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Regulamin Samorządu Studentów 
Uczelni Łazarskiego w Warszawie 

  
 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Samorząd Studentów Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zwany dalej „Samorządem” lub 
“Samorządem Studentów”, tworzą wszyscy studenci Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zwanej 
dalej „Uczelnią”. 

2. Samorząd jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.  
3. Regulamin określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu, rodzaje organów kolegialnych 

i jednoosobowych Samorządu, sposób ich wyłaniania, kompetencje oraz tryb wyboru 
przedstawicieli studentów do organów Uczelni. 

 
§ 2 

1. Samorząd 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 Łazarskiego, 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 

socjalnobytowych i kulturalnych,  
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, w tym infrastrukturę i 
środki finansowe, którymi Samorząd dysponuje w ramach swojej działalności. 

2. Właściwe organy Uczelni określają zasady korzystania przez Samorząd z pomieszczeń, 
urządzeń i środków materialnych Uczelni. 

3. Wysokość budżetu na dany rok akademicki Samorząd ustala z Rektorem Uczelni. 
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 
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) upoważni członków Samorządu Studentów, biorących udział w 
procesie przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania zadań przez Samorząd 
Studentów do przetwarzania danych osobowych studentów. 
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Rozdział II 
Organy Samorządu Studentów 

 
§ 5 

1. Samorząd działa przez swoje organy, którymi są: 
a) Rada Samorządu, 
b) Przewodniczący Rady Samorządu, 
c) Zarząd Samorządu, 

2. Rada Samorządu może powoływać komisje. 
 

§ 6 
1. Kadencja organów Samorządu trwa dwa lata, rozpoczyna się z dniem pierwszego posiedzenia 

Rady Samorządu i trwa do dnia poprzedzającego pierwsze posiedzenie nowej Rady Samorządu. 
2. W sytuacjach nadzwyczajnych, kadencja organów Samorządu Studenckiego, za zgodą Rektora 

Uczelni, może zostać wydłużona o 1 semestr.  
 

§ 7 
1. W skład Rady Samorządu wchodzi 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 Studentów Uczelni Łazarskiego i stanowi jego 
integralną część. 

 
§ 8 

1. Funkcji Przewodniczącego Rady Samorządu nie łączy się z kierowaniem jakąkolwiek organizacją 
studencką, kołem zainteresowań, klubem studenckim oraz podobnymi inicjatywami działającymi 
w ramach Uczelni. 

2. Funkcji w Zarządzie Samorządu nie mogą sprawować studenci będący jednocześnie 
pracownikami Uczelni lub studenci zatrudnieni w Uczelni na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

 
§ 9 

1. Wygaśnięcie mandatu członka organów Samorządu Studentów następuje w przypadku:  
a) utraty statusu studenta,  
b) ukończenia studiów,  
c) rezygnacji z mandatu,  
d) braku zdolności do działania dłużej niż 3 miesiące w danym roku akademickim, 
e) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z członkostwa w Radzie Samorządu, 
f) zawieszenia w prawach studenta na podstawie przepisów Ustawy. 

2. Wygaśnięcie mandatu na podstawie przesłanki z ust. 1 pkt e) następuje w przypadku: 
a) nieusprawiedliwionego braku obecności w obradach Rady Samorządu więcej niż 3 razy 

w ciągu roku akademickiego, 
b) utrzymującego się braku kontaktu z członkiem Rady, potwierdzonego dwoma 

wezwaniami wysłanymi do członka Rady przez Sekretarza Rady w odstępie 
dwutygodniowym, na które członek Rady nie odpowie w wyznaczonym terminie, 

c) Niezłożenie w wyznaczonym terminie sprawozdania, o którym mowa w § 11 ust. 2. 
3. Wygaśnięcie mandatu w przypadku o którym mowa  w ust. 1 pkt e) następuję w drodze 

uchwały Zarządu Samorządu. 
4. Zarząd Samorządu niezwłocznie informuje o swojej decyzji osobę, której mandat został 

wygaszony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas zgłaszania 
kandydatury do Rady Samorządu. 

5. Osoba której mandat został wygaszony na podstawie ust. 1 pkt e) ma prawo do odwołania się 
od decyzji do Rady Samorządu w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.  
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Rozdział III 
Rada Samorządu Studentów 

 
§ 10 

1. Rada Samorządu jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu. 
2. Do kompetencji Rady Samorządu należy: 

a) wybór Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów, 
b) powoływanie członków Zarządu Samorządu Studentów, 
c) powołanie Komisji Wyborczej i wybór jej członków, 
d) podejmowanie uchwał w sprawach przekazanych Samorządowi do zaopiniowania 

przez władze Uczelni, 
e) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących ogółu studentów Uczelni, 
f) powoływanie i odwoływania komisji Samorządu Studentów, określanie ich 

zadań i wybór przewodniczących. 
3. W szczególności Rada Samorządu: 

a) wyraża opinie w sprawie programu studiów, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy, 
b) uczestniczy w uzgadnianiu tekstu regulaminu studiów, w związku z art. 75 ust. 3 

ustawy, 
c) wyraża opinie w sprawie opłat pobieranych przez Uczelnię od studentów oraz w 

sprawie ich wysokości, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy, 
d) uczestniczy w ustalaniu regulaminu świadczeń, określającego wysokość i kryteria 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, zgodnie 
z art. 95 ust. 2 ustawy, 

e) wyraża zgodę na powołanie przez uprawniony organ Uczelni wskazanego przez ten 
organ kandydata do pełnienia funkcji prorektora ds. studenckich lub prodziekana ds. 
studenckich, w związku z § 47 ust. 2 i § 48 ust. 2 statutu Uczelni, 

f) występuje 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. 86 ust. 3 ustawy, 

g) podejmuje uchwały w sprawie akcji protestacyjnej lub strajku, zgodnie z art. 106 
ustawy, 

h) wybiera przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni oraz rad wydziałów, z 
zastrzeżeniem, że członkiem rady danego wydziału może być tylko student tego 
wydziału. 

 
§ 11 

1. Członkowie Rady Samorządu uczestniczą w realizacji zadań Samorządu wskazanych w §3.  
2. Członkowie Rady Samorządu po zakończeniu każdego semestru składają do 

Przewodniczącego sprawozdanie z podjętych działań w ramach realizacji zadań Samorządu 
wskazanych w § 3 w terminie 14 dni od dnia zakończenia semestru. 

 
§ 12 

1. Rada Samorządu może wyrazić Zarządowi Samorządu wotum nieufności. Wniosek o 
wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 1/3 członków Rady 
Samorządu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po 
upływie 7 dni od jego zgłoszenia. 

3. Rada Samorządu wyraża 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, może być zgłoszony nie wcześniej niż po 
upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku. Powtórny wniosek może być 
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zgłoszony przed upływem trzech miesięcy, jeżeli wystąpi z nim co najmniej 3/5 członków 
Rady Samorządu. 

 
§ 13 

Członkowie Rady Samorządu zobowiązani są do zachowania zgodnego z Kodeksem Etycznym Uczelni 
Łazarskiego, obowiązującymi normami społecznymi oraz do godnego reprezentowania studentów i 
Uczelni. 

 
 

Rozdział IV  
Przewodniczący Rady Samorządu 

 
§ 14 

1. Jednoosobowym organem wykonawczym Samorządu jest Przewodniczący Rady Samorządu, 
zwany dalej „Przewodniczącym Rady” 

2. Wybór Przewodniczącego Rady odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu, o 
którym mowa w §22 ust. 1, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej co 
najmniej sześciu członków składu Rady, w głosowaniu tajnym. 

3. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy: 
a) kierowanie pracami Rady Samorządu, 
b) reprezentowanie Rady Samorządu przed władzami Uczelni oraz na zewnątrz, 
c) współpraca z władzami Uczelni, 
d) składanie władzom Uczelni sprawozdań finansowych z działalności Samorządu, 
e) zwoływanie zebrań członków Zarządu Samorządu i komisji, 
f) przedstawianie Radzie Samorządu projektów zmian niniejszego regulaminu, 
g) nadzorowanie komisji powołanych przez Radę Samorządu. 

 
 

Rozdział V 
Zarząd Samorządu Studentów 

 
§ 15 

1. Zarząd Samorządu jest kolegialnym organem wykonawczym Rady Samorządu. 
2. Jeżeli Regulamin Samorządu Studentów nie wskazuje organu właściwego w określonej 

sprawie, to organem właściwym w tej sprawie jest Zarząd Samorządu. 
 

§ 16 
1. Przewodniczący Rady na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu proponuje członków 

Zarządu. 
2. Członkowie Zarządu są ̨powoływani przez Radę Samorządu na wniosek Przewodniczącego 

Rady,  bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej sześciu członków składu 
Rady, w głosowaniu tajnym podczas pierwszego posiedzenia Rady Samorządu. 

 
§ 17 

W skład Zarządu Samorządu wchodzą: 
a) Przewodniczący Rady, jako Przewodniczący Zarządu Samorządu, 
b) Wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu w liczbie nie większej niż 2, 
c) Członek Zarządu ds. finansowych, 
d) Sekretarz. 

 
§18 

Do kompetencji Zarządu Samorządu należy: 
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a) koordynacja bieżących działań Samorządu, 
b) reprezentowanie interesów studentów przed władzami Uczelni, 
c) rozpatrywanie wniosków organizacji studenckich, 
d) wykonywanie uchwał Rady Samorządu, 
e) dysponowanie środkami materialnymi Samorządu, 
f) rozpatrywanie wniosków organizacji studenckich, 
g) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu Samorządu oraz określanie 

ich kompetencji, 
h) wybór przedstawicieli Samorządu do Parlamentu Studentów RP oraz delegatów 

reprezentujących Samorząd na zjeździe delegatów, o którym mowa w art. 338 ust. 
3 i ust. 4 ustawy, 

i) delegowanie przedstawicieli do innych zewnętrznych organizacji studenckich, 
których Samorząd jest członkiem, 

j) delegowanie studentów do komisji stypendialnych, zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu 
Świadczeń Uczelni Łazarskiego w zw. z art. 86 ust. 3 ustawy, 

k) zgłaszania kandydatów do komisji dyscyplinarnych do spraw studentów, w związku z § 
77 ust. 3 Statutu Uczelni, 

l) zgłaszania kandydatów do komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 
akademickich, w związku z § 72 ust. 8 Statutu Uczelni, 

m) uczestniczenie w ustalaniu dopuszczalnej przy ubieganiu się o stypendium wysokości 
dochodu na osobę w rodzinie studenta, w związku z art. 87 ust. 2 ustawy, 

n) gromadzenie i przechowanie dokumentacji Samorządu oraz danych niezbędnych do 
właściwego funkcjonowania Samorządu. 

  
§ 19 

1. Zarząd mianuje oraz odwołuje delegatów do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz innych organizacji studenckich. 

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. 

 
§ 20 

1. Wiceprzewodniczący zobowiązany jest w szczególności do: 
a) pełnienia funkcji Przewodniczącego gdy ten funkcji tej pełnić nie może, 
b) realizacja zadań wskazanych przez Przewodniczącego, 
c) nadzorowania pracy powołanych przez Zarząd komisji, 
d) składania Przewodniczącemu Zarządu sprawozdania ze swojej działalności. 

2. 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 bieżąco wydatków Samorządu Studentów, 
d) uczestniczenia przy ustalaniu wysokości budżetu, 
e) wykonywania poleceń Przewodniczącego związanych z działalnością Zarządu, 
f) udostępniania na polecenie Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego 

dokumentów finansowych dotyczących funkcjonowania Samorządu, 
g) prowadzenia zbiórek środków finansowych organizowanych przez Zarząd, 
h) składania Przewodniczącemu Rady sprawozdania ze swojej działalności. 

3. Sekretarz zobowiązany jest w szczególności do: 
a) prowadzenia dokumentacji posiedzeń Rady Samorządu i Zarządu, 
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b) wykonywania czynności techniczno-organizacyjnych związanych z posiedzeniami Rady 
Samorządu, Zarządu Samorządu i komisji,  

c) dokumentowanie posiedzeń Rady i Zarządu. 
 

§ 21 
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 przedłożone sprawozdanie i podejmuje, w ciągu 30 dni od dnia 

przedłożenia 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. 

 
 

Rozdział VI 
Działalność organów Samorządu 

 
§ 22 

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Samorządu zwołuje Komisja Wyborcza w 
ogłoszeniu o ważności wyborów, wyznaczając termin posiedzenia nie później niż czternastego 
dnia od ogłoszenia. Kolejne posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady.  

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady posiedzenie Rady Samorządu 
zwołuje pełniący obowiązki Przewodniczącego.  

3. Członkowie Rady Samorządu powinni zostać powiadomieni o posiedzeniu Rady 
Samorządu drogą elektroniczną nie później niż siedem dni przed terminem posiedzenia. 

4. Posiedzenia Rady Samorządu mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub w formie 
zdalnej. Decyzję o formie posiedzenia podejmuje Przewodniczący Rady. 

5. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego członek Rady. 
Przebieg posiedzenia protokołuje na bieżąco Sekretarz. 

6. Obrady Rady Samorządu są jawne. Na wniosek Przewodniczącego Rady Samorządu lub 
członka Rady Samorządu zwykłą większością głosów uczestniczących w posiedzeniu członków 
Rady Samorządu organ ten może postanowić o utajnieniu całości lub części obrad. 

7. Rektor Uczelni ma prawo wydelegować obserwatora na tajną część obrad Rady 
Samorządu. Obserwatorem powinien być pracownik Uczelni. 

8. Każdy uczestniczący w posiedzeniu członek Rady Samorządu ma prawo zgłosić wniosek o 
zmianę porządku posiedzenia. Przewodniczący poddaje ten wniosek pod głosowanie. Przyjęcie 
wniosku wymaga zwykłej większości głosów członków Rady Samorządu uczestniczących w 
posiedzeniu.   

 
§ 23 

1. Rada Samorządu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, obecnych na posiedzeniu 
członków Rady chyba, że regulamin stanowi inaczej. 

2. W sprawach przekazanych przez władze Uczelni do zaopiniowania przez Samorząd uchwała 
powinna zapaść w ciągu 14 dni od przekazania pełnej dokumentacji. 

3. Przewodniczący Rady w porozumieniu z Sekretarzem może zarządzić głosowanie poza 
posiedzeniem Rady, w trybie obiegowym za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej.  

4. Zarządzając głosowanie w trybie obiegowym, Sekretarz udostępnia członkom Rady projekt 
treści uchwały i wyznacza trzydniowy termin na oddanie głosu, za pośrednictwem platformy 
do głosowania. Termin na oddanie głosu upływa z końcem dnia trzeciego. 

5. W sprawach określonych w art. 106 ustawy uchwały Rady Samorządu zapadają 
większością bezwzględną przy obecności co najmniej 2/3 członków organu. 
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6. Uchwały innych organów Samorządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 
 
 

§ 24 
1. Sekretarz Rady Samorządu przedkłada w przeciągu 7 dni Rektorowi Uczelni uchwały i protokoły 

z posiedzeń Rady Samorządu. 
2. Uchwałę Rady Samorządu w sprawach określonych w art.106 ustawy należy doręczyć 

Rektorowi Uczelni w ciągu 12 godzin od zakończenia posiedzenia Rady Samorządu. 
3. Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu niezgodną z: 

a) przepisami prawa, 
b) statutem Uczelni, 
c) regulaminem studiów, 
d) regulaminem Samorządu. 

 
§ 25 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady do czasu wyboru nowego 
Przewodniczącego obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący. Jeżeli do Zarządu 
Samorządu powołany został więcej niż jeden Wiceprzewodniczący, decyzja odnośnie tego który 
z nich pełnić będzie pełnić obowiązki Przewodniczącego podejmowana jest w drodze uchwały 
Zarządu Samorządu.  

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady oraz wiceprzewodniczących do 
czasu wyboru nowego Przewodniczącego obowiązki Przewodniczącego pełni członek Zarządu 
ds. finansowych. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczących oraz 
członka Zarządu ds. finansowych do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady obowiązki 
Przewodniczącego Rady pełni Sekretarz. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Samorządu, stosuje się § 18 Ordynacji 
Wyborczej Samorządu Studentów, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Kadencja członka organu wybranego zgodnie z § 18 Ordynacji Wyborczej trwa do końca trwania 
kadencji tego organu.  

 
 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

 
§ 26 

Regulamin Samorządu Studentów, w tym załączniki do niego, ustanawia Rada Samorządu uchwałą 
podjętą bezwzględną większością głosów, osób obecnych na posiedzeniu Rady w obecności co 
najmniej 3/5 członków Rady. 

 
§ 27 

W trybie określonym w § 26 Rada Samorządu, na wniosek Przewodniczącego Samorządu lub co 
najmniej 1/3 członków Rady Samorządu, może dokonać zmiany regulaminu Samorządu, w tym 
załączników do niego. 

  
§ 28 

1. Warunkiem wejścia w życie ustanowionego przez Radę Samorządu regulaminu Samorządu, 
w tym załączników do niego, jest stwierdzenie przez Rektora Uczelni zgodności regulaminu 
Samorządu, w tym załączników do niego, z ustawą i ze statutem Uczelni. 
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2. Postanowienie ust. 1 stosuje się również do zmian regulaminu Samorządu, w tym do zmian 
załączników do regulaminu Samorządu. 

 
 

 
§ 29 

Niniejszy regulamin uchwalony został dnia 22 lutego 2021 roku i wchodzi w życie po stwierdzeniu przez 
Rektora Uczelni Łazarskiego jego zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni Łazarskiego z dniem 
_________ 


