Regulamin Samorządu Studenckiego
Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Samorząd Studencki Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zwany dalej „Samorządem”,
tworzą wszyscy studenci Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zwanej dalej „Uczelnią”.
§ 2.
Samorząd działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym, zwanej dalej
„ustawą”,
2) statutu Uczelni,
3) regulaminu Samorządu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie.
§ 3.
Samorząd Studencki:
1) wyraŜa opinie środowiska studentów i broni jego praw,
2) uczestniczy w realizacji zadań Uczelni.
3) organy Samorządu są reprezentantem ogółu studentów Uczelni.
§ 4.
Samorząd korzysta z urządzeń i środków materialnych Uczelni w zakresie określonym przez
Wiceprezydenta ds. finansowych. Uczelnia zapewnia Samorządowi pomieszczenie z
urządzeniami biurowymi i telefonem.
§ 5.
Samorząd posługuje się logo, korespondującym z logo uczelni, zamieszczonym na oficjalnej
stronie internetowej www.samorzad.lazarski.pl

Rozdział 2
Organy Samorządu
§ 6.

Samorząd działa przez swoje organy, którymi są:
1) Rada Samorządu,
2) Zarząd Samorządu,
3) Sąd KoleŜeński,
4) Komisja Wyborcza.
§ 7.
Kadencja organów Samorządu trwa dwa lata akademickie, rozpoczyna się z dniem
pierwszego posiedzenia Rady Samorządu w rozpoczynającym się roku akademickim i trwa do
dnia poprzedzającego pierwsze posiedzenie nowej Rady Samorządu.
§ 8.
1. W skład Rady Samorządu wchodzi:
1) Jedenastu przedstawicieli wybieranych z ogółu studentów.
2. Wybory do Rady Samorządu odbywają się na podstawie Ordynacji Wyborczej, która
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Samorządu.
3. Mandat członka Rady Samorządu wygasa przed upływem kadencji wskutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów z innego powodu,
3) orzeczenia kary dyscyplinarnej innej niŜ upomnienie lub zawieszenia studenta na
podstawie art. 214 ust. 5 ustawy w prawach studenta w razie uzasadnionego podejrzenia
popełnienia przez niego przestępstwa,
§9
Rada Samorządu jest organem uchwałodawczym Samorządu.
§ 10
1. Do kompetencji Rady Samorządu naleŜy:
1) wybór Sekretarza Rady Samorządu Studentów
2) wybór Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów
3) wybór członków Sądu KoleŜeńskiego,
4) wybór członków Komisji Wyborczej,
5) podejmowanie uchwał w sprawach przekazanych Samorządowi do zaopiniowania
przez władze Uczelni,
6) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących ogółu studentów Uczelni,
7) powoływanie doraźnych komisji Samorządu, określanie ich zadań i wybór
przewodniczących,

2. Oprócz kompetencji określonych w ust.1 Rada Samorządu uprawniona jest do:
1) wyraŜania opinii w sprawie planów studiów i programów nauczania, w związku z
art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy,
2) uczestniczenia w uzgadnianiu tekstu regulaminu studiów, w związku z art. 161 ust.
2 ustawy,
3) występowania z wnioskiem o przekazanie komisjom stypendialnym uprawnień do
przyznawania świadczeń pomocy materialnej i do rozpoznawania odwołań od decyzji
podjętych w tych sprawach, w związku z art. 175 ust. 3 ustawy,
4) uczestniczenia w uzgadnianiu tekstu regulaminu studiów, ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w związku z art.
186 ust. 1 ustawy,
5) podejmowania uchwał w sprawach określonych w art. 206 ustawy,
6) wyraŜania zgody na powołanie przez uprawniony organ Uczelni wskazanego przez
ten organ kandydata do pełnienia funkcji prorektora ds. studenckich lub prodziekana
ds. studenckich, w związku z § 45 ust. 2 i § 48 ust. 2 statutu Uczelni,
7) zgłaszania kandydatów do komisji dyscyplinarnych do spraw studentów, w związku
z § 83 ust. 3 statutu Uczelni,
8) zgłaszania kandydatów do komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli
akademickich, w związku z § 77 ust. 3 statutu Uczelni.
§ 11
1. Rada Samorządu moŜe wyrazić Zarządowi Samorządu wotum nieufności. Wniosek o
wyraŜenie wotum nieufności moŜe być zgłoszony przez co najmniej 1/3 członków Rady
Samorządu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, moŜe być poddany pod głosowanie nie wcześniej niŜ po
upływie 7 dni od jego zgłoszenia.
3. Rada Samorządu wyraŜa Zarządowi Samorządu wotum nieufności przez co najmniej 3/5
głosów członków Rady Samorządu uczestniczących w głosowaniu.
4. Powtórny wniosek, o którym mowa w ust. 1, moŜe być zgłoszony nie wcześniej niŜ po
upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku. Powtórny wniosek moŜe być
zgłoszony przed upływem trzech miesięcy, jeŜeli wystąpi z nim co najmniej 3/5 członków
Rady Samorządu.
§ 12
JeŜeli regulamin Samorządu nie wskazuje organu właściwego w określonej sprawie, to
organem właściwym w tej sprawie jest Zarząd Samorządu.
§13
1. Przewodniczący Zarządu Samorządu jest wybierany przez Radę w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej sześciu członków składu
Rady.
2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Samorządu na wniosek
Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów.
§14

1. W ciągu 2 miesięcy od zakończenia roku akademickiego Zarząd Samorządu
przedstawia Radzie Samorządu sprawozdanie z działalności w poprzednim roku
akademickim.
2. Rada Samorządu rozpatruje przedłoŜone sprawozdanie i podejmuje, w ciągu 30 dni od
dnia przedłoŜenia Radzie Samorządu sprawozdania, uchwałę o udzieleniu Zarządowi
Samorządu absolutorium. Decyzję w sprawie udzielenia absolutorium Rada
Samorządu podejmuje bezwzględną większością głosów uczestniczących w
głosowaniu członków Rady Samorządu. JeŜeli Rada Samorządu nie podejmie uchwały
o udzieleniu Zarządowi Samorządu absolutorium wówczas Sekretarz Rady Samorządu
stwierdza, Ŝe Rada Samorządu odmówiła Zarządowi Samorządu udzielenia
absolutorium i poddaje pod głosowanie wniosek o wotum zaufania dla Zarządu
Samorządu. Uchwałę w sprawie wotum zaufania Rada Samorządu podejmuje
bezwzględną większością głosów uczestniczących w głosowaniu członków Rady
Samorządu.
§ 15
W skład Zarządu Samorządu wchodzą:
1) Przewodniczący Samorządu jako Przewodniczący Zarządu Samorządu,
2) Wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu,
3) Członek Zarządu ds. finansowych
§ 16
Zarząd Samorządu jest organem wykonawczym Samorządu.
§ 17
Do kompetencji Zarządu Samorządu naleŜy:
1) koordynacja bieŜących działań Samorządu,
2) wykonywanie uchwał Rady Samorządu,
3) dysponowanie środkami materialnymi Samorządu,
4) rozpatrywanie wniosków organizacji studenckich,
5) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu Samorządu oraz określanie
ich kompetencji.
6) wybór przedstawicieli Samorządu do Parlamentu Studentów RP oraz delegatów
reprezentujących Samorząd na zjeździe delegatów, o którym mowa w art. 203 ust. 3
ustawy.
7) składanie wniosków o przekazanie sprawy dyscyplinarnej studenta do rozpoznania
przez Sąd KoleŜeński, w związku z art. 214 ust. 1 ustawy,
8) delegowanie studentów do komisji stypendialnych, w związku z art. 177 ust. 1
ustawy,
9) uczestniczenie w ustalaniu dopuszczalnej przy ubieganiu się o stypendium
wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, w związku z art. 179 ust. 2 ustawy.
§ 18
1. Zarząd mianuje oraz odwołuje delegatów do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej
Polskiej oraz innych organizacji studenckich w drodze jawnego głosowania członków
Zarządu.
2. Delegaci zobowiązani są do konsultowania swoich decyzji z Przewodniczącym lub
Wiceprzewodniczącym Zarządu.

3. Delegaci zdają sprawozdanie przed Zarządem z działalności w ramach organizacji, do
której zostali delegowani.
§ 19
1. Przewodniczący Zarządu zobowiązany jest w szczególności do:
a) reprezentowania interesów studentów przed władzami Uczelni,
b) współpracy z władzami Uczelni,
c) składania władzom Uczelni semestralnych sprawozdań finansowych z działalności
Zarządu,
d) zwoływania zebrań członków Zarządu i komisji,
e) składania Zarządowi i władzom Uczelni sprawozdania ze swojej działalności,
f) przedstawiania radzie projektów zmian niniejszego regulaminu.
g) reprezentowania Uczelnie oraz studentów w kontaktach pozauczelnianych
2. Wiceprzewodniczący zobowiązany jest w szczególności do:
a) pełnienia funkcji przewodniczącego gdy ten funkcji tej pełnić nie moŜe,
b) współpracuje z delegatami do ponad uczelnianych struktur,
c) nadzorowania pracy powołanych przez Zarząd komisji,
d) składania Przewodniczącemu Zarządu sprawozdania ze swojej działalności.
e) wykonywania poleceń Przewodniczącego związanych z działalnością Zarządu
3. Członek Zarządu ds. finansowych zobowiązany jest w szczególności do:
a) podpisywania i akceptowania faktur i dokumentów finansowych związanych z
działalnością Samorządu Studentów
b) sporządzania okresowych sprawozdań finansowych
c) kontrolowania na bieŜąco wydatków Samorządu Studentów
d) uczestniczenia przy ustalaniu wysokości budŜetu
e) wykonywania poleceń Przewodniczącego związanych z działalnością Zarządu
f) udostępniania na polecenie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
dokumentów dotyczących funkcjonowania Samorządu
g) prowadzenia zbiórek środków finansowych organizowanych przez Zarząd
h) składania Przewodniczącemu sprawozdania ze swojej działalności
4. Członkowie Zarządu zobowiązani są do zachowania zgodnego z obowiązującymi normami
społecznymi i etycznymi oraz do godnego reprezentowania studentów Uczelni.
§ 20
1. Sąd KoleŜeński I i II instancji, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego powołuje
Rada Samorządu spośród studentów Uczelni.
2. W skład Sądu KoleŜeńskiego I instancji wchodzi dziewięciu studentów, a w skład Sądu
KoleŜeńskiego II instancji wchodzi sześciu studentów.
3. Sąd KoleŜeński orzeka w sprawach dyscyplinarnych przekazanych mu przez Rektora
Uczelni na podstawie art. 214 ust. 1 ustawy.

§ 21
1. W skład Komisji Wyborczej wchodzi 3 członków, których kandydatury mogą być
zgłoszone przez:
a) Zarząd Samorządu Studentów
b) Rade Samorządu Studentów
c) co najmniej pięciu studentów
2. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są w głosowaniu tajnym na posiedzeniu Rady
Samorządu spośród osób nie kandydujących do organów Samorządu.
3. Komisja Wyborcza moŜe powoływać kolejnych członków Komisji
4. Komisja wyborcza przeprowadza wybory.
Rozdział 3
Działalność organów Samorządu
§ 22
1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Samorządu wybiera w głosowaniu tajnym
Sekretarza, który przewodniczy posiedzeniom Rady.
2. Kadencja Sekretarza Rady Samorządu kończy się z dniem 1-szego posiedzenia
nowego składu Rady wybranego zgodnie z ordynacja wyborczą, chyba, Ŝe wcześniej
nastąpiło wygaśnięcie mandatu.
§ 23
1. Z zastrzeŜeniem § 25, posiedzenie Rady Samorządu zwołuje jej Sekretarz z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 członków tego organu. Sekretarz Rady
obowiązany jest do zwołania posiedzenia najpóźniej w czternastym dniu od dnia otrzymania
wniosku.
2. Posiedzenie prowadzi Sekretarz Rady lub wyznaczony przez niego członek Rady. Osoba
wybrana spośród uczestników posiedzenia na bieŜąco protokołuje przebieg zebrania.
3. KaŜdy uczestniczący w posiedzeniu członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o zmianę
porządku posiedzenia, zmianę prowadzącego posiedzenie, zmianę protokolanta oraz tajne
głosowanie. Organ rozstrzyga te kwestie oraz przyjmuje protokół z poprzedniego posiedzenia
zwykłą większością głosów uczestniczących w posiedzeniu członków organu.
§ 24
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Samorządu zwołuje Komisja Wyborcza w
ogłoszeniu o waŜności wyborów, wyznaczając termin posiedzenia nie później niŜ
czternastego dnia od ogłoszenia.
§ 25
1. Obrady Rady Samorządu są jawne. Na wniosek Sekretarza Rady Samorządu lub członka
Rady Samorządu zwykłą większością głosów uczestniczących w posiedzeniu członków Rady
Samorządu organ ten moŜe postanowić o utajnieniu całości lub części obrad.

2. Rektor Uczelni ma prawo przysłać obserwatora na tajną część obrad Rady Samorządu.
Obserwatorem powinien być pracownik Uczelni.
§ 26
1. Członkowie Rady Samorządu powinni zostać powiadomieni o posiedzeniu Rady
Samorządu drogą elektroniczną nie później niŜ siedem dni przed terminem posiedzenia.
2. Co najmniej 7 dni przed posiedzeniem na stronie internetowej Samorządu Przewodniczący
Zarządu Samorządu podaje do wiadomości wszystkich studentów dzień, godzinę i miejsce
posiedzenia Rady Samorządu.
3. Członkowie Rady Samorządu mają obowiązek regularnego zapoznawania się z
informacjami zamieszczanymi na oficjalnej stronie internetowej Samorządu.
§ 27
1. Rada Samorządu podejmuje uchwały, w tym wyraŜające opinie, większością głosów.
obecnych na posiedzeniu członków Rady. W sprawach przekazanych przez władze Uczelni
do zaopiniowania przez Samorząd uchwała powinna zapaść w ciągu 21 dni od przekazania.
2. W sprawach określonych w art. 206 ustawy uchwały Rady Samorządu zapadają
większością bezwzględną przy obecności co najmniej 2/3 członków organu.
3. Uchwały innych organów Samorządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 28
Protokoły posiedzeń Rady Samorządu są jawne, publikuje się je na oficjalnej stronie
internetowej Samorządu www.samorzad.lazarski.pl
§ 29
1. Sekretarz Rady Samorządu przedkłada w przeciągu 7 dni Rektorowi Uczelni uchwały i
protokoły z zebrań Rady Samorządu.
2. Uchwałę Rady Samorządu w sprawach określonych w art.206 ustawy naleŜy doręczyć
Rektorowi Uczelni w ciągu 12 godzin od zakończenia posiedzenia Rady Samorządu.
§ 30
Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu niezgodną z:
1) przepisami prawa,
2) statutem Uczelni,
3) regulaminem studiów
4) regulaminem samorządu.
§ 31
JeŜeli powierzenia pełnienia określonych funkcji dokonuje Rada Samorządu, kaŜdy członek
tego organu moŜe zgłaszać kandydatów spośród studentów Uczelni. W przypadku, gdy liczba
kandydatów więcej niŜ dwukrotnie przewyŜsza liczbę wakatów, przeprowadza się głosowanie

indykacyjne. Kandydatom zapewnia się równe moŜliwości prezentacji przed głosowaniem
indykacyjnym.
§ 32
1. Do postępowania przed Sądem KoleŜeńskim stosuje się odpowiednio przepisy o
postępowaniu dyscyplinarnym.
2. Stronami w postępowaniu przed sądem KoleŜeńskim jest wnioskodawca (pokrzywdzony) i
obwiniony.
3. Obwiniony w postępowaniu przed Sądem KoleŜeńskim moŜe korzystać z pomocy obrońcy.
Obrońcą moŜe być student, pracownik Uczelni lub adwokat.
4. Od orzeczenia sądu KoleŜeńskiego wydanego w I instancji przysługuje odwołanie.
§ 33
Wybory przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni i do Rad Wydziałów Uczelni
przeprowadza się w sposób określony w Ordynacji Wyborczej, o której mowa w § 8 ust.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 34
Regulamin Samorządu, w tym załączniki do niego, ustanawia Rada Samorządu uchwałą
podjętą bezwzględną większością głosów, osób obecnych na posiedzeniu Rady.
§ 35
W trybie określonym w § 35 Rada Samorządu, na wniosek Przewodniczącego Samorządu lub
co najmniej 1/3 członków Rady Samorządu, moŜe dokonać zmiany regulaminu Samorządu, w
tym załączników do niego.
§ 36
1. Warunkiem wejścia w Ŝycie ustanowionego przez Radę Samorządu regulaminu
Samorządu, w tym załączników do niego, jest stwierdzenie przez Senat Uczelni zgodności
regulaminu Samorządu, w tym załączników do niego, z ustawą i ze statutem Uczelni.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się do zmian regulaminu Samorządu, w tym do zmian
załączników do regulaminu Samorządu.
§ 37
1. Niniejszy regulamin Samorządu i stanowiąca załącznik nr 1 do niego Ordynacja Wyborcza
wchodzą w Ŝycie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni ich zgodności z ustawą i ze statutem
Uczelni jednak nie wcześniej niŜ 1 października 2012 roku.

