12 maja 2013 r.
REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW Wyższej Szkoły Informatyki
Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Samorząd Studentów stanowią wszyscy studenci Uczelni.
2. Samorząd Studentów działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym, zwanej dalej Ustawą, Statutu Uczelni oraz regulaminu uchwalonego przez organ
uchwałodawczy Samorządu Studentów.
3. Organy Samorządu Studentów, zwanego dalej Samorządem, są jedynymi przedstawicielami
ogółu studentów WSISiZ.
§ 2.
1. Samorząd jest
Regulaminie.

reprezentowany

przez swoje organy na zasadach określonych w niniejszym

2. Organami Samorządu Studentów są:
1) Zebranie Samorządu, które jest organem uchwałodawczym Samorządu,
2) Zarząd Samorządu, który jest organem wykonawczym Samorządu,
3) Komisja Rewizyjna.
3. Kadencja organów Samorządu trwa do chwili ukonstytuowania się nowych organów Samorządu.
4. Kadencja członka organu Samorządu wygasa z dniem ukończenia przez niego studiów w Wyższej
Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania i na jego miejsce jeśli był członkiem Zarządu Samorządu
lub Komisji Rewizyjnej musi zostać wybrany nowy członek.
§ 3.
1. Organy Uczelni zapewniają niezbędne środki na działalność organów Samorządu.
2. Zarząd Samorządu corocznie przedstawia Senatowi WSISiZ sprawozdanie z działalności Samorządu,
w tym z rozdziału środków finansowych.
Rozdział II
Zebranie Samorządu Studentów
§ 4.
1. Wybory członków Zebrania Samorządu są nazywane wyborami I stopnia.
2. Wybory członków Zarządu Samorządu i Komisji Rewizyjnej są nazywane wyborami II stopnia.
3. Wybory I stopnia przeprowadza Zarząd Samorządu.

4. Termin wyborów I stopnia ogłasza Zarząd Samorządu. Wybory I stopnia muszą
zakończyć się do 15 stycznia w roku akademickim wyborów.
5. Wybory II stopnia odbywają się na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zebrania Samorządu.
Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zebrania Samorządu musi być zwołane przez ustępujący
Zarząd Samorządu w ciągu 14 dni od daty zakończenia wyborów I stopnia.
6. Wybory I stopnia członków Zebrania Samorządu odbywają się według następujących zasad:
1) w wyborach biorą udział wszyscy studenci WSISiZ, przydzieleni do grup studenckich,
2) każda grupa studencka może
członka Zebrania Samorządu,

wybrać

w głosowaniu jawnym

3) wybory w grupach studenckich organizują członkowie
przedstawiciele Samorządu w organach kolegialnych WSISiZ,
4) wybory są organizowane w dniu,
studenckiej.

w którym

ze

swego

organów

grona jednego

Samorządu

odbywają się zajęcia dydaktyczne danej

lub
grupy

7. Wybory członków Zebrania Samorządu są ważne, jeśli w wyborach przeprowadzonych
według zasad określonych w pkt. 6, zostało wybranych co najmniej 20 członków Zebrania Samorządu.
W wypadku przeciwnym Zarząd Samorządu ogłasza i przeprowadza wybory uzupełniające w tych
grupach studenckich, które nie wyłoniły swoich przedstawicieli, aż do osiągnięcia wymaganej liczby
członków Zebrania Samorządu.
§ 5.
1. Do kompetencji Zebrania Samorządu należy:
1) Uzgadnianie z Senatem WSISiZ regulaminu studiów,
2) Uchwalanie Regulaminu Samorządu i jego zmian,
3) Uzgadnianie z Rektorem zmian w regulaminie stypendialnym
4) Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego i członków Zarządu Samorządu, Komisji Rewizyjnej
oraz Sądu Koleżeńskiego,
5) Powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Samorządu do Senatu WSISiZ w liczbie określonej
przez Statut WSISiZ i ustawie prawo o szkolnictwie wyższym,
6) Powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Samorządu do Rad Wydziałów w liczbie określonej
przez Statut WSISiZ ustawę prawo o szkolnictwie wyższym,
7) Powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Samorządu do Rady Bibliotecznej, Komisji
Dyscyplinarnej ds. studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds.studentów oraz
przedstawiciela Samorządu do Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich,
8) Podejmowanie decyzji o podjęciu i formie akcji protestacyjnej,
9) Nadzór nad działalnością Zarządu Samorządu,
10) Uchylanie sprzecznych z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu decyzji
organów Samorządu,

11) Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej
12) Wyrażanie opinii środowiska studenckiego i bronienie jego praw.
§ 6.
1. Zebranie Samorządu wybiera ze swego grona 5 członków Zarządu Samorządu,
z przewodniczącym oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej, w tym jej przewodniczącego.

łącznie

2. Uchwały, opinie i zalecenia Zebrania Samorządu wymagają dla swej ważności uzyskania zwykłej
większości w głosowaniu przy obecności, co najmniej połowy członków Zebrania Samorządu, poza
przypadkami wymienionymi poniżej.
3. Uchwały dotyczące odwołania przewodniczącego Zarządu Samorządu, członków Zarządu
Samorządu, członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, a także przedstawicieli do Senatu i Rad
Wydziałów, zapadają większością 3/5 głosujących przy obecności co najmniej połowy członków
Zebrania Samorządu.
4. Uchwały dotyczące zmiany niniejszego Regulaminu zapadają większością 2/3 wszystkich członków
Zebrania lub jednogłośnie przez wszystkich członków Zarządu Samorządu Studentów.
5. Wszystkie pisemne wnioski wymagają poparcia przynajmniej 4 członków Zebrania Samorządu.
§ 7.
1. Posiedzenia Zebrania Samorządu zwołuje przewodniczący Zarządu Samorządu:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek przynajmniej 4 członków Zebrania,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Posiedzenie musi odbyć się nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 28 dni od daty
złożenia pisemnego wniosku o zwołanie posiedzenia Zebrania.
3. Posiedzenia Zebrania Samorządu musi odbywać się co najmniej 2 razy w roku.
4. Wszyscy członkowie Zebrania Samorządu powinni zostać powiadomieni o terminie i
miejscu posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Termin posiedzenia Zebrania Samorządu powinien być podany do publicznej wiadomości nie
później niż na 12 dni przed datą posiedzenia, wraz z proponowanym porządkiem obrad.
6. Posiedzenie zebrania samorządu musi odbywać się w dniach trwania zajęć dydaktycznych
na uczelni.
§ 8.
1. Posiedzenie Zebrania Samorządu prowadzi przewodniczący Zarządu Samorządu albo wyznaczony
przez przewodniczącego członek Zarządu Samorządu, zwany dalej przewodniczącym posiedzenia.
2. Przewodniczący posiedzenia:
1) otwiera, prowadzi i zamyka obrady,
2) wyznacza protokolanta,

3) przedkłada Zebraniu Samorządu proponowany porządek obrad,
4) ma prawo ograniczyć czas i liczbę wypowiedzi, w szczególności poprzez prowadzenie
listy zgłoszeń do dyskusji.
3. Każdy członek Zebrania Samorządu ma prawo zgłoszenia poprawki lub dodatkowego punktu do
porządku obrad.
4. Obowiązujący porządek obrad Zebrania Samorządu zostaje przyjęty w głosowaniu po przyjęciu lub
odrzuceniu zgłoszonych poprawek i uzupełnień.
5. W przypadku nie wyznaczenia przewodniczącego zebrania przez przewodniczącego zarządu
samorządu, przewodniczącego posiedzenia wyznacza przewodniczący komisji rewizyjnej.
§ 9.
1. Posiedzenia Zebrania Samorządu są protokołowane.
2. Protokoły przedstawiane są Zebraniu Samorządu do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu.
3. Posiedzenia Zebrania Samorządu są otwarte, chyba, że Zebranie Samorządu postanowi inaczej.
§ 10.
1. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie, poza przypadkami wymienionymi w ust. 2 i ust. 3.
2. Głosowanie tajne odbywa się, gdy:
1) wpłynie wniosek o głosowanie tajne,
2) na wniosek przewodniczącego Zarządu Samorządu,
3) podczas wyborów II stopnia.
3. Wszystkie głosowania personalne są tajne.
Rozdział III
Zarząd Samorządu Studentów
§ 11.
Do kompetencji Zarządu Samorządu należy:
1) opiniowanie planów studiów i programów nauczania,
2) decydowanie o podziale środków przeznaczonych przez organy Uczelni na cele studenckie,
3) wnioskowanie o powołanie wydziałowych komisji stypendialnych i odwoławczej komisji
dyscyplinarnej,
4) powoływanie i odwoływanie z grona studentów przedstawicieli Samorządu w komisjach
stypendialnych,
5) uzgadnianie podziału funduszu pomocy materialnej na różne jego formy
6) podejmowanie decyzji dotyczących bieżącej działalności Samorządu,

7) zapoznawanie się z opiniami Komisji Rewizyjnej,
8) wyrażanie opinii środowiska studenckiego i bronienie jego praw,
9) wspieranie i inicjowanie działań studenckich w zakresie aktywności naukowej, sportowej,
turystycznej, gospodarczej i innej,
10) występowanie do Rektora o wyróżnienie studenta za działalność organizacyjną.
11) podejmowania decyzji we wszelkich pilnych sprawach jednogłośnie przez wszystkich członków
Zarządu Samorządu Studentów.
§ 12.
1. Wybory II stopnia odbywają się w gronie członków Zebrania Samorządu w bezpośrednim
głosowaniu tajnym jeśli kandydatów jest więcej niż miejsc do obsadzenia.
2. Kandydatami w wyborach II stopnia mogą być studenci WSISiZ.
§ 13.
1. Skład Zarządu Samorządu i Komisji Rewizyjnej musi być podany do publicznej wiadomości
w ciągu 5 dni roboczych od wyborów.
2. Wszelkie zmiany w składzie organów Samorządu wymienionych w ust. 1 lub zmiany
organizacyjnostrukturalne Samorządu muszą być podane do publicznej wiadomości w ciągu 3 dni
roboczych od daty dokonania zmian.
3. W przypadku śmierci lub skreślenia z listy studentów przewodniczącego Zarządu Samorządu
Studentów do czasu następnych wyborów obowiązki przewodniczącego (P.O. Przewodniczącego)
pełni viceprzewodniczący a w przypadku również śmierci bądź skreślenia z listy studentów
viceprzewodniczącego obowiązki przewodniczącego pełni członek Zarządu Samorządu Studentów
będący na najwyższym semestrze studiów a w przypadku, gdy co najmniej dwie osoby są na tym
samym semestrze studiów wtedy najstarsza z tych osób pełni obowiązki Przewodniczącego
Samorządu Studentów z wyłączeniem członka który ostatni uzupełnił skład Zarządu Samorządu
Studentów itd. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku choroby przewodniczącego lub czasowej
nieobecności przewodniczącego wynikającej z nieobecności z powodu choroby.
Rozdział IV
Komisja Rewizyjna
§ 14
1.
Komisja Rewizyjna kontroluje działanie organów Samorządu i
przedstawicieli
Samorządu
studentów w zakresie gospodarki finansowej oraz w sprawach osobowych dotyczących członków
Samorządu.
2. Komisja wszczyna czynności wyjaśniające z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka
Samorządu w okolicznościach wskazujących na możliwość zaistnienia nieprawidłowości.
3. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną istotnych nieprawidłowości określonych
w ust. 1, Komisja wzywa odpowiedni organ lub przedstawiciela Zarządu Samorządu do podjęcia
działań w celu usunięcia zaistniałej nieprawidłowości.

4. W przypadku niezadowalających, zdaniem Komisji, działań zmierzających do usunięcia
nieprawidłowości,
Komisja Rewizyjna może
większością głosów sformułować
wniosek
o zwołanie Zebrania Samorządu dla rozstrzygnięcia sporu.
5. W sprawie określonej w pkt. 4, Zebranie Samorządu rozstrzyga bezwzględną większością
głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zebrania.
Rozdział V
Sąd Koleżeński
§15.
Zebranie Samorządu Studentów powołuje Sąd Koleżeński zwykłą większością głosów spośród
kandydatów zgłoszonych przez członków Samorządu.
§ 16.
Za naruszenie przepisów prawa student ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną
ds. studentów lub Sądem Koleżeńskim na zasadach określonych przez Ustawę i Statut WSISiZ.
§ 17.
Sąd Koleżeński jest niezawisły.
§ 18.
1. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach naruszenia przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego,
w sprawach
naruszenia postanowień
niniejszego
Regulaminu przez osoby
pełniące określone funkcje w Samorządzie oraz
na
wniosek organów Uczelni
w sprawach
naruszenia Regulaminu Studiów.
2. Wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim następuje na wniosek Rektora, studenta lub
organu Samorządu.
3. Orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego podlegają wszyscy studenci Uczelni.
4. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą dwie instancje: pierwsza i odwoławcza.
5. Od dnia wydania orzeczenia przez pierwsza instancję Sądu Koleżeńskiego stronom
przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do instancji odwoławczej, której orzeczenie jest ostateczne.
6. Zasady działania obu instancji Sądu Koleżeńskiego określa ich wspólny regulamin uchwalany
przez Zebranie Samorządu na wniosek obu instancji Sądu.
7. W skład każdej instancji Sądu Koleżeńskiego wchodzi 3 członków wybranych przez
Zebranie Samorządu.
8. Przewodniczących pierwszej i odwoławczej instancji Sądu Koleżeńskiego wybierają odpowiednio
ich członkowie ze swego grona.
§ 19
1. Sąd Koleżeński stosuje jako środki oddziaływania wychowawczego następujące kary:
1) upomnienie,

2) naganę,
3) naganę z ostrzeżeniem.
2. Sąd Koleżeński może również skierować wniosek do władz uczelni o:
1) okresowe pozbawienie prawa piastowania funkcji w organach samorządowych,
2) całkowite pozbawienie prawa piastowania funkcji w organach samorządowych.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 20.
Wykładni niniejszego Regulaminu dokonuje Zebranie Samorządu, a w okresie między posiedzeniami
Zebrania Samorządu Komisja Rewizyjna.
§ 21.
Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat jego zgodności z Ustawą oraz Statutem
WSISiZ.

