UCHWAŁA NR 105/II/2012
SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem regulaminu samorządu studenckiego

Na podstawie art. 202 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Senat Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie stwierdza, że „Regulamin samorządu studenckiego
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie”, stanowiący załącznik do uchwały Nr 12/2011/2012
Zarządu Samorządu Studenckiego z dnia 17 kwietnia 2012 r., jest zgodny z ustawą
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.)
oraz statutem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr 86/II/2012 Senatu WSPol w Szczytnie z dnia 31 stycznia 2012 r., zatwierdzonym decyzją
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 2012 r. (znak: DAiN-II-0762-7/2012).
§ 2.
Traci moc uchwała Nr 177/2010 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 18 maja
2010 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem regulaminu samorządu studenckiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Komendant-Rektor
insp. dr Piotr Bogdalski

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240
i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 202, poz. 1553, Nr 157, poz.1241,
Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r.
Nr 45, poz. 235, Nr 112, poz. 654, Nr 84, poz. 455, Nr 174, poz. 1039 oraz Nr 185, poz. 1092.

Załącznik do uchwały Nr 12/2011/2012
Zarządu Samorządu Studenckiego z dnia
17 kwietnia 2012 r.

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zwany dalej
„Regulaminem”, określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu Studenckiego
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w tym rodzaje organów kolegialnych,
jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz ich kompetencje.
§ 2.
1. W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zwanej dalej „Uczelnią”, działa samorząd
studencki zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy studenci Uczelni.
3. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.
§ 3.
1. Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o Szkolnictwie
Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz
Regulaminem.
2. Samorząd działa zgodnie ze statutem Uczelni, zwanym dalej „Statutem”.
§ 4.
1. Samorząd działając poprzez swoje organy, w szczególności:
1) chroni prawa studentów, określone w przepisach prawa;
2) reprezentuje interesy studentów przed władzami Uczelni i na zewnątrz;
3) wyraża opinie studentów Uczelni w sprawach, którymi są zainteresowani;
4) dba o rozwój kultury, sportu i turystyki wśród studentów oraz wspiera studencki ruch
naukowy;
5) uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w działalności organów kolegialnych
Uczelni;
6) opiniuje projekty aktów prawnych organów Uczelni w sprawach dotyczących
studentów na wniosek tych organów;

7) współpracuje z władzami i jednostkami organizacyjnymi Uczelni, w celu poprawy
jakości i systemu kształcenia;
8) uczestniczy w podziale środków finansowych i materialnych przeznaczonych przez
organy Uczelni na cele studenckie.
2. Komendant-rektor uchyla uchwały organu Samorządu niezgodne z przepisami prawa,
Statutem, Regulaminem studiów w Uczelni lub niniejszym Regulaminem.
§ 5.
1. W ramach prowadzonej działalności regulaminowej Samorząd ma prawo
do korzystania z pomieszczeń, obiektów i środków materialnych Uczelni zgodnie
z ich przeznaczeniem i w zakresie ustalonym z komendantem-rektorem.
2. Pomoc w obsłudze kancelaryjno-biurowej Samorządu zapewnia komórka organizacyjna
administracji Uczelni właściwa w zakresie organizacji studiów.
3. Rada Samorządu, Zarząd Samorządu, Sąd Koleżeński oraz ich członkowie mają prawo
do używania pieczęci z jego nazwą.

Rozdział 2
Struktura Samorządu
§ 6.
1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i drugiego stopnia
każdego rocznika na czas trwania nauki powołują przedstawiciela swojej grupy
studenckiej zwanego dalej „starostą”. Starości oraz członkowie Rady Mieszkańców
Domu Studenckiego tworzą Radę Samorządu , zwaną dalej „Radą”, o której mowa w § 7.
2. Wybór starosty następuje w drodze wyborów bezpośrednich, jawnych, zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej trzech czwartych liczby studentów
stanowiących grupę studencką.
3. Wybór starosty następuje po uprzednim wyrażeniu zgody kandydata. Liczba zgłaszanych
kandydatów jest nieograniczona.
4. Wybór starosty następuje w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia roku akademickiego.
Do czasu wyboru starostów poszczególnych grup studenckich I roku studiów, funkcje
tymczasowych reprezentantów grup studenckich, pełnią opiekunowie.
5. Opiekun roku jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów starostów.
6. Studenta odwołuje się z funkcji starosty przed zakończeniem studiów, w przypadku:
1) utraty statusu studenta albo
2) złożenia na ręce opiekuna roku rezygnacji z pełnienia funkcji starosty albo
3) złożenia na ręce opiekuna roku pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem przez
co najmniej jedną trzecią liczby studentów danej grupy studenckiej. Wniosek jest
wiążący i może być złożony w każdym czasie trwania studiów.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, ponowne wybory zwołuje i przeprowadza
opiekun roku. Do ponownych wyborów stosuje się odpowiednio ust. 2 i 3.

8. Wybory starostów podlegają dokumentowaniu w formie protokołu. Protokół sporządza
i podpisuje przeprowadzający wybory oraz dwóch studentów z danej grupy studenckiej.
§ 7.
1. Rada wybiera spośród Samorządu pięcioosobowy Zarząd Samorządu, zwany dalej
„Zarządem”.
2. W skład Zarządu wchodzą przewodniczący, pierwszy i drugi zastępca przewodniczącego,
sekretarz i skarbnik.
3. Wybór Zarządu następuje w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,
przy obecności, co najmniej dwóch trzecich składu Rady. W przypadku braku
wymaganego quorum na dwóch następujących po sobie posiedzeniach Rady, wybory
odbywają się na trzecim posiedzeniu Rady bez względu na frekwencję.
4. Każdy członek Zarządu jest wybierany odrębnie spośród co najmniej trzech
zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Wybór członków
Zarządu następuje w kolejności wymienionej w ust. 2.
5. Wybory Zarządu przeprowadza się na pierwszym posiedzeniu Rady w nowym roku
akademickim. Kadencja członków Zarządu trwa nie dłużej niż okres trwania nauki
na studiach w Uczelni.
6. Członka Zarządu odwołuje się z pełnionej funkcji przed zakończeniem studiów,
w przypadku:
1) utraty statusu studenta albo
2) złożenia na ręce Zarządu rezygnacji z pełnionej funkcji albo
3) złożenia na ręce Zarządu pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem przez co najmniej
jedną trzecią liczby Rady. Wniosek jest wiążący i może być złożony w każdym czasie
trwania studiów.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, ponowne wybory zwołuje i przeprowadza
Przewodniczący Zarządu . Do ponownych wyborów stosuje się odpowiednio ust. 3 i 4.
8. Przebieg wyborów Zarządu jest dokumentowany w formie protokołu. Protokół podpisuje
trzech członków Zarządu, w tym nowo wybrany członek Zarządu oraz dwóch innych
studentów — członków Rady uczestniczących w wyborach.
9. Pod nieobecność przewodniczącego zastępuje go - I zastępca przewodniczącego,
a w razie nieobecności I zastępcy przewodniczącego - II zastępca przewodniczącego.
§ 8.
1. Zarząd i Rada obradują na posiedzeniach.
2. Posiedzenia o których mowa w ust.1 zwołuje przewodniczący Zarządu w miarę potrzeby,
jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
3. Obecność na posiedzeniach Rady jest obowiązkowa dla członków Rady oraz członków
Zarządu.
4. W posiedzeniach mogą brać udział wszyscy studenci.
5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały są przyjmowane zwykłą
większością głosów.

6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć uchwałę o rozpatrzeniu sprawy
na forum Samorządu. Przepisy ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
7. Ważność uchwał, o których mowa w ust. 5 i 6 wymaga obecności, co najmniej trzech
piątych składu studentów wchodzących w skład odpowiednio Zarządu lub Rady.
8. Uchwały podpisuje przewodniczący Zarządu. Pod nieobecność przewodniczącego
Zarządu stosuje się odpowiednio § 7 ust. 9.
9. Z każdego posiedzenia Zarządu i Rady, o którym mowa w ust. 2 sekretarz Zarządu
sporządza protokół i przedkłada przewodniczącemu Zarządu do zatwierdzenia.
10. Dokumentację wytworzoną w ramach działalności Zarządu i Rady przechowuje
się w biurze Zarządu, natomiast ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem
przekazuje się organom wskazanym w statucie.
§ 9.
1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich,
w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych,
na zasadach określonych w ustawie.
2. Uczelniane organizacje studenckie, a także działające w Uczelni stowarzyszenia
zrzeszające wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli akademickich mają prawo
występowania z wnioskami do organów uczelni lub do organów Samorządu w sprawach
dotyczących studentów.
§ 10.
1. W uzasadnionych przypadkach oraz w sprawach szczególnie istotnych dla studentów,
Zarząd może zwołać nadzwyczajne posiedzenie.
2. Nadzwyczajne posiedzenie studentów stanowią studenci wszystkich stopni i form
studiów prowadzonych w Uczelni. Warunkiem ważności uchwał nadzwyczajnego
posiedzenia studentów jest obecność w Uczelni, co najmniej jednego rocznika studiów
niestacjonarnych.
3. Nadzwyczajnemu posiedzeniu studentów przewodniczy przewodniczący Zarządu.
4. Uchwały nadzwyczajnego posiedzenia studentów zapadają zwykłą większością głosów
i są wiążące dla Zarządu oraz Rady. Do tych uchwał stosuje się odpowiednio § 8 ust. 7.

Rozdział 3
Zadania Zarządu
§ 11.
1. Realizując ustawowe i statutowe zadania Samorządu, Zarząd w szczególności:
1) uchwala Regulamin oraz dokonuje jego zmian;
2) opracowuje i promuje kodeks etyki studenta;

3) występuje z wnioskami do właściwych i współpracujących organów Uczelni
w sprawach dotyczących studiów i studentów;
4) decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy
Uczelni na cele studenckie. Skarbnik Zarządu przedkłada dziekanowi rozliczenie
z tych środków za okres I i II półrocza każdego roku kalendarzowego;
5) przeprowadza wybory przedstawicieli studentów do Uczelnianego Kolegium
Elektorów, Wydziałowych Kolegiów Elektorów, Rad Wydziału, Senatu, Uczelnianej
Komisji Wyborczej, Wydziałowych Komisji Wyborczych, Rady Bibliotecznej
Uczelni w liczbie określonej w Statucie;
6) przeprowadza wybory przedstawicieli studentów do innych podmiotów określonych
w odrębnych przepisach;
7) przeprowadza wybory studentów do Sądu Koleżeńskiego Samorządu I i II instancji;
8) zajmuje stanowisko w sprawie podziału dotacji na zadania związane z bezzwrotną
pomocą materialną dla studentów w zakresie, który określają przepisy Ustawy;
2. Zarząd ma również prawo do:
1) opiniowania aktów wewnętrznych Uczelni;
2) wnioskowania o powołanie i przekazanie uprawnień przyznawania świadczeń
w ramach pomocy materialnej dla studentów do kompetencji wydziałowych komisji
stypendialnych i uczelnianej komisji stypendialnej;
3) delegowania studentów do komisji, o których mowa w pkt 2;
4) zajęcia stanowiska w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w zakresie,
o którym stanowią przepisy Ustawy;
5) delegowania po dwóch studentów do komisji dyscyplinarnych oraz odwoławczej
komisji dyscyplinarnej, które powołuje komendant-rektor;
6) wnioskowania do komendanta-rektora o przekazanie sprawy dyscyplinarnej
studenta do Sądu koleżeńskiego, zamiast do rzecznika dyscyplinarnego;
7) zgłoszenia do Sądu koleżeńskiego sprawy kwalifikującej się do rozpoznania przez
ten sąd;
8) składania wniosków w sprawie propozycji zmiany planów i programów studiów.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§ 12.
Wybory do organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 5 i 6, zarządzają organy
wskazane w Statucie.
Wybór przedstawicieli następuje po uprzednim wyrażeniu zgody przez kandydata. Liczba
zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona, a wybór następuje zwykłą większością
głosów.
Zarząd w porządku wyborów umożliwia autoprezentację kandydatów.
Student może kandydować na przedstawiciela do każdego z organów, o których mowa
w § 11 ust. 1 pkt 5 i 6.
Wybory uzupełniające przeprowadza się w ciągu dwóch tygodni od dnia wygaśnięcia
mandatu, z zastrzeżeniem ust. 6.
Jeżeli wygaśnięcie mandatu jest spowodowane utratą statutu studenta, wybory
uzupełniające przeprowadza się niezwłocznie. Kadencja nowo wybranego przedstawiciela

studentów rozpoczyna się od następnego dnia po skreśleniu dotychczasowego członka
organu z listy studentów w związku z ukończeniem przez niego studiów.
7. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio ust. 2–4.
8. Z przebiegu wyborów Zarząd sporządza protokół i podpisuje go wraz z wybranymi
przedstawicielami studentów.
9. Uchwałę o wyborze przedstawicieli Zarząd przekazuje organom wskazanym w Statucie.
Rozdział 4
Sąd koleżeński Samorządu
§ 13.
1. Rada wybiera spośród członków Samorządu pięcioosobowy Sąd koleżeński Samorządu I
i II instancji, zwany dalej „Sądem koleżeńskim”.
2. Sąd koleżeński jest kolegialnym organem studentów orzekającym w sprawach
dyscyplinarnych studentów niebędących funkcjonariuszami.
3. W sprawach dyscyplinarnych studentów będących funkcjonariuszami stosuje się przepisy
odrębne.
4. Sąd koleżeński prowadzi sprawy dyscyplinarne przekazane przez komendanta-rektora
lub Zarząd na podstawie § 11 ust. 2 pkt 6.
5. Wybór Sądu koleżeńskiego następuje w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Rady.
6. Członkiem Sądu koleżeńskiego może zostać każdy student Uczelni o nienagannej
postawie moralnej, niebędący członkiem Zarządu. Członek Sądu koleżeńskiego I instancji
nie może być członkiem Sądu koleżeńskiego II instancji.
7. Członkowie Sądu koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz
zastępcę przewodniczącego, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej
połowy regulaminowej liczby członków, w głosowaniu jawnym.
8. Przepis § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
9. Kadencja członków Sądu koleżeńskiego trwa 3 lata, rozpoczyna się od 1 listopada
i kończy po upływie 3 lat.
10. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio § 12 ust. 5.

1.
2.
3.

4.

§ 14.
Sąd koleżeński orzeka w trzyosobowym składzie, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące
od daty wpływu wniosku.
Skład Sądu koleżeńskiego określa przewodniczący, a pod jego nieobecność — zastępca
przewodniczącego sądu.
Sąd koleżeński wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której
wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów i obwinionego lub jego
obrońcę.
Rozprawy sądu koleżeńskiego są jawne.

1.
2.

§ 15.
Orzeczenie wraz z uzasadnieniem otrzymuje student oraz komendant-rektor.
Studentowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania od orzeczenia, o którym
mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia do Sądu koleżeńskiego
II instancji.
Orzeczenie Sądu koleżeńskiego II instancji jest ostateczne.
Niezłożenie odwołania, o którym mowa w ust. 2 w wyznaczonym terminie skutkuje
uprawomocnieniem się orzeczenia.

3.
4.

§ 16.
1. Szczegółowy tryb pracy Sądu koleżeńskiego I i II instancji określają członkowie Sądu
koleżeńskiego.
2. Zarząd zatwierdza tryb pracy o którym mowa w ust.1.
Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 17.
Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Uczelni jego
zgodności z Ustawą oraz Statutem Uczelni.

