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I Postanowienia ogólne 

§1 

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób działania Samorządu Studenckiego 

Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. 

2. Samorząd Studencki WSZiA w Opolu, zwany dalej Samorządem, działa na podstawie 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 

85 z późn. zm.), Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Regulaminu 

Studiów oraz niniejszego Regulaminu. 

 

§2 

1. Samorząd tworzą wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Wyższą Szkołę Zarządzania              

i Administracji w Opolu. 

2. Samorząd jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni. 

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

4. Każdy student ma prawo wyrażania opinii i kierowania pod adresem jego organów 

wniosków i propozycji w sprawach należących do zadań Samorządu.  

 

§3 

1. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania Samorządu, w tym infrastrukturę 

i środki finansowe. 

2. Samorząd decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez 

Uczelnię na sprawy studenckie. 

3. Samorząd sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych 

środków jeden raz w każdym roku akademickim. 

4. Samorząd korzysta z pomocy technicznej i administracyjnej Uczelni koniecznej do realizacji 

jego zadań na zasadach obowiązujących w Uczelni. 

 

II Kompetencje ogólne Samorządu 

§4 

1. Samorząd prowadzi w Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu działalność        

w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno – bytowych i kulturalnych. 

2. Do zadań Samorządu należy w szczególności: 



a) reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni oraz poza Uczelnią w sprawach 

związanych z działalnością studencka, 

b) obrona praw i interesów studentów, 

c) wyrażanie opinii studentów w sprawach kształcenia i innych form życia studenckiego, 

d) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenie, 

e) wspierania Uczelni w realizacji zadań określonych w Statucie i Ustawie, 

f) wspieranie i realizowanie inicjatyw studenckich, 

g) wybieranie przedstawicieli do organów Uczelni, 

h) współpraca z Samorządami Studenckimi innych uczelni oraz Parlamentem studentów RP. 

 

III Organy Samorządu 

§5 

1. Organami Samorządu są: 

a) Przewodniczący Samorządu 

b) Zarząd  Samorządu – organ uchwałodawczy 

c) Rada Samorządu 

d) Komisja Wyborcza 

2. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu Samorządu trwa 2 lata, rozpoczyna się z dniem 

pierwszego posiedzenia Rady Samorządu w rozpoczynającym się roku akademickim i trwa 

do dnia poprzedzającego pierwsze posiedzenie nowej Rady Samorządu. 

3. Członek Samorządu może kontynuować kadencję po ukończeniu studiów I stopnia gdy w 

roku akademickim następującym bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia podejmie 

naukę na studiach II stopnia w WSZiA w Opolu. 

4. Sposób wyboru kandydatów do Organów Samorządu określa niniejszy Regulaminu. 

 

§6 

1. Przedstawiciele Rady Samorządu w liczbie określonej w Statucie uczelni wchodzą w skład: 

a) Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, 

b) Uczelnianej Komisji Stypendialnej, 

c) Odwoławczej Komisji Stypendialnej, 

d) Komisji dyscyplinarnej ds. studentów, 

e) Odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów, 

f) Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich. 



2. Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli studentów w organach uczelni przysługuje 

każdemu członkowi Rady Samorządu w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda na 

kandydowanie może być wyrażona podczas posiedzenia Rady Samorządu w formie ustnej 

lub pisemnej. 

5. Kadencja przedstawicieli studentów w Senacie trwa 4 lata.  

6. Kadencja przedstawicieli studentów w Komisji dyscyplinarnej ds. studentów, Odwoławczej 

komisji dyscyplinarnej ds. studentów i Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich 

trwa 4 lata. 

7. Kadencja przedstawicieli studentów w Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej 

Komisji Stypendialnej trwa rok. 

8. W przypadku wcześniejszego zakończenia kadencji przedstawiciela z ramienia studentów w 

Senacie lub w/w Komisjach, Komisja Wyborcza niezwłocznie przeprowadza wybory 

uzupełniające. 

 

Przewodniczący Samorządu i jego kompetencje 

§7 

1. Przewodniczący Samorządu jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Samorządu. 

2. Przewodniczący Samorządu: 

a) kieruje całokształtem działalności Samorządu, 

b) reprezentuje Samorząd i Uczelnię na zewnątrz w sprawach związanych z działalnością 

studencką, 

c) zwołuje posiedzenia Samorządu oraz im przewodniczy, 

d) przeprowadza głosowania, 

e) zatwierdza swoim podpisem wszystkie uchwały, opinie, pisma, wnioski i projekty 

Samorządu, 

f) składa coroczne sprawozdanie z działalności Samorządu. 

3. Zastępca przewodniczącego: 

a) udziela wszelkiej pomocy Przewodniczącemu, 

b) zastępuje Przewodniczącego w razie jego nieobecności, przejmując wszelkie jogo 

kompetencje. 

 

Zarząd Samorządu i jego kompetencje 

§8 

1. Zarząd Samorządu jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu. 



2. W skład Zarządu Samorządu wchodzi: 

a) Przewodniczący Samorządu 

b) Zastępca Przewodniczącego 

c) Sekretarz 

d) Dwóch członków 

3. Zarząd Samorządu: 

a) uchwala Regulamin Samorządu Studenckiego w zgodzie z Ustawą i Statutem Uczelni, 

b) wyraża opinie w sprawie programów kształcenia przed ich uchwaleniem, 

c) wybiera przedstawicieli studentów do uczelnianych Komisji, 

d) uczestniczy w procesie uzgadniania z Senatem uczelni projektu Regulaminu studiów, 

e) opiniuje Statut, Regulamin Studiów oraz Regulamin świadczeń dla studentów,  

f) współdziała z władzami uczelni i nauczycielami akademickimi w celu zapewnienia jak 

najwyższego poziomu kształcenia studentów, 

g) decyduje w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy 

uczelni na cele studenckie. 

4. Zarząd w drodze uchwał podejmuje decyzje i wyraża opinie.  

 

Rada Samorządu i jej kompetencje 

§9 

1. Rada Samorządu składa się ze studentów, którzy wyrazili chęć wstąpienia do Rady 

Samorządu. 

2. Kandydat na członka Rady Samorządu musi dostarczyć „Deklarację członkostwa w Radzie 

Samorządu Studenckiego” Przewodniczącemu Samorządu, który musi ją zatwierdzić. 

3. Do kompetencji Rady Samorządu należy: 

a) wybór członków Zarządu Samorządu, 

b) wybór przedstawicieli studentów do Senatu, 

c) głos doradczy w sprawie opiniowania Statutu, Regulaminów oraz innych aktów ważnych 

dla środowiska studenckiego, 

d) inicjowanie zmian w Regulaminach oraz Statucie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, 

e) inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, sportowej i kulturalnej studentów 

uczelni. 

 

 

 



Komisja Wyborcza  

§10 

1. Komisja Wyborcza jest organem przeprowadzającym wybory Przewodniczącego i Zarządu 

Samorządu, przedstawicieli studentów do Senatu oraz uczelnianych Komisji. 

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: 

a) Przewodniczący, 

b) Sekretarz, 

c) Członek. 

3. Członków Komisji Wyborczej powołuje dotychczasowy Przewodniczący Samorządu, nie 

później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

4. Kadencja Komisji Wyborczej trwa rok. Rozpoczyna się w dniu jej powołania i trwa do 

czasu wyboru nowej Komisji wyborczej w następnym roku akademickim. 

5. W przypadku nienależytego pełnienia obowiązków przez członka Komisji Wyborczej, 

odwołuje go Zarząd Samorządu bezwzględną większością głosów. Członek, którego 

dotyczy wniosek o odwołanie ma prawo złożyć wyjaśnienia na posiedzeniu Rady 

Samorządu. 

6. W przypadku zmniejszenia składu Komisji Wyborczej Przewodniczący Samorządu 

niezwłocznie powołuje nowego członka Komisji wyborczej na skróconą kadencję. 

7. Przewodniczący Komisji Wyborczej zarządza wybory, zwołuje posiedzenie wyborcze Rady 

Samorządu oraz mu przewodniczy. 

8. Komisja Wyborcza ustala szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów i czuwa nad ich 

prawidłowym przebiegiem. 

 

IV Wybory Organów Samorządu 

 

Wybory Przewodniczącego i Zarządu Samorządu 

§11 

1. Wyboru Przewodniczącego i Zarządu Samorządu dokonuje Rada Samorządu spośród 

członków Rady Samorządu w głosowaniu tajnym, względną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy członków Rady Samorządu. 

2. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, na których nazwiska kandydatów 

umieszczone są w kolejności alfabetycznej. 

3. Każdy członek Rady Samorządu otrzymuje jedną kartę do głosowania. 



4. W przypadku popełnienia przez wyborcę błędu podczas głosowania, nie ma możliwości 

wydania nowej karty do głosowania. 

5. Każdy członek Rady Samorządu głosuje osobiści. 

6. Wyborca oddaje głos na określonych kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk kandydatów. 

7. Jeżeli na karcie do głosowania obok żadnego nazwiska kandydatów nie zostanie postawiony 

znak „X” lub jeżeli zostanie on postawiony przy nazwisku większej liczby kandydatów niż 

wynosi liczba mandatów do obsadzenia, taki głos uznaje się za nieważny. 

8. Za wybranych członków Zarządu Samorządu uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali 

kolejno największą liczbę głosów. 

9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniająco do 

uzyskania mandatu o pierwszeństwie rozstrzyga dodatkowe głosowanie przeprowadzone z 

udziałem tych kandydatów. 

10. Karta do głosowania jest nieważna jeżeli: 

a) została uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie, 

b) nie można jednoznacznie stwierdzić kto został oznaczony, 

c) nie jest zgodna z właściwym wzorem karty do głosowania, 

d) nie jest opatrzona pieczęcią Samorządu, 

e) została zakreślona liczba nazwisk większa niż liczba obsadzanych mandatów. 

11. Wyborca może oddać głos na mniejszą liczbę kandydatów, niż wynosi liczba mandatów do 

obsadzenia. 

12. Komisja Wyborcza ustala listę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę osób, którym 

wydano karty do głosowania. 

13. Jeżeli liczba wyjętych z urny kart do głosowania jest większa od liczby wydanych kart, 

wybory uważa się za nieważne i należy je powtórzyć. 

14. Komisja Wyborcza sporządza protokół wyborczy 

 

Wybory przedstawicieli do Senatu  

§12 

1. Przedstawicieli studentów do Senatu wybiera Rada Samorządu spośród członków Rady 

Samorządu w głosowaniu tajnym, względną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Rady Samorządu. 

2. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, na których nazwiska kandydatów 

umieszczone są w kolejności alfabetycznej. 



3. Każdy członek Rady Samorządu otrzymuje jedną kartę do głosowania. 

4. W przypadku popełnienia przez wyborcę błędu podczas głosowania, nie ma możliwości 

wydania nowej karty do głosowania. 

5. Każdy członek Rady Samorządu głosuje osobiści. 

6. Wyborca oddaje głos na określonych kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk kandydatów. 

7. Jeżeli na karcie do głosowania obok żadnego nazwiska kandydatów nie zostanie postawiony 

znak „X” lub jeżeli zostanie on postawiony przy nazwisku większej liczby kandydatów niż 

wynosi liczba mandatów do obsadzenia, taki głos uznaje się za nieważny. 

8. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę 

głosów. 

9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniająco do 

uzyskania mandatu o pierwszeństwie rozstrzyga dodatkowe głosowanie przeprowadzone z 

udziałem tych kandydatów. 

10. Karta do głosowania jest nieważna jeżeli: 

a) została uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie, 

b) nie można jednoznacznie stwierdzić kto został oznaczony, 

c) nie jest zgodna z właściwym wzorem karty do głosowania, 

d) nie jest opatrzona pieczęcią Samorządu, 

e) została zakreślona liczba nazwisk większa niż liczba obsadzanych mandatów. 

11. Wyborca może oddać głos na mniejszą liczbę kandydatów, niż wynosi liczba mandatów do 

obsadzenia. 

12. Komisja Wyborcza ustala listę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę osób, którym 

wydano karty do głosowania. 

13. Jeżeli liczba wyjętych z urny kart do głosowania jest większa od liczby wydanych kart, 

wybory uważa się za nieważne i należy je powtórzyć. 

14. Komisja Wyborcza sporządza protokół wyborczy. 

 

Wybory przedstawicieli do uczelnianych Komisji 

§13 

1. Przedstawicieli studentów do Uczelnianej Komisji Stypendialnej, Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej, Komisji dyscyplinarnej ds. studentów, Odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. 

studentów, Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich wybiera Zarząd Samorządu 



spośród członków Rady Samorządu w głosowaniu tajnym, względną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu Samorządu. 

2. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, na których nazwiska kandydatów 

umieszczone są w kolejności alfabetycznej. 

3. Każdy członek Zarządu Samorządu otrzymuje jedną kartę do głosowania, osobno do każdej 

z Komisji. 

4. W przypadku popełnienia przez wyborcę błędu podczas głosowania, nie ma możliwości 

wydania nowej karty do głosowania. 

5. Każdy członek Zarządu Samorządu głosuje osobiści. 

6. Wyborca oddaje głos na określonych kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk kandydatów. 

7. Jeżeli na karcie do głosowania obok żadnego nazwiska kandydatów nie zostanie postawiony 

znak „X” lub jeżeli zostanie on postawiony przy nazwisku większej liczby kandydatów niż 

wynosi liczba mandatów do obsadzenia, taki głos uznaje się za nieważny. 

8. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę 

głosów. 

9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniająco do 

uzyskania mandatu o pierwszeństwie rozstrzyga dodatkowe głosowanie przeprowadzone z 

udziałem tych kandydatów. 

10. Karta do głosowania jest nieważna jeżeli: 

a) została uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie, 

b) nie można jednoznacznie stwierdzić kto został oznaczony, 

c) nie jest zgodna z właściwym wzorem karty do głosowania, 

d) nie jest opatrzona pieczęcią Samorządu, 

e) została zakreślona liczba nazwisk większa niż liczba obsadzanych mandatów. 

11. Wyborca może oddać głos na mniejszą liczbę kandydatów, niż wynosi liczba mandatów do 

obsadzenia. 

12. Komisja Wyborcza ustala listę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę osób, którym 

wydano karty do głosowania. 

13. Jeżeli liczba wyjętych z urny kart do głosowania jest większa od liczby wydanych kart, 

wybory uważa się za nieważne i należy je powtórzyć. 

14. Komisja Wyborcza sporządza protokół wyborczy. 

 



V Wygaśnięcie mandatu 

§14 

1. Mandat osoby pełniącej funkcję w Samorządzie wygasa z upływem kadencji danego organu. 

2. Kadencja osoby pełniącej funkcję w Samorządzie wygasa przed terminem w przypadku: 

a) ukończenia studiów, 

b) utraty statusu studenta WSZiA w Opolu, 

c) śmierci, 

d) pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji, 

e) niemożności pełnienia funkcji przez okres przekraczający 2 miesiące, 

f) odwołania z pełnienia funkcji przez Zarząd Samorządu, 

g) opuszczenie bez usprawiedliwienia co najmniej trzech posiedzeń 

h) prawomocnego skazania wyrokiem sądu. 

3. W przypadku wygaśnięcia kadencji przed terminem niezwłocznie przeprowadza się wybory 

uzupełniające. 

 

VI Zasady i tryb działania Samorządu 

§15 

1. Skład organów i działania Samorządu są jawne. 

2. Posiedzenia Samorządu są otwarte dla wszystkich studentów uczelni, bez prawa do głosu. 

3. Organy Samorządu informują studentów o swoich decyzjach i sprawach ważnych dla 

studentów, respektują opinie studentów i przyjmują ich wnioski. 

4. Dla usprawnienia i zobiektywizowania strategii swojego działania, organy Samorządu mogą 

poznawać opinie studentów stosując referenda i ankiety. 

§16 

1. Posiedzenia Samorządu zwołuje i prowadzi przewodniczący. 

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Samorządu co najmniej raz na semestr, w każdym 

czasie na wniosek członka Rady Samorządu albo w razie potrzeby. 

3. Dla utrzymania komunikacji ze wszystkimi członkami Rady Samorządu w tym również 

Zarządu, za ich zgodą sekretarz Zarządu dysponuje ich adresami mailowymi oraz numerami 

telefonów. 

§17 

1. Do działania Zarządu Samorządu, w tym podejmowania uchwał, potrzebna jest obecność co 

najmniej połowy liczby członków organu (3 członków). Jeżeli liczba obsadzonych 



mandatów członków Zarządu stanie się mniejsza niż pięć, niezwłocznie dokonuje się 

obsadzenia mandatów przez wybory uzupełniające. Liczbę członków Zarządu ustala się bez 

uwzględniania mandatów nieobsadzonych.  

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Regulamin stanowi 

inaczej.  

3. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym, wszystkie 

pozostałe w głosowaniu jawnym. 

4. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym, decydujący głos przysługuje 

Przewodniczącemu Samorządu. 

 

VII Postanowienia końcowe 

§18 

1. Regulamin Samorządu Studenckiego ustanawia i dokonuje w nim zmian Zarząd Samorządu 

uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków 

Zarządu. 

§19 

1. Po zatwierdzeniu Regulaminu przez Rektora, dotychczasowy Przewodniczący Samorządu 

powołuje Komisję Wyborczą i przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Rady Samorządu.  

2. Kadencja osób pełniących funkcje w Samorządzie upływa według zasad obowiązujących w 

chwili wyboru, powołania lub delegowania, chyba że według nowego Regulaminu dana 

funkcja przestała istnieć – wtedy kadencja osoby pełniącej taką funkcję wygasa z mocy 

prawa z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu Samorządu Studenckiego.  

 

§20 

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego regulaminu przestaje obowiązywać dotychczasowy 

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. 

2. Zmiany Regulaminu Samorządu Studenckiego uchwala Zarząd Samorządu, a Rektor 

stwierdza zgodność zmian z przepisami prawa i Statutem uczelni oraz zatwierdza zmiany. 

3. Regulamin wchodzi w życie po  stwierdzeniu przez Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i 

Administracji w Opolu jego zgodności z Ustawą i Statutem uczelni, jednak nie wcześniej 

niż 1 października 2020 roku. 


