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REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

UCZELNI COLLEGIUM INTERMARIUM  

 

 

Preambuła 

Wspólnota akademicka stara się utrzymywać najwyższe standardy etyczne, a także prowadzi badania i 

przekazuje wiedzę w oparciu o idee prawdy, dobra i piękna, a misją Samorządu Studenckiego  jest ochrona 

praw, godności, interesów oraz wspieranie działań studentów Uczelni Collegium Intermarium w ramach 

tej wspólnoty. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Samorząd Studencki Uczelni Collegium Intermarium w Warszawie, zwany dalej „Samorządem”, 

tworzą wszyscy studenci Uczelni Collegium Intermarium w Warszawie, zwanej dalej „Uczelnią”. 

2. Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni. 

3. Regulamin określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu Studenckiego, rodzaje organów 

kolegialnych i jednoosobowych Samorządu Studenckiego, sposób ich wyłaniania, kompetencje oraz 

tryb wyboru przedstawicieli studentów do organów Uczelni. 

 

§ 2 

Samorząd Studencki działa na podstawie: 

a) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 

1668 ze. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, 

b) Statutu Uczelni Collegium Intermarium, zwanego dalej : „Statutem”, 

c) niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 

Do zadań Samorządu Studenckiego należy w szczególności: 

a) prowadzenie w Uczelni działalności w zakresie spraw studenckich, w tym kulturalnych i 

socjalno-bytowych, 

b) wyrażanie opinii środowiska studentów i bronienie jego praw, 

c) wyrażanie opinii i decydowanie w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie, 

d) organizacja życia studenckiego oraz dbanie o dobre imię Uczelni i studentów, 

e) reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni poprzez swoje organy, 

f) wybieranie studentów do organów Uczelni i komisji, 

g) prowadzenie szkoleń studentów w zakresie praw i obowiązków studentów. 

 

§ 4 

1. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania Samorządu Studenckiego, w tym 

infrastrukturę i środki finansowe, którymi Samorząd Studencki dysponuje w ramach swojej 

działalności. 

2. Właściwe organy Uczelni określają zasady korzystania przez Samorząd Studencki z pomieszczeń, 

urządzeń i środków materialnych Uczelni. 

3. Wysokość budżetu na dany rok akademicki ustala Rektor Uczelni po konsultacji z Samorządem 

Studenckim. 

4. Uczelnia jako Administrator danych  osobowych, w rozumieniu  przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych – RODO) upoważnia członków Samorządu Studenckiego, biorących udział w procesie 

przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania zadań przez Samorząd Studenckiego 

do przetwarzania danych osobowych studentów. 

 

Rozdział II 

Organy Samorządu Studenckiego 

 

§ 5 

1. Samorząd Studencki działa przez swoje organy, którymi są: 

a) Zgromadzenie Studentów, 

b) Przewodniczący Samorządu Studenckiego. 

2. Zgromadzenie Studentów może powoływać komisje. 

 

§ 6 

W skład Zgromadzenia Studentów wchodzą wszyscy studenci Uczelni, którzy nie zostali zawieszeni w 

prawach studenta. 

 

§ 7 

Funkcji Przewodniczącego Samorządu Studenckiego nie łączy się z kierowaniem jakąkolwiek organizacją 

studencką, kołem zainteresowań, klubem studenckim oraz podobnymi inicjatywami działającymi w 

ramach Uczelni. Funkcji Przewodniczącego Samorządu Studenckiego nie mogą sprawować również 

studenci będący jednocześnie pracownikami Uczelni lub studenci zatrudnieni w Uczelni na podstawie 

umowy cywilnoprawnej. 

 

§ 8 

1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Samorządu Studenckiego następuje w przypadku: 

a) utraty statusu studenta, 

b) ukończenia studiów, 

c) złożenia rezygnacji, 

d) zawieszenia w prawach studenta na podstawie przepisów Ustawy, 

e) śmierci. 

2. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Samorządu Studenckiego następuję w drodze uchwały 

Zgromadzenia Studentów. 

3. Zgromadzenie Studentów przez wybranego przez siebie przedstawiciela niezwłocznie informuje o 

swojej uchwale Przewodniczącego Samorządu Studenckiego o wygaśnięciu jego mandatu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas zgłaszania kandydatury na 

Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. 

 

§ 9 

Zgromadzenie Studentów ma prawo odwołać Przewodniczącego Samorządu Studenckiego na wniosek 

pięciu osób lub na wniosek Rektora bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

studentów z jednoczesnym wskazaniem nowego Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. 

 

§ 10 

1. Wybory nowego Przewodniczącego Samorządu Studenckiego należy przeprowadzić najpóźniej na 10 

dni przed upływem kadencji aktualnego Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 tj. upływu kadencji Przewodniczącego Samorządu 
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Studenckiego, Zgromadzeniu Studentów, zwołanemu w celu wyboru nowego Przewodniczącego 

Samorządu Studenckiego, przewodniczy aktualny Przewodniczący Samorządu Studenckiego. 

 

Rozdział III 

Zgromadzenie Studentów 

 

§ 11 

1. Zgromadzenia Studentów jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego. 

2. Do kompetencji Zgromadzenia Studentów należy: 

a) wybór i odwołanie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, 

b) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany niniejszego regulaminu, 

c) podejmowanie uchwał w sprawach przekazanych Samorządowi Studenckiemu do 

zaopiniowania przez władze Uczelni, 

d) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących ogółu studentów Uczelni, 

e) powoływanie i odwoływania komisji Samorządu Studenckiego, określanie ich zadań i wybór 

przewodniczących, 

f) powoływanie przedstawicieli studentów w Senacie Uczelni na dwuletnią kadencję oraz ich 

odwoływanie, 

g) wybór swoich przedstawicieli do komisji powoływanych przez inne organy Uczelni. 

3. Jeżeli Regulamin Samorządu Studenckiego nie wskazuje organu właściwego w określonej sprawie, 

to organem właściwym w tej sprawie jest Zgromadzenie Studentów. 

 

§ 12 

Zgromadzenie Studentów po zakończeniu każdego roku akademickiego sporządza Rektorowi 

sprawozdanie z podjętych działań w ramach realizacji zadań Samorządu Studenckiego wskazanych w § 3 

w terminie 14 dni od dnia zakończenia roku akademickiego. 

 

§ 13 

Jeśli postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej uchwały Zgromadzenia Studentów 

zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§ 14 

1. Na potrzeby wyborów Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, Zgromadzenie Studentów 

powołuje komisję skrutacyjną. 

2. Kandydat na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego może zgłosić się sam lub może zostać 

zgłoszony przez inną osobę. 

 

§ 15 

1. Posiedzenia Zgromadzenia Studentów zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Samorządu 

Studenckiego. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania Przewodniczącego Samorządu Studenckiego 

posiedzenie Zgromadzenia Studentów w celu wyboru nowego Przewodniczącego Samorządu 

Studenckiego zwołuje Rektor. 

3. Zgromadzenie Studentów powinno zbierać się przynajmniej raz w semestrze – zwoływane przez 

Przewodniczącego Samorządu Studenckiego poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

Samorządu Studenckiego na terenie Uczelni oraz na stronie internetowej Uczelni. 

4. Posiedzenia Zgromadzenia Studentów mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub w formie 

zdalnej. Decyzję o formie posiedzenia podejmuje Przewodniczący Samorządu Studenckiego. 

5. Posiedzenie  prowadzi  Przewodniczący  Samorządu Studenckiego lub  wyznaczony  przez  niego 
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student. Przebieg posiedzenia protokołuje na bieżąco Sekretarz, wskazany przez Przewodniczącego 

Samorządu Studenckiego. 

6. Każdy uczestniczący w posiedzeniu student ma prawo zgłosić wniosek o zmianę porządku 

posiedzenia. Przewodniczący posiedzenia poddaje ten wniosek pod głosowanie. Przyjęcie wniosku 

wymaga zwykłej większości głosów. 

 

§ 16 

1. Przewodniczący Samorządu Studenckiego przedkłada w przeciągu 7 dni Rektorowi Uczelni 

uchwały i protokoły z posiedzeń Zgromadzenia Studentów. 

2. Uchwałę Zgromadzenia Studentów w sprawach określonych w art. 106 Ustawy należy doręczyć 

Rektorowi Uczelni w ciągu 12 godzin od zakończenia posiedzenia Zgromadzenia Studentów. 

3. Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu Studenckiego niezgodną z: 

a) przepisami prawa, 

b) statutem Uczelni, 

c) regulaminem studiów, 

d) regulaminem Samorządu Studenckiego. 

 

§ 17 

Zgromadzenie Studentów wybiera osoby, które będą uczestniczyć w egzaminach komisyjnych w imieniu 

Samorządu Studenckiego. Spośród tych osób Przewodniczący Samorządu Studenckiego wybiera osoby, 

które będą uczestniczyć w danej komisji egzaminacyjnej lub wskazuje samego siebie. Osoby skierowane 

do wzięcia udziału w komisji egzaminacyjnej nie mogą należeć do grona osób zdających egzamin 

komisyjny. 

 

Rozdział IV  

Przewodniczący Samorządu Studenckiego 

 

§ 18 

1. Jednoosobowym organem wykonawczym Samorządu Studenckiego jest Przewodniczący 

Samorządu Studenckiego. 

2. Przewodniczący Samorządu Studenckiego. jest powoływany na dwuletnią kadencję upływającą w 

dniu 31 października ostatniego roku kadencji. 

3. Przewodniczący Samorządu Studenckiego. ma prawo wyznaczyć osobę, która będzie jego zastępcą.  

4. Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu Studenckiego należy: 

a) kierowanie pracami Samorządu Studenckiego, 

b) reprezentowanie Studentów przed władzami Uczelni oraz na zewnątrz, 

c) reprezentowanie Studentów w Senacie Uczelni, 

d) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Studentów, 

e) współpraca z władzami Uczelni, 

f) składanie władzom Uczelni sprawozdań finansowych z działalności Samorządu 

Studenckiego, 

g) składanie wniosków o powoływanie komisji, 

h) zwoływanie zebrań Zgromadzenia Studentów i komisji, 

i) przedstawianie Zgromadzeniu Studentów projektów zmian niniejszego regulaminu, 

j) nadzorowanie komisji powołanych przez Zgromadzenie Studentów, 

k) sprawowanie nadzoru nad tablicą ogłoszeń Samorządu Studenckiego przy wsparciu biura 

spraw studenckich, 

l) rozpatrywanie wniosków organizacji studenckich, 

m) dysponowanie środkami materialnymi Samorządu Studenckiego, 
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n) gromadzenie i przechowanie dokumentacji Samorządu Studenckiego oraz danych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania Samorządu Studenckiego. 

 

 

Rozdział V  

Zmiana Regulaminu 

 

§ 19 

1. Zmianę lub ustanowienie nowego Regulaminu Samorządu Studenckiego dokonuje Zgromadzenie 

Studentów uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

studentów.  

2. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z Ustawą i Statutem 

w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. 

 

§ 20 

1. Wniosek o zmianę lub ustanowienie nowego Regulaminu Samorządu Studenckiego może złożyć do 

Przewodniczącego Samorządu Studenckiego lub w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Studentów 5 

studentów lub Rektor.  

2. Najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku należy zwołać Zgromadzenie w celu 

rozpatrzenia wniosku.  

3. Wniosku nie można rozpoznać na tym samym posiedzeniu Zgromadzenia Studentów, na którym 

został złożony. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 21 

Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Studentów w terminie miesiąca liczonego od dnia wejścia w życie 

niniejszego regulaminu z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, zwołuje i przewodniczy mu Rektor, 

w celu wyboru Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. 

 

§ 22 

Zgromadzenie Studentów zobowiązane jest uchwalić kodeks etyki studenta w terminie do końca II 

semestru pod rygorem jego nadania przez Senat Uczelni. 

 

§ 23 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Senatu Uczelni tj. w dniu 3 marca 2022 

roku, bez wymogu jego zatwierdzenia przez Rektora. 

2. Zgromadzenie Studentów ma obowiązek opracować nowy regulamin w terminie 3 miesięcy w 

przypadku przekroczenia liczby 40 studentów na Uczelni pod rygorem jego odgórnego nadania przez 

Senat Uczelni. 


