
Regulamin Samorządu Studenckiego
Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w 

Poznaniu

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 1
Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i  Zarządzania działa na podstawie ustawy 
"Prawo o  szkolnictwie  wyższym"  (Dz.  U.  nr  05.164.1365 z  dn.  27.07.2005 r.),  ze  Statutem 
Uczelni, Regulaminem Studiów oraz Regulaminem Samorządu Studentów.

§ 2
Wszyscy  studenci  Wyższej  Szkoły  Komunikacji  i  Zarządzania  tworzą  jej  samorządną 
społeczność akademicką,  której  wyłączną reprezentacją jest  Prezydium Samorządu Studentów 
WSKiZ, zwanej dalej „Prezydium”

§ 3
Prezydium  działa  na  podstawie  niniejszego  Regulaminu  poprzez  swoje  organy  oraz 
przedstawicieli w organach kolegialnych Uczelni.

§ 4
Prezydium  dla  realizacji  swoich  celów  ma  prawo  do  korzystania  z  urządzeń  i  środków 
materialnych  należących  do Uczelni,  w szczególności  takich   jak:  pomieszczenia,  urządzenia 
poligraficzne,  sprzęt audio-video i komputerowy, transport oraz inne niezbędne do sprawnego 
funkcjonowania.

§ 5
Prezydium dla realizacji  swoich celów może pozyskiwać środki od sponsorów i darczyńców. 
Uzyskane środki i sposób ich rozdysponowania, będą uzgadniane w porozumieniu z władzami 
uczelni.

§ 6
Prezydium  w  zakresie  swoich  celów  może  prowadzić  działalność  kulturalną,  społeczną, 
promocyjną i wydawniczą,  co nie będzie sprzeczne z Regulaminem Studiów Wyższej  Szkoły 
Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.



§ 7
Organami prezydium są:
1. Przewodniczący
2. Wiceprzewodniczący
3. Przedstawiciel Kierunku: Zarządzanie
4. Przedstawiciel Kierunku: Informatyka
5. Przedstawiciel Kierunku: Pedagogika
6. Przedstawiciel Kierunku: Socjologia
7. Przedstawiciel Kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

§ 8
Na podstawie Statutu WSKiZ Prezydium wybiera swoich przedstawicieli do:
1. Senatu WSKiZ – w liczbie 20% składu Senatu
2. Komisji Dyscyplinarnej dla studentów
3. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
4. Komisji Stypendialnej
5. Odwoławczej Komisji Stypendialnej
6. Komisji Wyborczej  

§ 9
Dla usprawnienia swych prac, w szczególności dla realizacji wybranych projektów, uchwał w 
określonych  sprawach,  Prezydium  może  powoływać  inne  Komisje  Problemowe  lub 
Pełnomocników, określając zakres i zasady ich działania.

PREZYDIUM SAMORZĄDU STUDENTÓW WSKIZ

§ 10
1. Prezydium pełni rolę organu stanowiącego samorząd.
2. Kadencja Prezydium trwa jeden rok.

§ 11
1. Prezydium Samorządu Studentów:

a) broni praw i interesów studentów;

b) reprezentuje ogół studentów Uczelni we władzach Uczelni i wobec tych władz, jak i poza 
Uczelnią;

c) 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;

d) współpracuje  z  rzecznikiem  praw  studenta,  powołanego  przy  Parlamencie  Studentów 
Rzeczpospolitej Polskiej

e) reprezentuje  studentów  uczelni  w  organizacjach  studenckich  i  młodzieżowych,  a  w 
szczególności na forum Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.



f) wspiera inicjatywy studentów: naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i 
inne.

g) wyraża opinie w sprawach ważnych dla społeczności akademickiej.

h) na  wniosek  władz  uczelni  opiniuje  wnioski  dotyczących  pomocy  materialnej  dla 
studentów oraz nagród za wyniki w nauce.

2. Do kompetencji Prezydium należy w szczególności:

a) obsada stanowisk, o których mowa w § 6 i 8;

b) wybór swoich przedstawicieli o których mowa w § 7;

c) określenie ogólnych kierunków i zasad działania swoich przedstawicieli;

d) opiniowanie projektów oraz zgłaszanie  organom Uczelni własnych propozycji  uchwał, 
zarządzeń i decyzji dotyczących spraw studenckich;

e) delegowanie  przedstawicieli  do  udziału  w  konferencjach,  zjazdach  oraz  spotkaniach 
integracyjnych organizowanych przez inne uczenie i placówki, z którymi współpracuje.

§ 12
1. Prezydium obraduje na posiedzeniach;

2. Posiedzenia Prezydium odbywają się przynajmniej jeden raz w miesiącu.

3. Ważność posiedzenia  stwierdza się w przypadku obecności kworum stanowiącego 50%+1 
regulaminowego składu Prezydium

4. Posiedzenia Prezydium są jawne i otwarte dla innych studentów.

5. Każdy student biorący udział w otwartym posiedzeniu Prezydium ma prawo występować z 
wnioskami lub zgłaszać projekty do rozpatrzenia.

6. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

7. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne. 

§ 13

Mandat członka Prezydium wygasa na skutek:

a) utraty praw studenckich;

b) ukończenia studiów;

c) nieusprawiedliwionych dwóch nieobecności  z rzędu na posiedzeniach Prezydium;

d) pisemnego zrzeczenia się mandatu przez studenta



PRZEWODNICZĄCY I WICEPRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU WSKIZ
§ 14

Do kompetencji Przewodniczącego należy:

1. Kierowanie działaniem oraz pracami Prezydium oraz innych przedstawicieli;

2. Reprezentowanie Prezydium przed władzami Uczelni i na zewnątrz Uczelni;

3. Prowadzenie  posiedzeń  Prezydium,  a  w  przypadku  nieobecności  wyznaczenie  jednego  z 
członków Prezydium do prowadzenia posiedzenia;

4. Przedstawienie  na  posiedzeniach  Prezydium,  projektów  zaproponowanych  do  realizacji  i 
poddawanie ich pod głosowanie obecnym na posiedzeniu.

5. Zatwierdzenie podpisem wszystkich uchwał, pism, wniosków i projektów Prezydium.

6. W  przypadku  wygaśnięcia  kadencji  Prezydium  zwołanie  posiedzenia  sprawozdawczo- 
wyborczego, przewodniczenie na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Prezydium oraz 
koordynowanie  wyborami  nowego  Przewodniczącego,  Wiceprzewodniczącego  i 
Przedstawicieli Kierunków Studiów.

§ 15

Przewodniczący przedstawia Rektorowi w formie pisemnej roczne sprawozdanie z działalności 
Prezydium.

§ 16

W przypadku usprawiedliwionej  nieobecności  Przewodniczącego jego kompetencje  przejmuje 
Wiceprzewodniczący. 

ROZDZIAŁ II
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

§ 17 

1. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbywa się raz w roku - w październiku i zwoływane 
jest przez przewodniczącego Prezydium. 

2. W zebraniu sprawozdawczo - wyborczym uczestniczą:
a) Prezydium; 

b) Starostowie grup, wszystkich lat i kierunków studiów;

c) Studenci Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. 



3. W  razie  nie  odbycia  zebrania  sprawozdawczo  -  wyborczego  do  końca  października, 
przewodniczący  Samorządu  Studenckiego  jest  zobowiązany  do  zwołania  zebrania  w 
następnym terminie, najpóźniej do końca listopada.

§ 18

1. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze prowadzi przewodniczący Samorządu Studentów bądź 
osoba przez niego wyznaczona;

2. Prawo głosu na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym posiadają wszyscy studenci Wyższej 
Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu;

3. Na początku zebrania sprawozdawczo - wyborczego następuje odczytanie porządku obrad;

4. Po zatwierdzeniu porządku obrad następuje wybór Komisji Skrutacyjnej;

5. Komisja  Skrutacyjna  stwierdza  ważność  zebrania  sprawozdawczo  -  wyborczego  i 
przeprowadza wybory.

WYBORY

§ 19

1. Wybór przedstawicieli do organów wymienionych w § 7 odbywa się na drodze głosowania 
tajnego, na każdego ze zgłoszonych kandydatów;

2. Kandydaci  na Przewodniczącego Prezydium muszą  być  zgłoszeni  pisemnie  najpóźniej  na 
dwa tygodnie przed zaplanowanym zebraniem sprawozdawczo – wyborczym;

3. Kampania wyborcza kandydatów na przewodniczącego rozpoczyna się w dniu zamknięcia 
listy kandydatów. Trwa ona do dnia ogłoszenia debaty przedwyborczej, tj. na dwa dni przed 
zebraniem sprawozdawczo - wyborczym. 

4. Dzień przed zebraniem sprawozdawczo - wyborczym ogłasza się ciszę przedwyborczą.

5. Uprawnienie do głosowania posiadają:
a) Członkowie Prezydium;

b) Starostowie Grup;

c) Kandydaci.

§ 20

1. Wybory do Prezydium uznaje się za ważne jeśli swój głos odda 50% +1 uprawionych do 
głosowania.

2. Jeśli frekwencja w pierwszej turze głosowania nie przekroczy progu wymienionego w ust. 1, 
Przewodniczący Prezydium, wyznacza nowy termin drugiej tury wyborów, nie wcześniej niż 
7 dni po ostatnim dniu wyborczym pierwszej tury.



3. Ważność wyborów w drugiej turze określana jest niezależnie od liczby głosujących.

ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Prezydium  Samorządu  Studentów  może  powołać  inne  niż  wymienione  w  niniejszym 
regulaminie stałe lub doraźne organy Samorządu. 

2. Kompetencje i tryb działania nowopowstałych organów określają ich regulaminy. 
Regulaminy  poszczególnych  organów  są  zatwierdzane  na  drodze  głosowania  przez 
prezydium. 

3. Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 
wchodzi  w życie  po stwierdzeniu  jego  zgodności  ze  statutem uczelni  oraz  zatwierdzeniu 
przez rektora. 
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