Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 167/2011
z dnia 20 maja 2011 r.

Regulamin Samorządu Studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1.
1. Niniejszy Regulamin Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gnieźnie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady działania Samorządu Studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, zwanego dalej Samorządem.
2. Regulamin odnosi się do społeczności studenckiej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Gnieźnie.
Art. 2.
Samorząd działa na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, zwanej
dalej Uczelnią, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym(Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami), zwanej dalej Ustawą o
szkolnictwie wyższym, a także Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów i niniejszym
Regulaminem.
Art. 3.
1. Samorząd studentów tworzą wszyscy studenci Uczelni.
2. Organy Samorządu tworzone przez studentów Uczelni w drodze demokratycznych
wyborów są jedyną niezależną i apolityczną reprezentacją ogółu studentów PWSZ w
Gnieźnie.
Art. 4.
Samorząd, działając poprzez swoje organy i swoich przedstawicieli, wykonuje następujące
zadania:
1. Reprezentuje ogół studentów uczelni we władzach Uczelni i wobec tych władz.
2. Broni praw i interesów studentów.
3. Współdziała z władzami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi w celu zapewnienia
jak najwyższego poziomu kształcenia studentów i stworzenia im jak najlepszych
warunków
do zdobywania wiedzy i umiejętności, w tym także koniecznej pomocy materialnej.
4. Inicjuje i wspiera działalność naukową, kulturalną, wychowawczą, sportową i turystyczną
studentów Uczelni.
5. Decyduje, na podstawie przepisów Ustawy o szkolnictwie wyższym, o rozdziale środków
finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie, niezwiązane
bezpośrednio z prowadzonym przez Uczelnię kształceniem.
6. Wyraża opinię środowiska studenckiego w sprawach z nim związanych lub
wymagających jego wypowiedzi.

7. Organizuje zgromadzenia i manifestacje na zasadach określonych przepisami prawa i
Statutem Uczelni.
8. W porozumieniu z władzami Uczelni występuje w sprawach dotyczących studentów
do organów władzy i administracji państwowej.
9. Działa na rzecz przestrzegania przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego.
Art. 5.
Samorząd w zakresie swoich celów może prowadzić działalność kulturalną i wydawniczą,
tworzyć koła naukowe, kulturalne, sportowe, radiowęzły studenckie.
Art. 6.
Organy Samorządu działające na terenie Uczelni obowiązane są do podawania do wiadomości
ogółu studentów rocznych sprawozdań ze swej działalności.
Art. 7.
Organy Samorządu działają niezależnie od organów uczelni oraz innych organizacji
studenckich, z zastrzeżeniem art. 156 ust. 4 ustawy i art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 12 września
1990 r. o szkolnictwie wyższym.
Art. 8.
Środki niezbędne do funkcjonowania samorządu zapewniają na podstawie przepisów ustawy
odpowiednie organy Uczelni.
Art. 9.
Samorząd dla realizacji swoich celów ma prawo do korzystania z pomieszczeń, urządzeń
i środków technicznych w zakresie uzgodnionym z władzami Uczelni.
Art. 10.
Rektor może uchylić uchwałę organu samorządu studenckiego, jeśli jest ona niezgodna
z przepisami ustawowymi, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem
samorządu.
Art. 11.
Studenci pracujący zarobkowo (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) w klubach,
fundacjach, stowarzyszeniach lub innych podmiotach gospodarczych działających na terenie
Uczelni lub na rzecz samej Uczelni nie mogą być członkami w organach wykonawczych
Samorządu.

DZIAŁ II
ORGANY SAMORZĄDU STUDENTÓW
Rozdział 1
Struktura Samorządu Studentów
Art. 12.
Organami Samorządu Studentów PWSZ w Gnieźnie są:
1. Organa stanowiące:
a) Ogólne Zebranie Studentów PWSZ w Gnieźnie.
b) Rada Studentów PWSZ w Gnieźnie, zwana dalej Radą Studentów.
c) Instytutowa Rada Studentów na poziomie danego Instytutu Uczelni.
2. Organa wykonawcze:
a) Rada Wykonawcza Samorządu Studentów PWSZ w Gnieźnie, zwana dalej Radą
Wykonawczą.
b) Przewodniczący Samorządu Studentów PWSZ w Gnieźnie.
c) Przewodniczący Instytutowej Rady Studentów.
d) Starostowie lat na poszczególnych kierunkach studiów.
3. Komisje rewizyjne
4. Sądy koleżeńskie.
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Art. 13.
Najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu jest Ogólne Zebranie Studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.
Najwyższym organem wykonawczym Samorządu jest Rada Wykonawcza Samorządu
Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.
Organy uchwałodawcze samorządu są organami kolegialnymi.
Jednoosobowymi organami wykonawczymi Samorządu są:
a) Przewodniczący Samorządu Studentów,
b) Starostowie lat na poszczególnych kierunkach studiów.
Rozdział 2
Ogólne zasady funkcjonowania Samorządu Studentów

Art. 14.
1. Dla usprawnienia swych prac, w szczególności w celu przygotowania lub opiniowania
projektów uchwał w określonych sprawach, uchwałodawcze organy Samorządu mogą
powoływać stałe i doraźne komisje, określając zakres i zasady ich działania.
2. Członkiem komisji może zostać każdy student Uczelni.
Art. 15.
Dla bieżącego wykonywania zadań i uchwał organów stanowiących Samorządu, organy
te powołują odpowiednie organy wykonawcze, chyba że Regulamin zastrzega ustanowienie
tych organów w drodze wyborów, upoważniając je do działania w określonych sprawach i
określając zasady ich działania, nie przekraczające jednak kompetencji odpowiednich
organów Samorządu.

Art. 16.
1. Szczegółowe zasady i tryb działania organów Samorządu określają odrębne regulaminy
tych organów.
2. Regulaminy uchwalają odpowiednie organy w trybie przewidzianym dla uchwalenia
niniejszego regulaminu.
3. Regulaminy wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Radę Studentów ich zgodności
z przepisami prawa, Statutem Uczelni, Regulaminem Studiów i niniejszym Regulaminem
i zatwierdzeniu większością głosów przez Radę Studentów.
Art. 17.
Organem nadzorującym poprawność pracy członków Samorządu jest Komisja Rewizyjna.
Art. 18.
Organem sądowniczym Samorządu jest Sąd Koleżeński
Art. 19.
W sprawach będących przedmiotem ich działania określone w niniejszym regulaminie organy
kontrolne i sądownicze działają niezawiśle od innych organów Samorządu.
Rozdział 3
Ogólne Zebranie
Art. 20.
Ogólne Zebranie Studentów PWSZ w Gnieźnie, zwane dalej Ogólnym Zebraniem stanowi
formę bezpośredniego uczestnictwa studentów w realizacji zadań Samorządu Studentów na
PWSZ w Gnieźnie i może podejmować decyzje we wszystkich sprawach Samorządu.
Art. 21.
1. Ogólne Zebranie zwoływane jest przez Radę Studentów na wniosek 1/3 składu jego
członków lub na pisemny wniosek co najmniej 10% ogólnej liczby studentów uczelni.
2. Proponowany regulamin i porządek obrad przygotowuje Rada Wykonawcza lub grupa
inicjatywna i przedstawia Ogólnemu Zebraniu.
3. Uchwały Ogólnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów i są wiążące, jeżeli
w głosowaniu wzięła udział co najmniej 1/5 studentów Uczelni.
Art. 22.
1. Studenci mogą wykonywać kompetencje Ogólnego Zebrania Studentów w formie
referendum.
2. Zarządzenie referendum następuje w trybie art. 21 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
przeprowadzania wyborów.

Rozdział 4
Rada Studentów
Art. 23.
Rada Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie jest jedynym
reprezentantem ogółu studentów i może decydować we wszystkich sprawach Samorządu
Studentów z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.
Art. 24.
1. Rada Studentów składa się z 9 studentów wybieranych spośród grona wszystkich
studentów Uczelni na zasadach określonych w dziale III Regulaminu, quorum stanowi 5
osób.
2. Ilość miejsc w Radzie Studentów przyznawana jest każdemu Instytutowi wprost
proporcjonalnie do liczby studentów danego instytutu. Liczbę tą określa Studencka
Komisja Wyborcza.
3. Rada Studentów obraduje na posiedzeniach.
4. Rada Studentów na wniosek Przewodniczącego zbiera się przynajmniej dwa razy na
semestr
z wyłączeniem okresu wakacyjnego, w którym Rada Studentów nie zbiera się.
5. Każdy członek Rady Studentów ma jeden głos.
6. Członkowie Rady Studentów są reprezentantami ogółu studentów i nie mogą być
związani instrukcjami wyborców.
Art. 25.
Rada Studentów:
1. Reprezentuje studentów wobec organów Uczelni, jak i na zewnątrz.
2. Koordynuje działania organów Samorządu oraz określa podstawowe kierunki działań
Samorządu.
3. Inicjuje zmiany w Statucie i Regulaminie Studiów PWSZ w Gnieźnie w wypadku
zaistnienia takiej potrzeby.
4. Inicjuje działania zmierzające do wzrostu aktywności wśród studentów w zakresie
zainteresowań naukowych i uczestnictwa w pracach badawczych Uczelni.
5. Inicjuje i prowadzi działalność kulturalną, turystyczną i sportową Uczelni.
6. Współdecyduje z Władzami Uczelni o rozdziale środków finansowych przeznaczonych
na cele studenckie.
7. Bierze udział w tworzeniu i opiniowaniu planu inwestycyjno-remontowego studenckich
obiektów socjalno-bytowych, kulturalnych i sportowych.
8. Inicjuje i opiniuje działalność na rzecz doskonalenia realizacji procesu dydaktycznego.
9. Podejmuje rokowania w imieniu ogółu studentów w przypadku powstania sporu
zbiorowego w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.
10. Posiada prawo wnioskowania w sprawie ustalenia zajęć i harmonogramu sesji
egzaminacyjnej.
11. Posiada prawo do organizacji i przeprowadzenia wieców i zgromadzeń zgodnie z art. 160
Ustawy w istotnych sprawach uczelni w celu:
a) poznania opinii społeczności studenckiej,
b) prezentowania własnej opinii.
14. Współpracuje z innymi uczelniami oraz organizacjami politycznymi, społecznymi,
studenckimi i młodzieżowymi na zasadach ustalonych w porozumieniu z tymi
organizacjami a Samorządem.

Art. 26.
Rada Studentów podejmuje uchwały we wszystkich sprawach studenckich a w szczególności
do jej wyłącznej kompetencji należy:
1. Uchwalanie i zmienianie Regulaminu Samorządu Studentów oraz przewidzianych w nim
regulaminów innych organów Samorządu.
2. Wybór Przewodniczącego Samorządu Studentów i dwóch Wiceprzewodniczących na
wniosek Przewodniczącego.
3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór swoich przedstawicieli do Senatu Uczelni, w tym do Komisji Senackich.
5. Odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Rady Wykonawczej.
6. Opiniowanie wydawanych przez organy Uczelni innych aktów normatywnych ważnych
dla środowiska studenckiego w tym regulaminu pomocy materialnej dla studentów.
7. Powoływanie Komisji Samorządu (stałych i doraźnych).
8. Wybieranie przedstawicieli do innych struktur Uczelni, w których pracach mogą brać
udział studenci.
9. Wybieranie delegatów do Parlamentu Studentów RP.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia referendum oraz o podjęciu strajku
studenckiego.(zgodnie z art.206 ust.1 ustawy o szkolnictwie wyższym)
11. Opiniowanie władzom Uczelni kandydatur studentów, którzy spełnili odpowiednie
wymogi do stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
Art. 27.
Członkiem Senatu Uczelni z ramienia Rady Studentów, może być tylko i wyłącznie członek
Rady Studentów, wybrany większością głosów w obecności quorum.
Art. 28.
1. O ile przepis szczególny nie stanowi inaczej uchwały Rady Studentów zapadają
bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej 5 członków Rady Studentów
w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw rozstrzyga głos
przewodniczącego obrad.
2. Uchwały, o których mowa w art. 25 ust. 4 i ust. 6 oraz art. 26 ust. 5, mogą być poddane
pod głosowanie jeżeli ich projekty zostały wniesione na poprzednim posiedzeniu lub o ich
wniesieniu Rada Studentów poinformowało wszystkich członków zwołując posiedzenie.
3. Uchwały, o których mowa w ust. 2, zapadają bezwzględną większością głosów
w obecności, co najmniej 5 członków Rady Studentów.
Art. 29.
Organami Rady Studentów są:
a) Przewodniczący Samorządu Studentów.
b) Rada Wykonawcza.
c) Komisja Rewizyjna.
Rozdział 5
Przewodniczący Samorządu Studentów
Art. 30.
Przewodniczący Samorządu Studentów:
1. Kieruje działaniami Samorządu.
2. Reprezentuje Samorząd przed Władzami Uczelni i na zewnątrz Uczelni chyba, że uchwała
Rady Studentów podjęta na podstawie Regulaminu w szczególnej sprawie stanowi
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inaczej.
Zwołuje posiedzenia Rady Studentów oraz Rady Wykonawczej.
Podejmuje wszelkie decyzje w sposób wyraźnie niezastrzeżony dla innych organów
Samorządu, z wyjątkiem decyzji o charakterze nadzorczo-kontrolnym.
Powołuje i odwołuje na wniosek Rady Wykonawczej koordynatorów projektów
realizowanych pod egidą Rady Studentów.
Udziela wyjaśnień, dotyczących działalności wszystkich organów Samorządu, władzom
Uczelni i studentom.
Zatwierdza podpisem wszystkie uchwały, pisma, wnioski i projekty Rady Studentów.
W razie stwierdzenia rażących uchybień w działaniach członka Rady Wykonawczej, może
zawiesić go w sprawowanych funkcjach, przy czym, zwołuje niezwłocznie posiedzenie
Rady Wykonawczej, która większością głosów może uchylić zawieszenie

Art. 31.
1. Przewodniczący
kieruje
działalnością
Samorządu
przy
pomocy
dwóch
Wiceprzewodniczących, przy czym każdy musi być z innego Instytutu PWSZ w Gnieźnie.
2. Zakres kompetencji wiceprzewodniczących dla każdej kadencji ustala Rada Studentów
na wniosek Przewodniczącego.
Art. 32.
1. Przewodniczący zobowiązany jest do prowadzenia Sekretariatu Samorządu.
2. Przewodniczący może, dla usprawnienia prac Sekretariatu, powierzyć jego prowadzenie
kierownikowi Sekretariatu, który jednocześnie staje się Sekretarzem Rady Studentów oraz
określić jego kompetencje.
3. Kompetencje kierownika Sekretariatu Przewodniczący ustala w formie Regulaminu
Sekretariatu, o czym niezwłocznie powiadamia Radę Studentów.
Rozdział 6
Rada Wykonawcza
Art. 33.
1. Rada Wykonawcza jest organem wykonawczym, a w przerwach pomiędzy posiedzeniami
Rady Studentów podejmuje wszystkie uchwały w jej imieniu z wyłączeniem spraw
dotyczących:
a) gospodarki finansowej Samorządu,
b) spraw personalnych Samorządu,
c) zmian w Regulaminie.
2. Rada Wykonawcza opracowuje roczny plan pracy.
3. Rada Wykonawcza zobowiązana jest do składania Radzie Studentów sprawozdań ze
swojej bieżącej oraz rocznej działalności.
Art. 34.
1. W skład Rady Wykonawczej wchodzi Przewodniczący Samorządu Studentów i dwóch
Wiceprzewodniczących.
2. Wiceprzewodniczących powołuje Rada Studentów na wniosek Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Samorządu Studentów przewodniczy i kieruje pracami Rady
Wykonawczej.

Art. 35.
Rada Wykonawcza wyraża opinię w sprawie przekazania sprawy dyscyplinarnej studenta do
Sądu Koleżeńskiego.
Rozdział 7
Komisja Rewizyjna
Art. 36.
Komisja Rewizyjna:
1. Sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu oraz bieżącą
działalnością organów Samorządu.
2. Kontroluje sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność
poszczególnych organów Samorządu oraz sporządza sprawozdanie z tej kontroli.
3. Opiniuje sprawozdanie Przewodniczącego Samorządu dotyczące działalności Samorządu.
4. Dokonuje wykładni przepisów Regulaminu.
5. Rozstrzyga w sporach kompetencyjnych między organami Samorządu.
6. Przedstawia opinię na temat działalności Przewodniczącego Samorządu Studentów, Rady
Wykonawczej i innych organów Samorządu oraz wnioski o udzielenie absolutorium.
7. Występuje z wnioskiem o odwołanie członka Rady Studentów w przypadku spełnienia
przesłanek związanych z utratą mandatu członka Rady Studentów.
8. Występuje z wnioskiem do Rektora PWSZ w Gnieźnie o uchylenie decyzji Rady
Studentów niezgodnej z przepisami Regulaminu Samorządu, o czym informuje Radę
Studentów.
9. Wykonywanie innych uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu.
Art. 37.
1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać członek Rady Wykonawczej.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby wybrane przez Radę Studentów spośród
swoich członków, przy czym w składzie osobowym Komisji muszą być każdego z
Instytutów.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę.
4. Komicja Rewizyjna podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności,
co najmniej dwóch członków.
Art. 38.
Komisja Rewizyjna wszczyna czynności wyjaśniające z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek członka Parlamentu Studentów, w okolicznościach wskazujących możliwości
zaistnienia nieprawidłowości.

Rozdział 8
Sądy Koleżeńskie
Art. 39.
1. Sądy koleżeńskie orzekają w oparciu o przepisy prawa, obowiązujące studentów przepisy
Uczelni, uchwały Samorządu, ustalone zwyczaje akademickie i zasady słuszności.
2. O przekazaniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego decyduje Rektor po zasięgnięciu opinii lub
na wniosek uczelnianego organu Samorządu Studenckiego.
3. Orzecznictwu Sądu podlegają wszyscy studenci Uczelni.
4. W zakresie orzekania Sąd jest niezawisły od innych organów Samorządu.

5. Sądy koleżeńskie:
a) orzekają w sprawach dyscyplinarnych studentów na podstawie przepisów ustawy
o szkolnictwie wyższym i Statutu PWSZ w Gnieźnie,
b) rozstrzygają spory pomiędzy studentami,
c) rozstrzygają spory kompetencyjne pomiędzy organami samorządu studentów,
6. Rada Studentów wybiera spośród swoich członków 3 osoby na sędziów Sądu
Koleżeńskiego oraz 3 osoby na sędziów Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego.
Art. 40.
1. Postępowanie przed Sądem jest dwuinstancyjne.
2. Organem orzekającym w pierwszej instancji jest Sąd Koleżeński. Organem odwoławczym
drugiej instancji jest Odwoławczy Sąd Koleżeński.
3. Obie instytucje Sądu Koleżeńskiego powołuje i odwołuje Rada Studentów.
4. Stronom przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, do
instancji odwoławczej, której orzeczenie jest ostateczne.
5. Zasady działania obu instancji Sądu określa ich wspólny regulamin wymieniony w art. 16,
który uchwala Rada Studentów na wniosek przewodniczących obu instancji Sądu.
6. Wymiar kary określa art. 121 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy o szkolnictwie wyższym.
Art. 41.
Postępowanie przed sądami koleżeńskimi ma charakter kontradyktoryjny. Sąd powinien
zmierzać, w miarę możliwości, do polubownego załatwienia sporu.
Art. 42.
1. W składzie orzekającym nie może zasiadać student, co do którego bezstronności istnieją
uzasadnione wątpliwości. O wyłączeniu sędziego decyduje sąd, zwracając się, w miarę
potrzeby, do organu powołującego o uzupełnienie składu.
2. Sędziowie odwoławczego sądu koleżeńskiego nie mogą orzekać w sądzie koleżeńskim jak
również sędziowie sądu koleżeńskiego nie mogą orzekać w odwoławczym sądzie
koleżeńskim.
3. W przypadku nie zachowania warunku wymienionym w pkt 2 zachodzi przesłanka
nieważności orzeczenia sądu.
Rozdział 9
Komisja Dyscyplinarna
Art. 43.
Studenci odpowiadają dyscyplinarnie przed:
a) Komisją Dyscyplinarną dla Studentów,
b) Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Studentów,
c) Sądem Koleżeńskim,
d) Odwoławczym Sądem Koleżeńskim.
Art. 44.
1. Rada Studentów na mocy uchwały określa tryb i zasady powoływania przedstawicieli
studentów do składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej dla Studentów.
2. O przekazaniu sprawy do Studenckiej Komisji Dyscyplinarnej decyduje Rektor po
zasięgnięciu opinii uczelnianego organu Samorządu Studenckiego.

3. Zasady działania Komisji Dyscyplinarnej Studentów i Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej dla Studentów określa regulamin wymieniony w art. 16 z zachowaniem
przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, o których mowa w
Ustawie o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zmianami).
4. Rektor może na wniosek uczelnianego organu samorządu skierować sprawę do sądu
koleżeńskiego.

Rozdział 10
Uczelniana Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna
Art. 45
Uczelnianą Komisję Stypendialną oraz Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor
Uczelni.
Art. 46.
Rada Studentów na mocy uchwały określa tryb i zasady powoływania przedstawicieli
studentów do składu Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji
Stypendialnej.

DZIAŁ III
TRYB WYBORU I ODWOŁANIA ORGANÓW SAMORZĄDU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Art. 47.
Wybory organów Samorządu odbywają się na podstawie przepisów niniejszego działu oraz
ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studentów PWSZ w Gnieźnie przy zachowaniu
następujących zasad:
a) czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom PWSZ w Gnieźnie,
b) bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom PWSZ w Gnieźnie, z
wyjątkiem studentów ukaranych prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym oraz
członków Studenckiej Komisji Wyborczej,
c) każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów,
d) głosowanie jest tajne,
e) czas i miejsce przeprowadzenia wyborów Studencka Komisja Wyborcza podaje do
wiadomości w terminie i w sposób umożliwiający wzięcie udziału każdemu w
wyborach.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Art. 48.
Wyboru członków Rady Studentów dokonują wszyscy studenci PWSZ w Gnieźnie.
Wyboru Przewodniczącego, Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli do Komisji Stałych,
Komisji Dyscyplinarnej, Sądów koleżeńskich dokonuje Rada Studentów ze swego grona.
Instytutowa Rada Studentów powoływana jest przez Radę Studentów i składa się ze
starostów danego instytutu oraz przedstawicieli studentów danego instytutu do Rady
Studentów.
Przedstawiciele do Senatu mogą być odwołani przez Radę Studentów
w głosowaniu tajnym, bezwzględną ilością głosów na wniosek, co najmniej 1/3 składu
Radę Studentów.
Wszystkich czynności proceduralnych związanych z wyborami, powoływaniem
i odwoływaniem w ramach poszczególnych organów Samorządu przeprowadza Studencka
Komisja Wyborcza.
Kadencja wszystkich organów Rady Studentów trwa dwa lata, jednak są one zobowiązane
działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej Rady Studentów.

Art. 49.
1. Mandat
członka
organu
kolegialnego
Samorządu,
wygasa
w przypadku:
a) śmierci,
b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Samorządu Studentów,
c) utraty statusu studenta PWSZ w Gnieźnie,
d) udokumentowanego rażącego działania na szkodę Samorządu Studentów PWSZ w
Gnieźnie,
e) odwołania go przez Radę Studentów na wniosek Komisji Wykonawczej lub Komisji
Rewizyjnej w razie nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach organu lub

2.

3.
4.
5.

komisji przez niego kierowanej albo w przypadku niemożności uczestniczenia w nich
przez okres dłuższy niż 2 miesiące.
f) prawomocnego ukarania przez komisję dyscyplinarną lub odwoławczą komisję
dyscyplinarną.
g) nie uzyskania absolutorium.
W przypadku wypełnienia przesłanek z ust. 1 lit. d) e) i f) członka Rady Studentów na
wniosek Komisji Rewizyjnej odwołuje Rada Studentów bezwzględną większością
głosów.
Osoba, która utraciła mandat członka Rady Studentów z ust. 1 lit. d), e) f) i g) pozbawiona
jest biernego prawa wyborczego przez okres 2 lat (4 semestry).
W przypadku pisemnej rezygnacji członka Rady Studentów z członkostwa lub pełnienia
funkcji jego dymisja nie podlega głosowaniu Rady Studentów.
Jeżeli do końca kadencji organu pozostało nie mniej niż 3 miesiące, przeprowadza się
wybory uzupełniające. W innym przypadku organ kolegialny działa ważnie prawnie w
zmniejszonym składzie, mogąc podejmować uchwały.(Nie dotyczy do Komisji
Rewizyjnej w której należy uzupełnić skład bez względu na okres pozostały do końca
kadencji.)

Art. 50.
1. W przypadku utraty mandatu przez Przewodniczącego Samorządu Studentów, gdy do
końca jego kadencji pozostały nie mniej niż 2 miesiące, przeprowadza się wybory
uzupełniające.
W przeciwnym razie Rada Studentów powierza jego funkcję jednemu z
wiceprzewodniczących.
2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do wiceprzewodniczących.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Art. 51.
Przewodniczącego Samorządu lub wiceprzewodniczących może odwołać organ, który
dokonał ich wyboru.
Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Samorządu może być zgłoszony do Komisji
Rewizyjnej, przez co najmniej ½ regulaminowego składu Rady Studentów.
Wniosek o odwołanie wiceprzewodniczących może być zgłoszony do Rady Studentów.
Uchwała o odwołaniu Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest ważna, gdy
została podjęta większością 3/4 ważnie oddanych głosów w obecności kworum.
W razie nie odwołania Przewodniczącego, kolejny wniosek o jego odwołanie może być
zgłoszony po upływie, co najmniej dwóch miesięcy od chwili zgłoszenia poprzedniego
wniosku.
Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku:
a) Pisemnego zrzeczenia się funkcji,
b) Utraty praw studenckich,
c) Nieusprawiedliwionych dwóch nieobecności z rzędu na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej.
W przypadku wypełnienia przesłanek z ust. 6 lit. b) i c) członka Komisji Rewizyjnej
odwołuje Rada Studentów, większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności
quorum.

Rozdział II
Studencka Komisja Wyborcza
Art. 52.
1. Studencka Komisja Wyborcza powoływana jest najpóźniej do 20 października, przez
Radę Studentów.
2. Studencka Komisja Wyborcza składa się z 3 do 5 studentów instytutu.
3. Studencka komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego
oraz sekretarza, który dba o sporządzanie protokołów z wyborów.
4. Każdy z Przewodniczących Instytutowych Komisji Wyborczych oraz Sekretarz
Instytutowej Komisji Wyborczej najliczniejszego instytutu stanowią Studencką Komisję
Wyborczą, zwaną dalej Komisja Wyborczą.
5. Kadencja Studenckiej Komisji Wyborczej obejmuje dwa lata i trwa do chwili
ukonstytuowania się nowej.
6. Studencka Komisja Wyborcza przeprowadza wybory zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
Art. 53.
Do kompetencji Studenckiej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
1. Ustalanie terminarza czynności wyborczych.
2. Opracowanie kart wyborczych i list wyborców.
3. Przyjmowanie i rejestrowanie kandydatur do organów samorządu.
4. Przeprowadzanie wyborów członków Rady Studentów, Komisji Rewizyjnej, a także
wyboru Przewodniczącego Samorządu Studentów oraz studentów do Komisji Stałych,
Komisji Dyscyplinarnej i Sądów koleżeńskich.
5. Ustalanie i ogłaszanie listy kandydatów do Rady Studentów, Komisji Rewizyjnej oraz
kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Studentów.
6. Udzielanie wiążącej wykładni przepisów ordynacji wyborczej.
7. Przyjmowanie protestów wyborczych i ich rozstrzyganie.
8. Unieważnianie wyborów.
9. Przeprowadzanie referendum studenckiego w dowolnej sprawie w myśl przepisów art. 24.
10. W przypadku niepowołana lub nienależytego wykonywania obowiązków przez
Instytutową Komisję Wyborczą, co zostanie potwierdzone przez Komisję Rewizyjną,
może powołać nową komisję do przeprowadzenia wyborów.
Art. 54.
Do kompetencji Instytutowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
1. Ustalanie szczegółowego terminarza czynności wyborczych.
2. Przygotowanie kart do głosowania i urn wyborczych.
3. Przeprowadzenie wyborów w Instytucie.
4. Czuwanie w dniach wyborów nad przestrzeganiem ordynacji wyborczej w czasie i w
miejscu głosowania.
5. Przekazanie po zakończeniu głosowania na instytucie, Studenckiej Komisji Wyborczej
zapieczętowanej urny, niewykorzystanych kart do głosowania oraz listy studentów.
Art. 55.
Przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej:
1. Koordynuje i kieruje pracami Komisji.
2. Ogłasza terminarz wyborczy oraz miejsce i czas wyborów w poszczególnych instytutach.

3. Odpowiada za przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości komunikatów
wyborczych.
4. Przedkłada Radzie Studentów sprawozdanie z działalności Komisji w dniu wyboru jej
nowego składu.
Art. 56.
Unieważnienie wyborów do Rady Studentów może nastąpić po zgłoszeniu uzasadnionego
wniosku, wniesionego do Studenckiej Komisji Wyborczej w ciągu 7 dni od daty
przeprowadzenia wyborów.
Art. 57.
1. Z wnioskiem o unieważnienie wyborów może wystąpić:
a) członek komisji wyborczej, w razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów
ordynacji wyborczej,
b) minimum 10% uprawnionych do głosowania studentów
2. Wybory mogą być unieważnione w całości, gdy nastąpiło naruszenie przepisów ordynacji
wyborczej, lub częściowo w zakresie wskazanym przez komisje wyborcze.
3. W razie unieważnienia wyborów, w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji
o unieważnieniu, przeprowadza się ponownie wybory. Przepisy ordynacji wyborczej
dotyczące sposobu przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio.

DZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE
Rozdział I
Postanowienia szczegółowe

1.

2.
3.

4.

5.

Art. 58.
Jeśli decyzja lub działanie organu Samorządu lub jego przedstawiciela a także w
przypadku, gdy brak odpowiedniej decyzji lub działania narusza ważny interes studentów,
postanowienia art. 4. lub stanowi przekroczenie jego kompetencji, odpowiedni organ
Samorządu jest zobowiązany do podjęcia działań w celu usunięcia powstałej
nieprawidłowości:
a) Rada Studentów może bezwzględną większością głosów w obecności quorum uchylić
decyzję zastrzeżoną dla Instytutowej Rady Studentów oraz Rady Mieszkańców Domu
Studenckiego;
b) Rada Studentów może bezwzględną większością głosów w obecności kworum uchylić
decyzję zastrzeżoną dla własnego organu wykonawczego;
c) Rada Wykonawcza może bezwzględną większością głosów zmienić lub podjąć
decyzję zastrzeżoną dla jego członka;
d) Rada Wykonawcza może bezwzględną większością głosów swojego pełnego składu
zawiesić w działaniu członka Rady Wykonawczej, przy czym sprawę rozstrzyga
ostatecznie Rada Studentów na niezwłocznie zwołanym posiedzeniu;
e) w przypadku nieistnienia lub bezczynności Instytutowej Rady Studentów, w jej
imieniu decyduje Rada Studentów;
f) w przypadku nieistnienia lub bezczynności Rady Mieszkańców Domu Studenckiego,
w jej imieniu decyduje Rada Studentów.
W przypadku odwołania członka Rady Wykonawczej, zostaje powołany nowy w terminie
siedmiu dni od odwołania.
W przypadku rezygnacji członka Rady Wykonawczej z zajmowanego stanowiska
zobowiązany on jest powiadomić członków Rady Studentów w terminie nie krótszym niż
siedem dni przed planowanym ustąpieniem.
W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu określonej osoby w pełnieniu jej funkcji
w Samorządzie, organ podejmujący tę decyzję wyznacza równocześnie osobę pełniącą
odpowiednią funkcję do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia.
W sprawach nie uregulowanych Regulaminem rozstrzyga Rada Studentów.
Rozdział II
Absolutorium

Art. 59.
1. Organy kierujące wszystkich organów Rady Studentów wymienione w art. 12 ust. 1 oraz
art. 12 ust. 2 lit. a) powinny (z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego artykułu) uzyskać po
roku działalności, a także po zakończeniu kadencji absolutorium, którego udziela
urzędująca Rada Studentów.
2. Organy Samorządów wymienionych w art. 12 ust. 1 lit. c) oraz ust. 2 lit. b) uzyskują
absolutorium na podstawie wewnętrznych regulaminów.

3. Absolutorium ustępującej Radzie Studentów udziela nowo powołana Rada Studentów po
wysłuchaniu sprawozdania ustępującego Przewodniczącego Samorządu Studentów z
dwuletniej działalności dotychczasowej Rady Studentów uchwałą podjętą bezwzględną
większością ważnie oddanych głosów w obecności quorum.
4. Odrębnymi uchwałami podjętymi w tym samym trybie powinien uzyskać absolutorium
Przewodniczący Samorządu Studentów oraz każdy przewodniczący Komisji Stałej.
5. Kadencja organu kierującego danego organu Samorządu, jego przewodniczącego bądź
przewodniczących Komisji Stałych Rady Studentów PWSZ w Gnieźnie wygasa
automatycznie, jeżeli po roku działalności nie uzyskają oni absolutorium.
6. W przypadku, gdy zaistnieje sytuacja określona w ust. 5 należy w terminie 7 dni
przeprowadzić wybory uzupełniające.
7. Obowiązki przewodniczącego lub organu, który nie uzyskał absolutorium po rocznej
działalności, przejmuje do czasu wyboru nowych władz Komisja Rewizyjna.
Rozdział III
Postanowienia przejściowe i końcowe
Art. 60.
1. Regulamin Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie
uchwala Rada Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie
bezwzględną większością głosów regulaminowego składu Rady, w obecności co najmniej
2/3 składu Rady.
2. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat PWSZ w Gnieźnie zgodności ze
Statutem Uczelni.
3. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają zachowania trybu przewidzianego art. 28 ust.1,
2, 3 i wchodzą w życie z dniem stwierdzenia ich zgodności ze Statutem Uczelni przez
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Przewodniczący Samorządu Studentów

JM REKTOR PWSZ w Gnieźnie

