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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu Studenckiego 

Lubelskiej Akademii WSEI, zwanego dalej Samorządem Studentów, w tym rodzaje 

oraz kompetencje organów jednoosobowych i kolegialnych, sposób wyłaniania i ich 

wzajemne relacje.  

2. Studenci Lubelskiej Akademii WSEI (zwanej dalej Akademią WSEI) tworzą 

Samorząd Studencki, który jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów 

Akademii WSEI - obywateli polskich i cudzoziemców. 

3. Samorząd Studencki działa na terenie Akademii WSEI oraz w Filii Akademii WSEI w 

Warszawie. 

4. Samorząd Studencki Akademii WSEI działa zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). 

2) Statutem Uczelni; 

3) Regulaminem Studiów; 

4) niniejszym Regulaminem; 

5) innymi niż wymienione w pkt od 2) do 4) aktami prawa wewnętrznie 

obowiązującego w Uczelni w zakresie, w jakim odnoszą się do działalności 

Samorządu Studenckiego i jego organów. 

 

§ 2 

1. Samorząd Studencki Akademii WSEI prowadzi w Uczelni działalność w zakresie 

spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych Studentów.  

2. Do zadań Samorządu Studenckiego należą w szczególności: 

1) obrona praw studentów Akademii WSEI; 

2) reprezentowanie ogółu studentów Akademii WSEI przez swoje organy; 

3) wybieranie i udział przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Uczelni, 

w których wymagany jest udział studentów; 

4) opiniowanie, w sytuacji, kiedy wymaga tego przepis prawa lub na wniosek Władz 

Uczelni, projektów aktów prawa wydawanych przez organy Uczelni, 

w szczególności w sprawach związanych z procesem kształcenia w Akademii 

WSEI w Lublinie, w tym m. in.: w sprawie programu studiów, wysokości opłat 

pobieranych od studentów, regulaminu studiów; 

5) podejmowanie decyzji w sprawach rozdziału środków finansowych 

przeznaczonych przez Uczelnię na sprawy studenckie; 

6) sporządzenie sprawozdania z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych 

środków nie rzadziej dwa razy w roku akademickim, tj. w każdym roku 

akademickim do dnia 28 lutego i 30 czerwca, przedstawienie go Kanclerzowi 
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Akademii WSEI i Prorektorowi ds. kształcenia i spraw studenckich oraz 

przekazanie go do udostępniania w BIP na stronie podmiotowej Uczelni; 

7) wspieranie naukowych, kulturalnych, sportowych i innych inicjatyw Studentów 

Uczelni; 

8) reprezentowanie Akademii WSEI w organizacjach studenckich i młodzieżowych, 

w szczególności na forum Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej;  

9) animacja kultury studenckiej i integracja środowiska studenckiego; 

10) ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania się. 

3. Rektor uchyla wydawane przez Samorząd Studencki akty niezgodne z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, Statutem Akademii WSEI, Regulaminem 

Studiów lub niniejszym Regulaminem. Na rozstrzygniecie w sprawie uchylenia aktu 

służy, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. 

Przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 3 

Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania Samorządu Studenckiego, w tym 

infrastrukturę, w szczególności: pomieszczenia, urządzenia multimedialne, techniczno-

komunikacyjne, poligraficzne i inne niezbędne do zapewnienia bieżącego działania oraz  

środki finansowe, którymi samorząd studencki dysponuje w ramach swojej działalności.  

 

RODZIAŁ 2 

ORGANY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO  

I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 4  

1. Samorząd Studencki Akademii WSEI działa przez swoje organy mając na uwadze 

interes studentów i dobro Akademii WSEI. 

2. Organy Samorządu Studenckiego wspierają Organy Akademii WSEI w procesie 

realizacji ich zadań, w szczególności zadań z zakresu procesu dydaktycznego oraz 

obowiązującej Strategii Rozwoju Akademii WSEI. 

3. Organami Samorządu Studenckiego Akademii WSEI są: 

1) Organy kolegialne:  

- Rada Samorządu Studenckiego; 

2) Organ jednoosobowe: 

- Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego; 

- Zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego; 

- Sekretarz Rady Samorządu Studenckiego.   

4.  Członkiem organów Samorządu Studenckiego nie może być osoba, która:  

1) utraciła prawa studenta;  

2) została zawieszona w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji 

Dyscyplinarnej; 
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3) została skreślona z listy studentów; 

4) została pozbawiona praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia 

sądu; 

5) została skazana prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności; 

6) korzysta z urlopu dziekańskiego.  

5. Członkiem organów Samorządu Studenckiego może być osoba, która cechuje się 

etyczną postawą i w szczególności: 

1) postępuje zgodnie ze złożonym ślubowaniem i Regulaminem studiów;  

2) przestrzega przepisy wewnętrzne obowiązujące w Uczelni i zasady współżycia 

społecznego w Uczelni;  

3) dba o godność studenta; 

4) dba o dobre imię i wizerunek Uczelni; 

5) postępuje uczciwie w stosunku do społeczności akademickiej Uczelni.  

6. Z uwagi na to, że część społeczności akademickiej Akademii WSEI tworzą studenci – 

cudzoziemcy, członkowie organów Samorządu Studenckiego powinni posługiwać się 

językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.  

7. W przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia mandat w organach Samorządu 

Studentów ulega zawieszeniu do czasu rozpoczęcia studiów drugiego stopnia 

w kolejnym roku akademickim. W przypadku niepodjęcia studiów, mandat wygasa 

1 listopada roku ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

 

§ 5 

1. Członek organów Samorządu Studentów jest zobowiązany przestrzegać przepisów 

Regulaminu i innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uczelni oraz 

stosować się do ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego oraz wartości 

moralnych w zakresie przebiegu posiedzeń danych organów, w których uczestniczy. 

2. Ponadto, członek organów Samorządu Studenckiego jest zobowiązany:  

1) brać czynny udział w wykonywaniu zadań Samorządu Studenckiego Akademii 

WSEI; 

2) uczestniczyć w posiedzeniach Samorządu Studenckiego; 

3) niezwłocznie dostarczyć usprawiedliwienie Przewodniczącemu organu w razie 

nieobecności na posiedzeniu organu. 

 

§ 6 

Rada Samorządu Studenckiego  

1. Rada Samorządu Studenckiego jest organem uchwałodawczym Samorządu 

Studenckiego Akademii WSEI. 

2. Rada Samorządu Studenckiego składa się z członków wybranych w wyborach 

przeprowadzonych na Wydziałach w liczbie od sześciu do szesnastu osób.  

3. Rada Samorządu Studenckiego wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego 

Samorządu Studenckiego, jego Zastępcę i Sekretarza.  

4. Kadencja członków Rady Samorządu Studentów trwa dwa lata, począwszy od dnia ich 

wyboru. 
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5. W przypadku ustania członkostwa, kadencja członka Rady wybranego w wyborach 

uzupełniających trwa do końca kadencji Rady Samorządu Studentów. 

6. Członkowie Rady Samorządu Studentów, których kadencja dobiegła końca, pełnią 

obowiązki do czasu wyboru nowych członków. 

7. Ta sama osoba może zostać wybrana członkiem Rady Samorządu Studenckiego 

dwukrotnie.  

8. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Samorządu Studentów następuje z chwilą: 

1) utraty praw studenta 

2) odwołania przez Radę Samorządu Studenckiego; 

3) złożenia pisemnej rezygnacji;  

4) zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji 

Dyscyplinarnej; 

5) skreślenia z listy studentów;  

6) korzystania z urlopu dziekańskiego; 

7) utraty praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu; 

8) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności; 

9. Wygaśnięcie mandatu z mocy prawa stwierdza Rada Samorządu Studenckiego na 

piśmie na najbliższym posiedzeniu. Jeżeli organ uchybi temu obowiązkowi 

wygaśnięcie mandatu stwierdza Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich na 

piśmie. 

10. Odwołanie mandatu może nastąpić w przypadku:  

1) niewykonywania obowiązków, wynikających z pełnionej funkcji;  

2) prowadzenia działalności, która narusza interes lub dobre imię Uczelni lub 

Samorządu Studentów;  

3) niezdolności do pełnienia funkcji ze względu na stan zdrowia, trwającej dłużej niż 

trzy miesiące;  

4) naruszenia Regulaminu Samorządu Studentów, Regulaminu studiów i innych 

przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uczelni. 

11. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Samorządu Studenckiego występuje co 

najmniej 3 członków Rady Samorządu Studenckiego.  

12. Ustanie członkostwa w Radzie Samorządu Studenckiego stwierdza Rada Samorządu 

Studenckiego na piśmie na najbliższym posiedzeniu. 

13. W przypadku odwołania lub ustania członkostwa w Radzie Samorządu Studenckiego 

zarządza się wybory uzupełniające.  

14. Do zadań Rady Samorządu Studenckiego Akademii WSEI należą w szczególności: 

1) określenie podstawowych kierunków działania organów Samorządu 

Studenckiego, wsparcie w ich realizacji i sporządzenie planu działalności na rok 

akademicki; 

2) podejmowanie decyzji w sprawach rozdziału środków finansowych 

przeznaczonych przez Uczelnię na sprawy studenckie; 

3) sporządzenie sprawozdania z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych 

środków nie rzadziej dwa razy w roku akademickim, tj. w każdym roku 

akademickim do dnia 28 lutego i 30 czerwca, przedstawienie go Kanclerzowi 
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Akademii WSEI i Prorektorowi ds. kształcenia i spraw studenckich oraz 

przedłożenie do udostępniania w BIP na stronie podmiotowej Uczelni przez Dział 

Organizacyjno-Prawny i Strategii Rozwoju; 

4) uchwalanie Regulaminu Samorządu Studenckiego Akademii WSEI określającego 

organizację i sposób działania Samorządu Studenckiego Akademii WSEI oraz 

sposób powoływania przedstawicieli studentów do organów Akademii WSEI; 

5) bieżąca współpraca z Władzami Akademii WSEI; 

6) reprezentowanie ogółu studentów Akademii WSEI wobec organów i władz 

Uczelni, jak i na zewnątrz; 

7) wybór przedstawicieli studentów do składu kolegialnych organów Akademii 

WSEI oraz Komisji, w pracach których przewidziany jest udział studentów; 

8) uzgadnianie powołania osoby do pełnienia funkcji kierowniczej w Uczelni, do 

której zakresu obowiązków należą sprawy studenckie; 

9) opiniowanie, w sytuacji, kiedy wymaga tego przepis prawa lub na wniosek Władz 

Uczelni, projektów aktów prawa wydawanych przez organy Uczelni, 

w szczególności w sprawach związanych z procesem kształcenia w Akademii 

WSEI w Lublinie, w tym m. in.: w sprawie programu studiów, wysokości opłat 

pobieranych od studentów, regulaminu studiów; 

10) obrona praw studentów Akademii WSEI; 

11) podejmowanie działań w zakresie spraw studenckich, w tym związanych 

z procesem dydaktycznym, socjalno-bytowym i kulturalnym; 

12) występowanie z wnioskami i postulatami do władz Uczelni w sprawach 

dotyczących studentów; 

13) rozpatrywanie skarg i wniosków zgłoszonych przez Przewodniczącego 

Samorządu Studenckiego i studentów; 

14) powoływanie komisji Rady Samorządu Studenckiego (stałych i doraźnych), 

określenie ich kompetencji, trybu pracy, wspieranie ich działalności oraz 

wskazanie jednego z członków komisji na jej Przewodniczącego; 

15) obrona interesów Uczelni; 

16) prowadzenie szkoleń w zakresie praw i obowiązków studenta we współpracy 

z Parlamentem Studentów RP; 

17) utrzymywanie stałego kontaktu ze starostami roku wszystkich kierunków studiów 

realizowanych na Akademii WSEI; 

18) podejmowanie działań na rzecz przestrzegania przez studentów Uczelni 

obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia koleżeńskiego. 

 

§ 7 

1. Rada obraduje na posiedzeniach. Obecność członka Rady Samorządu Studenckiego na 

jego posiedzeniach jest obowiązkowa i rejestrowana.  

2. Semestralny harmonogram posiedzeń jest ustalany na pierwszym w semestrze 

posiedzeniu Rady. 

3. Posiedzenia Rady są jawne. Informację, o której mowa w ust. 2, zamieszcza się na 

stronie internetowej Samorządu Studentów. 
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4. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prorektor ds. kształcenia i spraw 

studenckich oraz goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady. 

5. Posiedzeniom Rady Samorządu Studenckiego przewodniczy Przewodniczący 

Samorządu Studenckiego lub jego Zastępca. 

6. Przewodniczący Rada Samorządu Studenckiego czuwa nad sprawnym przebiegiem 

posiedzeń Rady Samorządu Studenckiego, pilnuje porządku posiedzeń, dba 

o zachowanie ich powagi oraz nad przestrzeganiem w toku posiedzenia 

obowiązujących przepisów prawa, w tym postanowień niniejszego Regulaminu  

7. Decyzje Rady Samorządu Studenckiego zapadają w formie uchwał podejmowanych 

w imieniu Samorządu Studenckiego.  

8. Uchwały Rady Samorządu Studenckiego podejmowane są zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej składu.  

9. Podczas głosowania przy równej liczbie głosów, głos decydujący ma Przewodniczący 

Rady Samorządu Studenckiego.  

10. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady, a podjęte na nim uchwały 

– sporządzane w języku polskim i angielskim, stanowią załącznik do protokołu.  

11. Uchwały Rady Samorządu Studenckiego są podpisywane przez Przewodniczącego 

Samorządu Studenckiego oraz nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

przepisami wewnętrznymi Akademii WSEI. 

 

 

§ 8 

1. Posiedzenia są zwoływane co najmniej raz w miesiącu, z wyjątkiem miesiąca lipca i 

sierpnia. 

2. Rada obraduje na posiedzeniach stacjonarnych albo zdalnych. 

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady za pośrednictwem pisemnych informacji 

(w tym w formie elektronicznej) zawierających datę, godzinę i miejsce posiedzenia w 

terminie co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 

 

§ 9 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Akademii WSEI 

 

1. Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego jest organem jednoosobowym 

Samorządu Studenckiego Akademii WSEI. 

2. Kadencja Przewodniczącego trwa dwa lata.  

3. Ta sama osoba może zostać wybrana na Przewodniczącego Rady Samorządu 

Studenckiego dwukrotnie.  

4. Przewodniczący Rady Samorządu Studentów, którego kadencja dobiegła końca, pełni 

obowiązki do czasu ukonstytuowania się nowej Rady. 

5. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego Akademii WSEI 

należy, w szczególności: 
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1) kierowanie pracami Rady Samorządu Studenckiego, zwoływanie i prowadzenie jej 

posiedzeń; 

2) podpisywanie uchwał Rady Samorządu Studenckiego;  

3) reprezentowanie Samorządu Studenckiego wobec Władz Uczelni, jej organów 

oraz w kontaktach międzyuczelnianych i na zewnątrz; 

4) opiniowanie wniosków wpływających do Rady Samorządu Studenckiego; 

5) wykonywanie uchwał podjętych przez Rady Samorządu Studenckiego; 

6) powierzanie, koordynowanie i kontrola prac poszczególnych członków Rady 

Samorządu Studenckiego; 

7) w przypadku powołania komisji studenckich koordynowanie i kontrolowanie ich 

prac;  

8) zdawanie sprawozdań z działalności Samorządu Studenckiego na każdym 

posiedzeniu Rady Samorządu Studenckiego; 

9) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów 

Samorządu Studenckiego Akademii WSEI. 

6. Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego jest odpowiedzialny za działanie 

swego Zastępcy, któremu powierzył wykonywanie określonych obowiązków. 

 

§ 10 

 

1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady ustaje z mocy prawa w przypadku: 

1) utraty praw studenta; 

2) odwołania przez Radę Samorządu Studenckiego; 

3) złożenia pisemnej rezygnacji;  

4) zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji 

Dyscyplinarnej; 

5) skreślenia z listy studentów;  

6) korzystania z urlopu dziekańskiego; 

7) utraty praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu; 

8) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności; 

2. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego z mocy 

prawa stwierdza Rada na piśmie na najbliższym posiedzeniu. Jeżeli organ uchybi temu 

obowiązkowi wygaśnięcie mandatu stwierdza Prorektor ds. kształcenia i spraw 

studenckich na piśmie. 

3. Odwołanie mandatu Przewodniczącego Rady może nastąpić w przypadku:  

1) niewykonywania obowiązków, wynikających z pełnionej funkcji;  

2) prowadzenia działalności, która narusza interes lub dobre imię Uczelni lub 

Samorządu Studentów;  

3) niezdolności do pełnienia funkcji ze względu na stan zdrowia, trwającej dłużej niż 

trzy miesiące;  

4) naruszania Regulaminu Samorządu Studentów, Regulaminu studiów i innych 

przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uczelni. 
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4. Odwołanie może nastąpić na wniosek co najmniej połowy + 1 liczby członków Rady. 

Odwołując Przewodniczącego, Rada zobowiązana jest jednocześnie powołać nową 

osobę na tą funkcję. 

5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego z 

pełnionej funkcji, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego jego kompetencje 

przejmuje Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. 

 

§ 11 

Zastępca Przewodniczącego Rada Samorządu Studenckiego Akademii WSEI 

 

1. Kadencja Zastępcy Przewodniczącego trwa dwa lata.  

2. Ta sama osoba może zostać wybrana na Zastępcę Przewodniczącego Rady Samorządu 

Studenckiego dwukrotnie.  

3. Do zdań Zastępcy Przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego Akademii WSEI 

należy: 

1) reprezentowanie Samorządu Studenckiego wobec Władz Uczelni, jej organów 

oraz w kontaktach międzyuczelnianych i na zewnątrz; 

2) wspieranie działań Przewodniczącego Samorządu Studenckiego; 

3) wykonywanie obowiązków określonych przez Przewodniczącego Samorządu 

Studenckiego; 

4) pełnienie funkcji Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, wstąpienie w jego 

kompetencje, prawa i obowiązki - w przypadku, kiedy Przewodniczący jest 

nieobecny, nie może sprawować swojej funkcji lub gdy z własnej inicjatywy 

przekaże swojemu Zastępcy obowiązki na czas określony. 

 

§ 12 

Sekretarz Rady Samorządu Studenckiego Akademii WSEI 

 

1. Kadencja Sekretarza Rady Samorządu Studenckiego trwa dwa lata.  

2. Ta sama osoba może zostać wybrana na Sekretarza Rady Samorządu Studenckiego  

dwukrotnie.  

3. Do zadań Sekretarza Rady Samorządu Studentów należy: 

1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady; 

2) organizacja posiedzeń Rady; 

3) sporządzanie kalendarza posiedzeń; 

4) sporządzanie list obecności z posiedzeń Rady; 

5) kontrola kworum w trakcie posiedzeń Rady; 

6) wsparcie Rady w kwestiach administracyjno-biurowych. 

7) zawiadamianie członków Rady Samorządu o posiedzeniach.  

4. Uchwały Rady są sporządzane w języku polskim i angielskim.  

 

 

ROZDZIAŁ III 
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WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

 

Wybory do Rady Samorządu Studenckiego Akademii WSEI 

 

§ 13 

1. Wybory do Rady Samorządu Studenckiego dzielą się na:  

1) wybory spowodowane upływem kadencji Rady; 

2) wybory uzupełniające do Rady.  

2. Wybory do Rady Samorządu Studenckiego są powszechne, równe, bezpośrednie 

i w głosowaniu tajnym. 

3. Wybory przeprowadzane są w formie elektronicznej tj. za pośrednictwem Platformy 

Wirtualny Dziekanat Akademii WSEI.  

4. Wybory do Rady przeprowadza się odrębnie na poszczególnych Wydziałach.  

5. Do Rady Samorządu Studenckiego zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno 

największą liczbę głosów z zastrzeżeniem, że reprezentację studentów kształcących 

się na kierunkach prowadzonych w języku polskim do studentów kształcących się na 

kierunkach prowadzonych w języku angielskim określa procedura wyborów.  

6. Nad prawidłowością przebiegu wyborów pod kątem formalnym czuwa radca prawny 

Akademii WSEI.  

 

   § 14 

Komisja wyborcza  

 

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, która jest jedynym organem właściwym 

do przeprowadzenia wyborów.  

2. Komisja Wyborcza wybierana jest każdorazowo przez Radę Samorządu Studenckiego 

– w liczbie po jednej osobie z każdego Wydziału. 

3. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego.  

4. Komisja Wyborcza: 

1) ustala i ogłasza harmonogram wyborów; 

2) ustala procedurę wyborów; 

3) przeprowadza wybory;  

4) rozstrzyga wątpliwości dotyczące spraw związanych z przebiegiem wyborów; 

5) stwierdza ważność wyborów w formie uchwały; 

6) unieważnia wybory w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; 

7) przygotowuje karty do głosowania; 

8) zabezpiecza dokumentację dotyczącą wyborów -  zabezpieczenie odbywa się w 

obecności radcy prawnego Akademii WSEI w Lublinie. 

9) sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów. 

5. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci w wyborach, o których 

mowa w § 13.  

§ 15 
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Przewodniczący Komisji wyborczej  

 

1. Przewodniczący Komisji Wyborczej: 

1) kieruje pracami Komisji Wyborczej oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Rada Samorządu Studenckiego; 

3) na podstawie protokołu powyborczego sporządza sprawozdanie, które jest 

wygłaszane na pierwszym po przeprowadzonych wyborach posiedzeniu Rada;  

 

§ 16 

Wybory spowodowane upływem kadencji Rady Samorządu Studentów 

 

1. Rada Samorządu Studentów w przypadku wyborów spowodowanych upływem 

kadencji Rady powołuje Komisję Wyborczą najpóźniej do dnia 30 czerwca.  

2. Komisja Wyborcza ustala do dnia 15 września szczegółowy harmonogram wyborów.  

3. Rada Samorządu Studenckiego podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów na 

Wydziałach najpóźniej do dnia 1 października. 

4. Nowo wybrana Rada Samorządu Studenckiego musi podjąć działalność do dnia 30 

listopada danego roku akademickiego.  

5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Samorządu Studenckiego zwołuje 

Przewodniczący Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.  

6. Poprzednia Rada Samorządu Studenckiego ulega rozwiązaniu w dniu 

ukonstytuowania się nowej Rady Samorządu Studenckiego.  

 

§ 17 

 

1. W uchwale o przeprowadzeniu wyborów wyznacza się dokładną datę oraz godziny w 

których zostaną przeprowadzone wybory, jak również określa się wszystkie istotne 

czynności wyborcze, które zostaną przeprowadzone wraz z wyznaczonymi wyborami, 

a w szczególności czas składania kandydatur, zasady kampanii i ciszy wyborczej. 

2. Wybory wyznacza się na dzień zapewniający możliwie jak największy udział 

studentów. 

3. Wybory nie mogą odbywać się w dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz w trakcie 

sesji egzaminacyjnej. 

 

§ 18 

Kandydatury 

 

1. Kandydat składa swoją kandydaturę  do zapieczętowanej urny znajdującej się 

w Kancelarii Akademii WSEI w Lublinie, w czasie wskazanym w uchwale. 

2. Kandydat na piśmie wyraża zgodę na kandydowanie w wyborach. 

3. Wraz z zgłoszeniem kandydatury kandydat przedkłada listę z podpisami piętnastu 

studentów popierających kandydaturę, posiadających status studenta Wydziału, 

z którego kandyduje student.  
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§ 19 

Wybory uzupełniające do Rady Samorządu Studenckiego 

 

1. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Samorządu Studenckiego, Rada powołuje 

Komisję Wyborczą na posiedzeniu, na którym stwierdza wygaśnięcie mandatu lub 

odwołanie członka.  

2. Komisja Wyborcza ustala w terminie 14 dni szczegółowy harmonogram wyborów.  

3. Rada Samorządu Studenckiego podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów 

uzupełniających na Wydziale i kierunku, w którym odnotowano zmniejszenie się 

składu przedstawicieli.  

4. Kadencja członka wybranego w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji 

Rady Samorządu Studenckiego.  

 

§ 20 

Czynne i bierne prawo wyborcze  

 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi Akademii WSEI. 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi Akademii WSEI, 

z wyjątkiem studenta, który: 

a)  utracił prawa studenta; 

b) został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji 

Dyscyplinarnej; 

c) został skreślony z listy studentów; 

d) został pozbawiony praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia 

sądu; 

e) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności; 

f) korzysta z urlopu dziekańskiego;  

3. Student studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów i korzystający z biernego 

prawa wyborczego, zobowiązany jest do dokonania wyboru jednostki wiodącej 

w formie oświadczenia przy składania kandydatury. 

4. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 za jednostkę 

wiodącą uznaje się tą, na której student wcześniej uzyskał status studenta. 

W przypadku rozpoczęcia równocześnie więcej niż jednego kierunku studiów 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 należy złożyć pod rygorem utraty biernego 

prawa wyborczego. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WYBÓR PRZEDSTAWICIELI DO SENATU I KONWENTU AKADEMII WSEI 

 

§ 21 
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1. Wybrani przedstawiciele studentów wchodzą w skład Senatu Uczelni w liczbie 

stanowiącej co najmniej 20% jego składu.  

2. Wyboru przedstawicieli studentów do Senatu Akademii WSEI dokonuje Rada 

Samorządu Studenckiego. 

3. Przedstawiciele studentów do Senatu Uczelni wybierani są na 2 – letnią kadencję.  

4. Wybrany przedstawiciel studentów wchodzi w skład Konwentu Akademii WSEI jako 

członek nadzwyczajny pełniący funkcję opiniodawczo-doradczą.  

5. Wyboru przedstawiciela studentów do Konwentu Akademii WSEI dokonuje Rada 

Samorządu Studenckiego. 

6. Przedstawiciele studentów, którzy wchodzą w skład Senatu i Konwentu Akademii 

WSEI mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach ww. organów.  

 

ROZDZIAŁ V 

FUNDUSZE SAMORZADU STUDENCKIEGO 

 

§ 32 

1. Działalność Samorządu Studenckiego jest finansowana ze środków otrzymywanych 

od Uczelni. Dodatkowym źródłem finansowania mogą być środki własne Samorządu 

Studenckiego. 

2. Źródła środków własnych Samorządu Studenckiego to: 

1) środki pozyskane od sponsorów; 

2) dotacje, darowizny; 

3) wpływy ze zbiórek publicznych. 

3. Rada Samorządu Studenckiego może podejmować działania mające na celu 

pozyskanie środków materialnych i finansowych z przeznaczeniem na swoją 

działalność z innych źródeł aniżeli z Akademii WSEI. 

4. Samorząd Studencki dysponuje środkami finansowymi według poniższych zasad: 

1) decyzje o rozdysponowaniu środków finansowych, po uprzednim uzgodnieniu z 

Władzami Akademii WSEI, podejmuje Rada Samorządu Studenckiego Akademii 

WSEI; 

2) środki finansowe Samorządu Studenckiego mogą być użyte jedynie zgodnie z jego 

celami statutowymi i mogą być przeznaczone na realizację projektów ujętych 

przez Samorząd w planie działalności na dany rok akademicki 

3) plan działalności na dany rok akademicki obligatoryjnie zawiera podział środków 

na poszczególne Wydziały w proporcji uwzględniającej liczbę studentów na 

kierunkach studiów w języku polskim i angielskim;  

4) nadzór nad działaniami w obszarze finansowym podejmowanymi przez Samorząd 

Studencki pełni Kanclerz Akademii WSEI.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 23 
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1. W sprawach dotyczących Samorządu Studenckiego Akademii WSEI, a 

nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, decyduje Rada 

Samorządu Studenckiego po uzgodnieniu z Rektorem Uczelni. 

2. Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii WSEI wchodzi w życie po 

stwierdzeniu przez Rektora Uczelni jego zgodności z ustawą - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.  


