REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW
WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE
/21 MARCA 2016/
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Studenci Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie, tj. Instytutu Sportu i Rekreacji
w Warszawie oraz Zamiejscowego Instytutu Sportu i Rekreacji w Bielsku Białej
(w skrócie WSEWS), zwanej dalej „Uczelnią” tworzą Samorząd Studentów, zwany dalej
„Samorządem”.
2. Samorząd działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym z późn. zm., przepisów wykonawczych do w/w Ustawy, Statutu WSEWS oraz
niniejszego Regulaminu.
3. Samorząd prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w
szczególności socjalno-bytowych i kulturalnych studentów
4. Samorząd, dla realizacji swoich celów, ma prawo do ubiegania się o korzystanie z
urządzeń i środków materialnych należących do Uczelni, w szczególności z pomieszczeń
oraz urządzeń poligraficznych.
5. Samorząd działając przez swoje organy współpracuje w realizacji zadań Uczelni
w zakresie określonym Ustawą, Statutem i Regulaminem Studiów, a w szczególności:
A. reprezentuje studentów Uczelni,
B. kreuje i współorganizuje życie studenckie Uczelni,
C. popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne i inne inicjatywy studenckie,
D. wraz z władzami Uczelni współdecyduje o rozdziale stypendiów i nagród ze środków
budżetu państwa oraz uczestniczy w sprawach rozdziału stypendiów i nagród Uczelni,
E. wybiera swoich reprezentantów do Senatu Uczelni,
F. promuje Uczelnię oraz jej studentów,
G. opiniuje projekty aktów prawnych Uczelni w zakresie określonym w Ustawie,
H. wyraża opinie środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem
kształcenia, ocenę jakości procesu kształcenia i wychowania oraz w sprawach ze
środowiskiem, tym związanych lub wymagających jego wypowiedzi,
I. reprezentuje studentów Uczelni w ogólnopolskich i międzynarodowych organizacjach
zrzeszających studentów.
J. może prowadzić działalność kulturalną i wydawniczą, po zawiadomieniu Władz
Uczelni.
§2
Jedynym organem reprezentującym Samorząd jest Zarząd.
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Rozdział II
Zarząd
§3
Zarząd Samorządu Studentów, zwany dalej „Zarządem” jest uczelnianym organem
uchwałodawczym i wykonawczym Samorządu.

§4
1. W skład Zarządu wchodzi pięciu członków, wybranych przez studentów zwykłą
większością głosów, w głosowaniu tajnym, na okres dwóch lat.
2. W skład Zarządu wchodzi: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i trzech Członków.
3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wybrani są spośród studentów największego
Instytutu w Warszawie.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu.
5. W przypadku braku możliwości pełnienia określonych funkcji przez Członka
odpowiedzialnego za określone sprawy, jego obowiązek sprawuje Wiceprzewodniczący
Zarządu.
§5
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :
1. uchwalanie Regulaminu Samorządu oraz jego zmian,
2. dysponowanie środkami materialnymi Samorządu na potrzeby prowadzonej działalności,
3. organizowanie Juwenaliów WSEWS i innych imprez w ramach życia studenckiego,
4. inne sprawy służące realizacji zadań Samorządu.
§6
Zarząd wybiera oraz odwołuje delegatów do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
oraz innych organizacji studenckich w drodze jawnego głosowania członków Zarządu.
§7
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech
członków Zarządu. W przypadku równowagi głosów, głos decydujący należy
do Przewodniczącego.
§8
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1. Członkowie Zarządu zobowiązani są do zachowania zgodnego z obowiązującymi
normami społecznymi i etycznymi oraz do godnego reprezentowania studentów Uczelni.
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są do zgłaszania do właściwego prorektora, informacji
o planowanych konferencjach, seminariach, zbiórkach środków finansowych bądź
rzeczowych itp., organizowanych na terenie Uczelni i poza nią oraz uzyskania
pozwolenia na ich przeprowadzenie.
§9
Mandat członka Zarządu wygasa:
1.
z chwilą śmierci,
2.
w przypadku prawomocnego ukarania przez komisję dyscyplinarną,
3.
na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu,
4.
w przypadku wyjazdu na zagraniczne studia trwające dłużej niż trzy miesiące,
5.
utraty statusu studenta, z wyjątkiem sytuacji spowodowanej przejściem ze studiów
pierwszego stopnia na studia drugiego stopnia,
6.
uchwalenia votum nieufności.
§10
1.
W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Przewodniczący występuje do Zarządu
z wnioskiem o powołanie nowego członka Zarządu.
3.
W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, Zarząd w terminie 7 dni od daty
wygaśniecie mandatu, wnioskuje do władz uczelni o zwołanie w terminie 14 dni posiedzenia
Zarządu w celu wyboru nowego Przewodniczącego.
4.
Do wybory nowego Przewodniczącego stosuje się przepisy art. 4. ust. 1.
§11
1.
Wobec członków Zarządu oraz przedstawicieli do Senatu Uczelni i innych organów
szczebla uczelnianego, których członkami są przedstawiciele Samorządu Studentów, Zarząd
może uchwalić votum nieufności.
2.
Wniosek o uchwalenie votum nieufności wobec osób wymienionych w art. 11. ust. 1.
składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego. Jeżeli wniosek dotyczy
Przewodniczącego, należy go doręczyć Wiceprzewodniczącemu.
3.
Z wnioskiem o votum nieufności musi wystąpić, co najmniej ⅓ członków Zarządu
reprezentujących.
4.
Uchwalenie votum nieufności następuje bezwzględną większością głosów ze składu
Zarządu.
5.
Wniosek o uchwalenie votum nieufności nie może być głosowany wcześniej niż przed
upływem siedmiu dni od chwili złożenia.
6.
W przypadku uchwalenia votum nieufności wobec Przewodniczącego, posiedzenie, na
którym uchwalono votum nieufności nie może zakończyć się przed wyborem nowego
Przewodniczącego.
§12
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Odwołanie członka Zarządu
1.
Z wnioskiem o odwołanie członków Zarządu mogą wystąpić także Przewodniczący
Zarządu - w takim wypadku członek odwoływany jest zwykłą większością głosów.
2.
Wniosek o odwołanie członka Zarządu przygotowany Przewodniczącego Zarządu
musi być złożony w Sekretariacie Rektora.
3.
Członkowie Zarządu mogą być odwołani również na posiedzeniu nadzwyczajnym,
jednakże tylko na wniosek Przewodniczącego Zarządu.
4.
Odwołanie członka Zarządu lub jego rezygnacja po wpłynięciu wniosku o odwołanie
do sekretariatu Rektora jest równoznaczne z nieudzieleniem mu absolutorium.

Tryb działania Zarządu
§13

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenie zwyczajne zwołuje Przewodniczący, co najmniej raz w miesiącu z
wyłączeniem miesiąca lipca, sierpnia i września.
3. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek, co najmniej ⅓ członków Zarządu.
4. Posiedzenie nadzwyczajne na wniosek członków Zarządu Przewodniczący zwołuje nie
później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Posiedzenie nie może się odbyć
wcześniej niż 24 godziny od chwili jego zwołania.
§14
1.
Przewodniczący zwołuje posiedzenie za pomocą listów wysłanych, co najmniej
tydzień przed terminem posiedzenia. Zamiast listu zawiadomienie może być wysłane
członkowi Zarządu pocztą elektroniczną lub krótką wiadomością tekstowa (SMS), jeżeli
uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej albo numer
telefonu, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
2.
W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia.
§15
1.
Na początku posiedzenia Zarząd uchwałą zatwierdza proponowany porządek obrad.
Przed podjęciem uchwały możliwe jest uzupełnienie porządku obrad na wniosek
Przewodniczącego lub członka Zarządu.
2.
Wnioski o charakterze formalnym mogą być uchwalone, mimo że nie były
umieszczone porządku obrad.
§16
1.
3.

Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.

4

4.
W innych sprawach przeprowadzane jest głosowanie tajne na wniosek, co najmniej ⅓
członków Zarządu.
5.
W razie równego rozkładu głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
Rozdział III
Komisje
§17
Komisje stałe lub doraźne dla realizacji zadań szczegółowych, powołuje Przewodniczący
Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu, któremu będzie dana komisja
podlegać.
Obowiązki członków komisji
§18
Członkowie organów mają obowiązek:
1.
Uczestniczenia w zebraniach komisji oraz posiedzeniach,
2.
Zdawania sprawozdań przed zarządem z posiedzeń komisji,
3.
Reprezentowania poglądów oraz interesów studentów,
4.
Informowania grup społeczności studenckiej o sprawach interesujących te grupy,
5.
Angażowania się w prace zarządu.
Rozdział IV
Wybory Zarządu
§19
1.
2.
3.
4.

Wybory Zarządu są przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu wyborcy.
Głosować można tylko osobiście.
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje studentom Uczelni.
§20

W wyborach Zarządu obowiązuje ordynacja wyborcza przyjęta przez Samorząd w 2011roku.

Rozdział V
Finansowanie działalności Samorządu Studentów
§21
Dla realizacji swoich celów Samorząd korzysta z:
1. darowizn przekazywanych na konto Uczelni na rzecz działalności Samorządu,

5

2. środków wypracowanych przez członków Samorządu przekazywanych na konto Uczelni
na podstawie umów zawieranych przez Uczelnie z innymi podmiotami,
3. środków finansowych, które z inicjatywy członków Samorządu, decyzją Zarządu
Fundacji, zostaną przekazane z budżetu Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów
Uczelni na dofinansowanie działań Samorządu,
4. środków majątkowych, o których mowa w art.202 ust.8 ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym.
Rozdział VI
Zmiana Regulaminu
§22
Uchwalenie lub zmiana Regulaminu Samorządu Studentów następuje większością ⅔ ważnie
oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy regulaminowego składu Senatu.
Rozdział VII
Konsultacje ze studentami
§23
1.
Organy Samorządu mają prawo do przeprowadzenia konsultacji ze studentami według
zasad przewidzianych w niniejszym regulaminie.
2.
Przedmiotem konsultacji są istotne sprawy studenckie w szczególności z zakresu
spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów.
3.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zarząd, który:
a. ustala termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji ze studentami,
b. powiadamia studentów przynajmniej jeden tydzień przed wyznaczonym
terminem konsultacji w sposób zapewniający skuteczność powiadomienia,
c. organizuje i przeprowadza konsultacje,
d. sporządza protokół, który przekazuje władzom Uczelni w możliwie jak
najszybszym terminie.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§24
Tracą moc dotychczas istniejące przepisy dotyczące funkcjonowania Samorządu.
§25
Niniejszy regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego zgodności
z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uczelni.
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Zarząd Samorządu
Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie
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