Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
ul. Chmielniki 2A
86-100 Świecie
tel. 52 333 02 70
e-mail: wsjodziekanat@wp.pl
REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW
UCZELNI LINGWISTYCZNO-TECHNICZNEJ W ŚWIECIU
Rozdział l
Postanowienia ogólne
§1
1
1. Samorząd Studencki Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu , zwany dalej
Samorządem, tworzy ogół studentów Uczelni (Wydział Filologiczny w Świeciu i Wydział
Zamiejscowy w Przasnyszu).
2. Samorząd Studentów Uczelni działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), Statutu Uczelni i niniejszego
Regulaminu poprzez swoje organy oraz przedstawicieli w organach Uczelni.
3. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu, w tym rodzaje organów
kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje.
§2
1. Samorząd współdecyduje w sprawach Uczelni w ramach swych kompetencji i w ich zakresie
jest współodpowiedzialny za realizację zadań Uczelni.
2. Wybieralne organy Samorządu są niezawisłą, demokratyczną i jedyną reprezentacją ogółu
studentów Uczelni niezależnie od ich przynależności organizacyjnej. Zachowują one pełną
niezależność od wszelkich organizacji oraz partii politycznych.
3. Stanowisko organów Samorządu wyrażane w zakresie ich kompetencji jest miarodajne dla
władz Uczelni i osób (instytucji) z zewnątrz.
§3
1. Samorząd poprzez swoje organy i przedstawicieli, w ramach swej właściwości:
1) reprezentuje ogół studentów Uczelni we władzach uczelni i wobec tych władz,
2) broni praw i interesów studentów,
3) prowadzi i popiera działania na rzecz prawidłowego i zgodnego z potrzebami studiujących
procesu dydaktyczno-wychowawczego,
4) prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studiujących oraz
realizacji ich zainteresowań,
5) prowadzi i popiera studencką działalność naukową, kulturalną, turystyczną i sportową, w
szczególności uczestniczy w rozdziale środków finansowych przeznaczonych na tę
działalność,
6) reprezentuje i inicjuje działalność wydawniczą studentów,
7) wyraża opinie w sprawach ważnych dla studentów,
8) inicjuje i popiera samopomoc studencką,
9) organizuje zgromadzenia na zasadach określonych przepisami prawa i Statutem Uczelni,
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10) w porozumieniu z władzami Uczelni występuje w sprawach dotyczących studentów do
organów władzy i administracji państwowej,
11) podejmuje działania w celu zapewnienia i poprawy warunków życia studiujących,
12) współdecyduje z władzami Uczelni o podziale dotacji z funduszu pomocy materialnej
oraz o podziale środków przyznanych na cele studenckie przez władze,
13) uczestniczy w postępowaniach dyscyplinarnych wobec studentów,
14) opiniuje organizację i przebieg procesu dydaktycznego oraz uzgadnia treść Regulaminu
Studiów poprzez konsultacje w ramach udziału interesariuszy wewnętrznych,
15) współdziała z organami samorządów innych uczelni.
2. Samorząd dla realizacji swych zadań korzysta, w uzgodnieniu z władzami Uczelni, z
pomieszczeń, urządzeń poligraficznych, radiowęzłów, środków audiowizualnych i innych
środków Uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni.
§4
Terenem działalności Samorządu jest Uczelnia. Poza terenem Uczelni Samorząd działa
przez swych przedstawicieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§5
We wszystkich sprawach dotyczących studentów Samorząd poprzez swoje organy ma prawo
składać wnioski i wyrażać opinie wobec Senatu Uczelni. Podobne uprawnienia przysługują
organom Samorządu w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez Rektora, Dziekana oraz
organy administracji Uczelni.
Rozdział 2
Struktura Samorządu
§6
1. Samorząd działa przez swoje organy.
2. Organami Samorządu są:
a)Rada Samorządu Studenckiego,
b)Przewodniczący Samorządu Studenckiego,
c)Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego,
d)Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego.
3. Samorząd może powoływać inne komisje stałe lub komisje do realizacji określonych
zadań.
Rozdział 3
Zadania Organów Samorządu
§7
1. Rada Samorządu Studenckiego jest najwyższym organem uchwałodawczym
2. W skład Rady Samorządu Studenckiego wchodzi 15 przedstawicieli powołanych w
wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym spośród studentów
Uczelni (Wydział Filologiczny w Świeciu i Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu).
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3. Na pierwszym zebraniu nowo wybranej Rady jej Członkowie dokonują wyboru
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Wybór dokonywany jest w
drodze uchwały wyrażonej bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy
obecności co najmniej połowy Członków Rady.
4. Do zadań Rady należy reprezentowanie interesu ogółu Studentów Uczelni, zwłaszcza przez
inicjowanie i opiniowanie projektów aktów wydawanych przez organy Uczelni w sprawach
związanych z realizacją procesu kształcenia i wychowania oraz w sprawach socjalno bytowych studentów.
5. Rada w szczególności:
a) reprezentuje studentów Uczelni przed władzami Uczelni,
b) koordynuje działania organów Samorządu,
c) inicjuje i opiniuje projekty decyzji organów Uczelni w sprawach związanych z
procesem kształcenia i wychowania,
d) uchwala i zmienia Regulamin Samorządu,
e) powołuje komisje oraz określa ich zadania
f) współdecyduje w sprawach pomocy materialnej oraz nagród za wyniki w nauce
dla studentów,
g) poprzez swych przedstawicieli w komisjach senackich uczestniczy w tworzeniu
aktów wewnątrz uczelnianych,
h) współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach rozdziału środków na cele
studenckie,
i) inicjuje działania na rzecz doskonalenia realizacji procesu dydaktycznego
j) powołuje przedstawicieli do Komisji Uczelnianych,
k) współpracuje ze studencką służbą zdrowia,
l) wybiera i odwołuje Przewodniczącego Rady,
m) wybiera i odwołuje na wniosek Przewodniczącego jego zastępców spośród
członków Rady,
n) sprawuje nadzór nad działalnością przewodniczącego oraz jego zastępców w
szczególności poprzez:
i. zobowiązywanie ich do wykonywania określonych
zadań,
ii. bieżącą ocenę ich działalności,
iii. zatwierdzanie sprawozdań z ich działalności
2. Przewodniczący Rady:
a) reprezentuje Samorząd,
b) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady,
c) współpracuje z organami Uczelni przedkładając im wnioski i opinie Samorządu,
d) składa Radzie sprawozdania ze swej działalności,
e) wnioskuje do Rady o powołanie i odwołanie swoich zastępców spośród i przez
członków Rady,
f) sprawuje bieżący nadzór nad działalnością komisji powołanych przez Samorząd.
3. Rada podejmuje decyzje na zebraniach. Zebrania odbywają się co najmniej raz w roku, są
protokołowane i jawne.
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4. Nadzór nad dokumentacją pełni Przewodniczący Rady, który może przekazać te
uprawnienia na piśmie Zastępcy lub Sekretarzowi.
5. Uchwały, stanowiska i opinie Rady podejmuje w drodze głosowania, zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku wniosku o zmianę
regulaminu Samorządu wymagana jest większość 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy członków Rady.
6. Decyzje personalne wymagają głosowania tajnego.
§8
1. W Senacie Uczelni zasiadają, jako pełnoprawni członkowie, osoby wybrane do pełnienia
funkcji przez i spośród studentów Uczelni.
2. Wyboru dokonuje się w wyborach równych, powszechnych, bezpośrednich, w
głosowaniu tajnym. Status Członka nabywają kandydaci z kolejno największą liczbą
głosów którzy uzyskali co najmniej 50% + 1 głosów osób uczestniczących w głosowaniu.
W razie nieuzyskania wymaganej większości głosów wybory przeprowadza się ponownie
aż do jej uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów. Jeżeli liczba Kandydów,
którzy uzyskali kolejno największą taką samą liczbę głosów jest większa od liczby
mandatów do obsadzenia to w terminie do trzech dni od dnia głosowania przeprowadza
się drugą turę głosowania. Uczelniana Komisja Wyborcza umieszcza na kartach do
głosowania w alfabetycznej kolejności nazwiska wszystkich kandydatów, którzy uzyskali
tę liczbę głosów. Jeżeli druga tura nie doprowadzi do obsadzenia wszystkich mandatów,
przeprowadzane są kolejne tury głosowania.
3. Za organizację, ogłoszenie i przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest Uczelniana
Komisja Wyborcza.
§9
1. Sądy koleżeńskie samorządu studenckiego są niezawisłe w zakresie orzekania w
sprawach dotyczących studentów.
2. Sądy koleżeńskie:
a) rozstrzygają spory pomiędzy studentami
b) rozstrzygają spory kompetencyjne pomiędzy organami samorządu studentów
§ 10
Sądy koleżeńskie orzekają w oparciu o przepisy prawa, obowiązujące studentów przepisy
Uczelni, uchwały samorządu studentów, ustalone zwyczaje akademickie i zasady słuszności.
§ 11
1. Sprawy, o których mowa w § 10 ust. 2, w I instancji orzekają sądy koleżeńskie stałe
i doraźne powoływane przez organy stanowiące samorządu studentów.
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2. W przypadku braku właściwego sądu do rozpatrzenia w I instancji sprawy, o której mowa w §
10 ust. 2 Rada powołuje 3-osobowy sąd doraźny.
3. Sąd Koleżeński Rady Studentów powoływany jest na czas trwania kadencji Rady i rozpatruje
w II instancji odwołania od orzeczeń sądów I instancji.
4. Od orzeczenia sądu II instancji nie przysługuje odwołanie do innego organu Samorządu.
§ 12
1. W I instancji sądy koleżeńskie orzekają w składzie 3 sędziów, wylosowanych spośród osób
wybranych w skład danego sądu. W II instancji sądy koleżeńskie orzekają w składzie 5 sędziów,
wylosowanych spośród osób wybranych w skład danego sądu.
2. W składzie orzekającym nie może zasiadać student, co do którego bezstronności istnieją
uzasadnione wątpliwości. O wyłączeniu sędziego decyduje sąd, zwracając się, w miarę potrzeby,
do organu powołującego o uzupełnienie składu.
3. W II instancji nie może orzekać sędzia, który orzekał w danej sprawie w I instancji.
§ 13
1.Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego jest głównym organem wyborczym
Samorządu Studenckiego.
2. Rada Studentów powołuje do 7 października Uczelnianą Komisję Wyborczą, w skład której
wchodzi
co najmniej 3 studentów.
3.Uczelniana Komisja Wyborcza:
1) określa kalendarz wyborczy,
2) rozpatruje protesty na przebieg wyborów, zgłaszane przez wyborców w terminie 7 dni od dnia
zakończenia wyborów,
3) przeprowadza wybory członków Rady, Przewodniczącego Samorządu,
4) ustala i ogłasza listy kandydatów do organów Samorządu,
5) stwierdza nieważność wyborów w przypadku istnienia nieprawidłowości, które mogły mieć
wpływ na ich wynik,
6) stwierdza dokonanie wyboru organów Samorządu,
7) ogłasza wyniki wyborów do organów Samorządu oraz powiadamia o nich organy Uczelni,

Rozdział 4
Zasady i tryb wyborów oraz skład organów Samorządu
§ 14
1. Wybory są równe, powszechne, tajne i bezpośrednie.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy student z wyjątkiem ukaranych przez Komisję
Dyscyplinarną lub Sąd Koleżeński karą zawieszenia możliwości korzystania z tych praw.
3. Liczba kandydatów jest nieograniczona. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim
studentom.
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4. Wszyscy kandydaci do organów Samorządu mają prawo przedstawienia swoich
programów wyborcom na zasadach równości.
§ 15
1. Członkostwo w organie Samorządu wygasa w przypadku:
a) złożenia na ręce Przewodniczącego danego organu Samorządu pisemnej
rezygnacji;
b) odwołania;
c) utraty praw studenta;
d) zawieszenia w prawach studenta na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji
Dyscyplinarnej;
e) orzeczenia pozbawiającą biernego i czynnego prawa wyborczego przez Komisję
Dyscyplinarną lub Sąd Koleżeński,
f) skreślenia z listy studentów;
g) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych;
h) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności
i) zakończenia kadencji
j) śmierci Członka
2. Wniosek o odwołanie z funkcji członka organu Samorządu wymaga pisemnego poparcia
co najmniej 15 % studentów danego szczebla. Do wniosku musi być dołączone
uzasadnienie. Odwołanie odbywa się w drodze powszechnego, równego, bezpośredniego
i tajnego głosowania, w którym prawo udziału mają wszyscy studenci danego szczebla
mający czynne prawo wyborcze. Głosowanie przeprowadza Uczelniana Komisja
Wyborcza. Do odwołania dochodzi, jeżeli w głosowaniu udział wzięła co najmniej
połowa uprawnionych do głosowania i za odwołaniem opowiedziała się zwykła
większość.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Samorządu przeprowadza się wybory
uzupełniające. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji
zostało 6 miesięcy. Wybory uzupełniające przeprowadza się również w sytuacji
rozwiązania organu Samorządu.
§ 16
1. Kadencja organów Samorządu trwa dwa lata.
2. Kadencja organu Samorządu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia.
3. Kadencja organu Samorządu kończy się w dniu poprzedzającym dzień
pierwszego posiedzenia organu Samorządu nowej kadencji.
Rozdział 5
Fundusze Samorządu
§ 17
Fundusze Samorządu składają się z:
a) funduszy przyznanych przez Rektora,
b) dotacji od organów państwowych,
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c) środków uzyskiwanych z organizowanych przez Samorząd przedsięwzięć,
d) zapisów i darowizn.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 18
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Uczelni jego
zgodności z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz Statutem Uczelni.

