przewidzianych niniejszym regulaminem
oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami
obowiązującego prawa, Statutem WSBiP, Regulaminem Studiów w WSBiP lub
niniejszym regulaminem.
3. 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.
§ 10

1. Niniejszy regulamin wschodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności
z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.
1668), Statutem WSBiP oraz Regulaminem Studiów w WSBiP, w terminie 30 dni od
dnia jego przekazania przez Radę Samorządu Studenckiego.
2. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonane przez Radę Samorządu
Studenckiego, po stwierdzeniu przez Rektora ich zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa oraz Statutem WSBiP i Regulaminem Studiów w WSBiP.

