
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Uchwała nr 1/2022  

Parlamentu Studentów  

Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni  

z dnia 5 czerwca 2022 r.  

 

W sprawie zatwierdzenia regulaminu Samorządu Studentów 

 

Działając na podstawie art. 110 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. [Dz.U.2022.0.574] - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Parlament Studentów uchwala Regulamin Samorządu 

Studentów.  
 
 
 

§1  
1. Niniejszy Regulamin Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (WSAiB) zwany dalej Regulaminem określa zasady, 
organizację i tryb działania Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, zwanego dalej Samorządem.  

2. Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. 

 

 

§2  
Do zadań Samorządu należy w szczególności: 

a) reprezentowanie ogółu studentów Uczelni, 

b) obrona praw studentów Uczelni,  
c) wspieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, 

społecznych i innych inicjatyw studenckich,  
d) animacja kultury studenckiej i integracja środowiska studenckiego,  
e) wspieranie Uczelni w działalności w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-

bytowych i kulturalnych studentów Uczelni,  
f) uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w zakresie spraw Uczelni na zasadach 

określonych Ustawą, Statutem oraz innymi przepisami,  
g) wybieranie przedstawicieli studentów do kolegialnych organów Uczelni,  
h) współdziałanie z Władzami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi w celu 

zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia studentów i stworzenia jak 

najlepszych warunków do zdobywania wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

praktycznego,  
i) działanie na rzecz przestrzegania przez studentów prawa oraz zasad współżycia 

koleżeńskiego,  
j) wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla społeczności akademickiej,  
k) w porozumieniu z władzami uczelni występowanie w sprawach dotyczących 

studentów do organów władzy i administracji rządowej i samorządowej. 



 

 

§3  
Samorząd dla realizacji swych zadań korzysta, w uzgodnieniu z władzami Uczelni, ze 
środków finansowych Uczelni. 
 

 

§4 

1. Samorząd działa poprzez swoje organy. 

2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni. 

3. Do Organów Samorządu należą: 

a) Parlament Studentów, 

b) Przewodniczący Parlamentu Studentów, 

c) Sąd Koleżeński, 

d) Odwoławczy Sąd Koleżeński, 

e) Komisja Wyborcza, 

f) Rzecznik Praw Studenta. 

 

§5  
Członkowie organów Samorządu pełnią swe funkcje społecznie i nie pobierają za ich 

pełnienie wynagrodzenia z wyłączeniem nagród przyznawanych na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 

§6 

Kadencja członków Organów Samorządu trwa 5 lat. 

 

§7  
1. Parlament Studentów może w drodze uchwały powoływać Komisje, które są organami 

pomocniczymi Parlamentu Studentów i zajmują się sprawami przez niego powierzonymi.  
2. Członkostwo w Komisji może pełnić każdy student Uczelni mający prawo wybierania do 

organów Samorządu. 
 

§8 

Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy student Uczelni, z wyjątkiem studenta: 

a) zawieszonego w prawach studenta prawomocną decyzją Dziekana, 

b) pozbawionego praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,  
c) skazanego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia 

wolności. 

 

§9  
1. Wybory do Parlamentu Studentów opierają się o wartości demokratyczne, nadto 

są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.  
2. Przewodniczący Parlamentu Studentów wybierany jest przez Parlament Studentów spośród 

swoich członków większością głosów.  
3. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są przez Parlament Studentów.  
4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego wybierani są przez 

Parlament Studentów w obecności co najmniej połowy członków.  
5. Rzecznik Praw Studenta jest wybierany spośród członków Parlamentu Studentów 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 
 

§10 

1. Członkostwo w organie Samorządu uzyskuje kandydat, który otrzymał większość głosów.  
Jeżeli żaden kandydat nie otrzyma wymaganej większości, przeprowadza się ponowne 
głosowanie.  

2. W przypadku otrzymania większości głosów przez większą liczbę kandydatów niż liczba 
miejsc do obsadzenia, wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą 
liczbę głosów. 



 

 

3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do 
uzyskania miejsca i kandydatów tych jest więcej niż miejsc do obsadzenia, przeprowadza 
się dodatkową turę głosowania tylko z ich udziałem. 

 

§11  
1. Do działania Parlamentu Studentów niezbędny jest wybór co najmniej połowy jego 

regulaminowego składu, jednak nie mniej niż 6 członków.  
2. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1, powoduje zawieszenie 

możliwości działania organu do czasu uprawomocnienia się wyborów 

uzupełniających.  
3. Wybory uzupełniające odbywają się do 1 miesiąca od stwierdzenia faktu, o którym 

mowa w ust. 2.  
4. W przypadku, gdy liczba członków w organie zmniejszy się podczas trwania kadencji po-

stanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.  
5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Parlamentu Studentów w terminie do 90 

dni od dnia wyborów, w tym wyborów uzupełniających, w skład Parlamentu Studentów, 
za zgodą większości członków wchodzi kolejna osoba spod listy.  

6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy przeprowadzenie wyborów nie jest 

możliwe z przyczyn niezależnych od Organów Samorządu, Parlament Studentów może w 

drodze uchwały powołać brakujących członków organów spośród ogółu studentów 

Uczelni. 

 

§12 

Członkostwo w organie Samorządu ustaje w przypadku: 

a) pisemnej rezygnacji, 

b) odwołania w trybie §13, 

c) utraty praw studenta,  
d) zawieszenia w prawach wyborczych studenta na podstawie prawomocnej decyzji 

Dziekana,  
e) skreślenia z listy studentów, 

f) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych, 

g) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, 

h) ukończenia studiów. 

 

§13  
Parlament Studentów może odwołać Członka Parlamentu większością głosów w 
głosowaniu tajnym na wniosek Przewodniczącego Parlamentu Studentów w przypadku:  

a) niewykonywania, bez usprawiedliwienia, obowiązków wynikających z pełnionej funkcji 
przez co najmniej 3 miesiące,  

b) wypełniania obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w sposób naruszający 
interes Uczelni,  

c) niezdolności do pełnienia funkcji ze względu na stan zdrowia powyżej 6 miesięcy, 

d) rażącego naruszenia Regulaminu, 

e) wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego. 

 

§14  
W przypadku nieobsadzenia miejsca lub ustania członkostwa w organie, przeprowadza 
się wybory uzupełniające na zasadach określonych w §11. 
 

§15  
Uchwały organów Samorządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy liczby członków. 
 



 

 

 
§16 

1. Parlament Studentów jest uchwałodawczym organem Samorządu. 

2. Do wyłącznych kompetencji Parlamentu należy: 

a) reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni,  
b) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz, w szczególności wobec ponad 

uczelnianych organizacji studenckich, a także organów i Administracji Uczelni,  
c) decydowanie o rozdziale środków finansowych przeznaczonych przez organy 

Uczelni na cele studenckie,  
d) uchwalanie Regulaminu i jego zmiany,  
e) uchwalanie kodeksu etyki studenta i jego zmian, 

f) rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Samorządu,  
g) wybór członków Komisji Wyborczej oraz Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu 

Koleżeńskiego,  
h) przedkładanie kandydatów do Senatu Uczelni,  
i) opiniowanie treści Regulaminu studiów oraz Regulaminu przyznawania pomocy 

materialnej dla studentów Uczelni,  
j) wydawanie upoważnień Przewodniczącemu w sprawie składania wniosków o 

przekazanie spraw do Sądu Koleżeńskiego,  
k) opiniowanie planów studiów i programu nauczania,  
l) wyznaczanie obrońców z urzędu spośród studentów Uczelni w 

sprawach dyscyplinarnych na wniosek przewodniczącego Parlamentu 
Studentów, 

m) wyrażanie opinii w indywidualnych sprawach studenckich z urzędu 
lub na wniosek organów Uczelni. 

3.Do wyłącznych kompetencji Rzecznika Praw Studenta należy: 

a)prowadzenie szkoleń dla studentów z zakresu praw i obowiązków studenta, 

b)podejmowanie działań prewencyjnych zmierzających do zwiększania świadomości w 

zakresie praw i obowiązków studentów, 

c)reprezentowanie studentów w sytuacji łamania ich praw, 

d)uczestnictwo w szkoleniach dot. praw i obowiązków studenta organizowanych przez 

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 

e)opracowanie oraz uaktualnianie regulaminu postępowania w sytuacji łamania praw 

studenta, 

f)organizacja pomocy psychologicznej dla studentów, 

g)współpraca z Rzecznikiem Praw Studenta Parlamentu Studentów RP. 
 
 

 

§17 

1. Parlament Studentów składa się z 10 członków. 

2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje wyłącznie Parlamentowi Studentów. 

3. Parlament Studentów obraduje na posiedzeniach. 

4. Pierwsze posiedzenie Parlamentu zwołuje Komisja Wyborcza.  
5. Przewodniczący Komisji Wyborczej prowadzi posiedzenie Parlamentu do momentu 

wyboru Przewodniczącego Parlamentu Studentów, który przejmuje prowadzenie 

obrad.  
6. Przewodniczący Parlamentu Studentów może wybrać spośród członków 

Parlamentu Studentów Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.  



 

 

7. Parlament Studentów podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą 
większością głosów w obecności połowy członków.  

8. Parlament Studentów może podejmować uchwały za pośrednictwem środków 
komunikacji na odległość. Z takiego posiedzenia sporządza się protokół. 

 

 

§18  
Rektor uchyla uchwałę Parlamentu lub innego organu Samorządu niezgodną 
z obowiązującym prawem. 
 

§19 

1. Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Samorządu powoływanym doraźnie. 

2. Do wyłącznych kompetencji Komisji Wyborczej należy: 

a) przeprowadzanie wyborów do Parlamentu Studentów, 

b) opracowanie wzorów formularzy i druków wyborczych, 

c) rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami, 

d) ustalanie szczegółowych zasad przeprowadzania wyborów, 

e) wykonywanie innych zadań związanych z wyborami. 

3. Komisja Wyborcza składa się z 3 członków wybieranych przez Parlament Studentów. 

4. Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

 

§20 

1. Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński są niezawisłe.  
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Samorządu powoływanych przez Parlament 

Studentów w drodze uchwały.  
3. Sąd Koleżeński oraz Odwoławczy Sąd Koleżeński wybierają przewodniczącego 

spośród swojego grona.  
4. Odwoławczy Sąd Koleżeński składa się z 5 członków Samorządu powoływanych przez 

Parlament Studentów w drodze uchwały.  
5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego nie mogą być 

członkami innych organów Samorządu. 

 

§21 

Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Samorządu Studentów. 

 

§22  
Regulamin wchodzi z dniem zaakceptowania przez członków Parlamentu Studentów, po 
uprzednim zatwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni. 
 


