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Dział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego 
stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Wyższą 
Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu, zwaną dalej Uczelnią, tworzą Samorząd 
Studencki Wyższej Szkoły Handlu i Usług, zwany dalej Samorządem. 

 
§ 2 

 

Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668), zwanej dalej Ustawą, Statutu Wyższej 
Szkoły Handlu i Usług, zwanego dalej Statutem Uczelni, oraz niniejszego 
Regulaminu. 
 

§3 
 

Niniejszy Regulamin określa strukturę i zasady funkcjonowania organów Samorządu. 
 

§ 4 
 

1. Samorząd działa poprzez swoje organy. 
2. Organy Samorządu biorą udział w realizacji zadań Uczelni, w zakresie 

wynikających z przepisów Ustawy, Statutu Uczelni i niniejszego Regulaminu. 
3. Organy Samorządu, pochodzące z wyboru, są niezawisłą, apolityczną i jedyną 

reprezentacją ogółu studentów WSHiU, niezależnie od ich przynależności 
organizacyjnej. 

4. Stanowisko Samorządu, wyrażane w ramach jego kompetencji, jest 
miarodajne dla władz Uczelni oraz osób i instytucji z zewnątrz. 

5. Samorząd studencki prowadzi w Uczelni działalność w zakresie spraw 
studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych. 

 
§ 5 

 
1. Przy realizacji swoich zadań Samorząd korzysta z pomieszczeń i urządzeń 

Uczelni po uzyskaniu zgody jej władz. 
2. Zakres korzystania ze środków Uczelni musi być uzgodniony z właściwymi 

organami Uczelni i nie może powodować utrudnień w funkcjonowaniu Uczelni.  
 

§ 6 
 

1. Działalność Samorządu jest finansowana przez Uczelnię. 
2. Samorząd może dofinansować swoją działalność z otrzymanych z zewnątrz 

środków finansowych lub rzeczowych. 
 
 



 
 
 

§ 7 
 

Organy Samorządu mogą, dla realizacji swoich zadań, powoływać stałe lub doraźne 
komisje i agendy, które mogą prowadzić działalność kulturową, sportową, 
turystyczną, reklamową, informacyjną i wydawniczą. 
 

Dział 2 
ORGANY SAMORZĄDU 

 
§ 8 

 
1. Organami samorządu są: 

 Rada Uczelniana, 

 Przewodniczący Rady Uczelnianej, 

 Komisje doraźne powołane przez Radę lub Przewodniczącego Rady. 
 

§ 9 
 

1. Rada Uczelniana zwana dalej Radą, jest organem uchwałodawczym 
Samorządu. 

2. Kadencja Rady trwa 1 rok i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia, 
zwołanego nie później niż 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego, a 
kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem Rady następnej Kadencji, 
zwołanego przez ustępującego Przewodniczącego Rady. 

3. Rada składa się z: 
1) Przewodniczącego 
2) Wiceprzewodniczących (w liczbie 1-2) 
3) Sekretarza 
4) Członków (w liczbie minimum pięciu) 

4. Rada wybierana jest w drodze określonej w dziale 3 niniejszego regulaminu. 
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka/członków Rady w trakcie 

kadencji, Rada pracuje w składzie umniejszonym o liczbę osób, których 
mandat/mandaty wygasły. 

 
§ 10 

 
1. Rada podejmuje decyzje oraz wyraża opinię w formie uchwały.  
2. Uchwały Rady są wiążące dla wszystkich organów Samorządu chyba, że z 

treści uchwały wynika inaczej. 
3. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) Reprezentowanie ogółu studentów przed władzami Uczelni i poza 
Uczelnią, 

2) Wyrażanie opinii we wszystkich sprawach istotnych dla Uczelni i 
studentów, w zakresie wynikającym ze Statutu Uczelni i innych 
obowiązujących przepisów, 

3) Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego/cych i sekretarza Rady, 



4) Wybór i odwoływanie przedstawicieli studentów, w liczbie określonej w 
Statucie Uczelni, do Senatu Uczelni, 

5) Powoływanie i odwoływanie komisji i agend doraźnych oraz ich 
przewodniczących,  

6) Rozwijanie działalności naukowej, kulturalnej, sportowej i turystycznej, 
7) Prowadzenie działalności w zakresie sytuacji materialno-bytowej 

studentów, 
8) Opracowanie i realizacja budżetu Samorządu,  
9) Podejmowanie decyzji w sprawach rozdziału środków pozyskiwanych z 

własnej działalności, 
10)  Uchwalenie Regulaminu i jego zmian, 
11)  Wybór kandydatów do komisji ds. pomocy materialnej oraz komisji 

dyscyplinarnych Uczelni, 
12)  Nadzór i weryfikacja sprzecznych z prawem decyzji innych organów 

Samorządu, 
13)  Inne sprawy służące realizacji zadań Samorządu. 

 
§ 11 

 
1. Rada podejmuje uchwały merytoryczne bezwzględną większością głosów  

w obecności, co najmniej połowy regulaminowego składu. 
2. Rada podejmuje uchwały w sprawach personalnych bezwzględną większością 

głosów w głosowaniu tajnym w obecności, co najmniej połowy 
regulaminowego składu. 

 
§ 12 

 
1. Członek rady zobowiązany jest: 

1) Brać czynny udział w jej posiedzeniach, 
2) Działać zgodnie z jej uchwałami oraz niniejszym Regulaminem. 

 
§ 13 

 
Rada na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swojego grona 
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego (-ych) i Sekretarza. 
 

§ 14 
 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy: 
1) Reprezentowanie Rady, 
2) Zwoływanie posiedzeń oraz kierowanie pracami Rady, 
3) Czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień 

niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa, 
4) Współpraca z organami WSHiU oraz przedkładanie im wniosków i opinii, 

sformułowanych przez Radę, 
5) Nadzorowanie wykonywania uchwał Rady, 
6) Wydanie opinii i formułowanie wniosków z działalności Rady, 
7) Powoływanie i odwoływanie komisji i agend doraźnych Rady, 
8) Bieżący nadzór nad działalnością komisji i agend powołanych przez Radę. 

2. Przewodniczący za swoją pracę odpowiada przed Radą. 



 
 
 
 

Dział 3 
WYBORY 

 
§ 15 

 
1. Wybory do ogranów Samorządu są tajne, powszechne i równe. 
2. Mandat członka organu Samorządu Studentów trwa 1 (jeden) rok. 
3. Czynne prawo wyborcze ma każdy student Uczelni. 
4. Bierne prawo wyborcze, ma każdy student wymieniony w punkcie 3, który 

wyraził zgodę na kandydowanie i przedłożył Komisji Wyborczej listę z 
poparciem co najmniej 10 (dziesięciu) uprawnionych do tego wyborców, z 
wyjątkiem studenta: 
1) karanego prawomocną karą dyscyplinarną zawieszenia w prawach 

studenta, 
2) korzystającego z urlopu dziekańskiego. 

5. Wybory powinny odbyć się do końca roku akademickiego. 
6. Kampania wyborcza rozpoczyna się na dwa tygodnie przed terminem 

wyborów i kończy się na jeden dzień roboczy przed samymi wyborami. 
 

§ 16 
 

1. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powołana przez Radę. 
2. W skład Komisji Wyborczej wchodzi pięć osób nie kandydujących do Rady, śle 

będących studentami Uczelni. 
3. Komisja Wyborcza zobowiązana jest do: ogłoszenia terminu, nadzorowania 

przebiegu i ogłoszenia wyników wyborów. 
4. Rada powołuje Komisję Wyborczą do końca maja bieżącego roku 

akademickiego. 
5. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki nie później niż tydzień po terminie wyborów. 

 
§ 17 

 
1. W terminie 7 (siedmiu) dni od ogłoszenia wyników wyborów można do Komisji 

Wyborczej wnieść protest w sprawie naruszenia zasad prowadzenia wyborów. 
2. Prawo w niesieniu protestu przysługuje, co najmniej 10 (dziesięciu) wyborcom 

działającym jawnie. 
3. Sprawę protestu Komisja Wyborcza rozpatruje w terminie do trzech dni od 

jego wniesienia. 
4. Decyzje o wyniku postępowania w sprawie protestu Komisja Wyborcza 

doręcza zainteresowanym.  
5. W przypadku unieważnienia wyborów, Komisja Wyborcza zarządza nowe 

wybory w terminie nie późniejszym niż do dwóch tygodni od dnia stwierdzenia 
nieważności. 

 
§ 18 

 



Przedterminowe wygaśnięcie mandatu członka organu Samorządu Studentów 
WSHiU następuje w przypadku: 

a) skreślenia z listy studentów, 
b) ukończenia studiów, 
c) zrzeczenia się mandatu, 
d) śmierci. 

 
Dział 4 

UCHWALENIE I ZMIANY REGULAMINU SAMORZĄDU 
 

§ 19 
 

1. Uchwalenie lub zmiany Regulaminu Samorządu następują w drodze Uchwały 
Rady powziętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy 
obecności, co najmniej połowy regulaminowego składu Rady. 

2. Wnioski w sprawie zmian Regulaminu mogą zgłaszać: 
a) Studenci Uczelni w liczbie nie mniej niż 20 (dwadzieścia) osób, 
b) Członkowie Rady. 

 
Dział 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 20 
 

Niniejszy Regulamin zatwierdzono Uchwałą Senatu Nr 50/2019 z dnia 30 września 
2019 roku. 


