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Załącznik do Uchwały nr 1 z dnia 1 października 2019 r. Rady Samorządu Studenckiego WSKiNoZ w Łodzi 

 

Regulamin Samorządu Studenckiego 

Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Lodzi 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zwany dalej 

„samorządem” tworzą wszyscy studenci uczelni. 

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

3. Każdy student zyskując statusu studenta staje się członkiem samorządu studenckiego, bez 

względu na fakt zasiadania w organach samorządu. 

4. Z członkostwa w samorządzie nie da się zrezygnować lub go zawiesić. 

5. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. 

§ 2 

1. Do działania w imieniu samorządu studenckiego są uprawnione jego organy: 

a) przewodniczący 

b) organ uchwałodawczy – Rada Samorządu Studenckiego 

§ 3 

Samorząd działa w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce, Regulamin Samorządu 

Studenckiego, zwany dalej „regulaminem” i zgodnie ze statutem WSKiNoZ w Łodzi. 

§ 4 

Samorząd jest organizacją apolityczną. 

§ 5 

Samorząd reprezentuje interesy studentów i wyraża opinie we wszystkich sprawach dotyczących 

studentów w zakresie określonym przez przepisy prawa. 

§ 6 

Władze uczelni zapewniają organom samorządu studenckiego w ramach posiadanych środków 
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materialnych warunki wywiązywania się z regulaminowych zadań. 

§ 7 

Organy samorządu studenckiego mają prawo do korzystania z dokumentacji i informacji będącej w 

posiadaniu organów szkoły i jej administracji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

samorządu, a dotyczących spraw studentów, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa, a 

szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 8 

Rada Samorządu Studenckiego jest organem doradczym i opiniującym na szczeblu Senatu, a także 

wyrazicielem opinii całego środowiska studenckiego. 

§ 9 

Samorząd zastrzega sobie do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

II. Cele i zadania samorządu. 

§ 10 

1. Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w 

szczególności socjalno-bytowych i kulturalnych. 

2. Samorząd studencki może traktować wszystkie zagadnienia związane z działalnością uczelni jako 

mające wpływ na sprawy studenckie. 

3. Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez 

uczelnię na sprawy studenckie. 

4. Samorząd studencki sporządza sprawozdania z rozdziału tych środków i rozliczenia ich nie rzadziej 

niż raz w roku akademickim. 

5. Samorząd studencki ma obowiązek opublikowania sprawozdania i rozliczenia w BIP na stronie 

podmiotowej uczelni. 

§ 11 

1. Organem uchwałodawczym samorządu studenckiego jest Rada Samorządu Studenckiego. 

2. Podstawowym zadaniem Rady Samorządu jest reprezentowanie społeczności studenckiej i ochrona 

interesów studentów. 
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3. Rada ma wyłączną kompetencję do uchwalenia regulaminu określającego organizację i sposób 

działania samorządu  studenckiego. 

4. Przewodniczący Rady Samorządu pełni funkcje reprezentacyjne, zwołuje i przewodniczy 

posiedzeniom samorządu, reprezentuje środowisko studenckie, gdy wymagana jest reprezentacja 

jednoosobowa, przedstawia opinie samorządu władzom i administracji uczelni. 

III. Struktura i zasady funkcjonowania Samorządu Studenckiego. 

§ 12 

1. Radę Samorządu Studenckiego tworzą wyłaniani w drodze wyborów: przewodniczący Rady oraz 

dwóch członków Rady. 

2. Do Rady kandydują starości wszystkich roczników studentów, zarówno pierwszego jak i drugiego 

stopnia. 

3. Przewodniczącym Rady, a zarazem przewodniczącym samorządu studenckiego zostaje starosta, 

który uzyska największą ilość głosów. 

§ 13 

W skład Senatu jako reprezentant samorządu studenckiego wchodzi Przewodniczący wyłoniony w 

drodze wyborów. 

§ 14 

Do zasadniczych zadań Przewodniczącego Rady samorządu należy organizacja i koordynacja 

działalności samorządu. 

§ 15 

Członek Rady Samorządu: 

– zbiera opinie i wnioski zgłaszane przez studentów, 

– może zwołać zebranie rady, 

– odpowiada za przydzielony mu zakres odpowiedzialności. 

§ 16 

W razie potrzeby Rada Samorządu powołuje komisje, które zajmują się określonymi zadaniami 

szczegółowymi. W pracach komisji może brać udział każdy członek samorządu studenckiego. 
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§ 17 

Wszystkie organy samorządu w swojej działalności: 

– zapewniają jawność swoich obrad, 

– podejmują uchwały i postanowienia większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków, 

– informują społeczność akademicką o  podjętych uchwałach i działaniach, 

– współpracują z administracją uczelni. 

§ 18 

Jednoosobowym organem samorządu w zespole studentów studiujących na jednym roku studiów jest 

starosta. 

IV. Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego 

§ 19 

1. Ordynacja wyborcza normuje wybory do samorządu. 

2. Wybory są powszechne, bezpośrednie, równe i tajne. 

3. Wybór starosty odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 

4. Głos jest nieważny, jeśli wyborca wskaże więcej niż jednego spośród zgłoszonych 

kandydatów. 

§ 20 

1. Wyboru starosty dany rok, stopień i tryb dokonuje w ciągu pierwszych dwóch tygodni zajęć 

w   

            danym roku akademickim.   

2. Spośród wszystkich starostów zostaje wybrana  3-osobowa Rada Samorządu Studenckiego.         

§ 21 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie studentom tego roku studiów, dla którego 

    starosta jest wybierany. 

2. Uprawnienia do głosowania posiadają wszyscy studenci z aktualnej listy studentów danego roku   

    podanej przez dziekanat. 
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§ 22 

1. Liczba kandydatów do samorządu jest nieograniczona, jednak każdy wyobraca może zgłosić 

tylko 

           jednego kandydata na starostę. 

2. Do ważności zgłoszenia niezbędne jest, by zgłaszający wykazał, że kandydat wyraża zgodę 

na  

            kandydowanie. 

§ 23 

Z przebiegu i wyników głosowania  sporządza się protokół oraz ogłasza wyniki w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

§ 24 

Na starostę zostaje wybrany kandydat, który osiągnął największą liczbę głosów. 

 § 25 

1. Starosta jest kandydatem do Rady Samorządu Studenckiego. Radę Samorządu Studenckiego 

tworzą wyłaniani w drodze wyborów: przewodniczący Rady oraz dwóch członków Rady. 

2. Do Rady kandydują starości wszystkich roczników studentów, zarówno pierwszego jak i drugiego 

stopnia. 

3. Wybory do Rady odbywają się w ciągu 7 dni od wyboru starostów poszczególnych roczników 

studentów. Prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi Uczelni. 

3. Przewodniczącym Rady, a zarazem przewodniczącym samorządu studenckiego zostaje starosta, 

który uzyska największą ilość głosów. 

4.  Kadencja przewodniczącego Rady trwa 3 lata, tj. regulaminowy czas studiów, i upływa z dniem 

wyboru nowego starosty. 

§ 26 

Wygaśniecie mandatu członka Rady samorządu przed upływem kadencji następuje w przypadku: 

– skreślenia z listy studentów 

– zawieszenia w prawach studenta 

– ukończenia studiów 
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– zrzeczenia się mandatu 

– odwołania przez pozostałych członków samorządu większością 2/3 głosów przy obecności 

co najmniej 2/3 członków samorządu. 

§ 27 

W przypadku wygaśnięcia mandatu przed terminem upływu kadencji przeprowadza się wybory 

starosty na miejsce ustępującego. 

§  28 

W celu uzupełnienia składu Rady Samorządu, wybory zarządza Przewodniczący Rady. 

§ 29 

Do wyborów uzupełniających przepisy § 19-28 stosuje się odpowiednio. 

 

V. Sąd Koleżeński 

§ 30 

Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszanie przepisów obowiązujących na 

Uczelni student może ponosić odpowiedzialność przed Sądem Koleżeńskim Samorządu 

Studenckiego, zwanym dalej „sądem” 

§ 31 

Sprawę do rozpatrzenia sądu przekazuje Rektor. 

§ 32 

Sąd działa niezależnie od innych struktur samorządowych. 

§ 33 

Sąd jest organem uprawnionym do orzekania w sprawach dyscyplinarnych dotyczących studentów. 

§ 34 

Orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego podlegają wszyscy studenci. 

§ 35 

Sąd jest wybierany zwykłą większością głosów na zebraniu samorządu, a orzeka w składzie 
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trzyosobowym. 

§ 36 

Sąd może nałożyć kary dyscyplinarne: 

– upomnienie 

– nagana, 

– nagana z ostrzeżeniem. 

§ 37 

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jawne. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 38 

Niniejszy regulamin samorządu studenckiego wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora 

uczelni jego zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  

oraz ze statutem Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. 
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