
Załącznik do Zarządzenia Rektora  

WSAP nr 22/18/19 z 27 czerwca 2019 r. 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W KIELCACH 

 

§ 1 
Wszyscy studenci Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach tworzą Samorząd Studencki. 

§ 2 

1.Samorząd Studencki działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce oraz niniejszego regulaminu nadanego Zarządzeniem Rektora WSAP w porozumieniu z Radą 

Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. 

2. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. 

3. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach zapewnia niezbędne do funkcjonowania organów 

Samorządu Studenckiego środki materialne. 

§ 3 

1. Studenci każdego z roczników studiów niestacjonarnych wybierają spośród siebie po dwóch 

przedstawicieli do władz Samorządu Studenckiego, na kadencję trwającą dwa semestry. Dokonuje się to w 

drodze wyborów bezpośrednich, w głosowaniu jawnym. 

2. Wśród studentów studiów niestacjonarnych wybory przeprowadza się w terminie dwóch kolejnych 

zjazdów, najpóźniej do dnia 30 listopada danego roku. 

3. Wybrani przedstawiciele tworzą Radę Samorządu Studenckiego WSAP w Kielcach, zwaną dalej „Radą”. 

4. Członkowie Rady w głosowaniu tajnym wybierają spośród swego składu Zarząd Rady. W skład Zarządu 

wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady. 

5. Członkostwo w Radzie wygasa z upływem kadencji, na skutek ukończenia studiów, skreślenia z listy 

studentów, pisemnego zrzeczenia się mandatu, nieprzestrzegania Regulaminu Studiów, podlegania 

ukaraniu zgodnie z Regulaminem Studiów. 

6. Mandaty osób, którym wygasła kadencja zachowują ważność do czasu wyboru nowych członków. 

§ 4 

1. Do zadań Rady należy: 

1. reprezentowanie studentów wobec władz WSAP w Kielcach 

2. podejmowanie uchwał i formułowanie wniosków w istotnych dla studentów sprawach, w tym 

uchwalanie i wprowadzanie zmian Regulaminu Samorządu Studenckiego 

3. obrona praw studentów, w szczególności wynikających z Regulaminu Studiów 

4. uzgadnianie uchwalonego przez Senat Uczelni Regulaminu Studiów i wyrażanie stanowiska w 

sprawie jego treści w ciągu 14 dni od uzyskania projektu dokumentu lub planowanych zmian 

5. uzgadniania z Rektorem stanowiska Samorządu Studenckiego na temat personalnych propozycji do 

pełnienia funkcji prorektora ds. studenckich w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia kandydatury 

6. opracowania i promowania Kodeksu etyki studenta 

 



§ 5 

1. We wszystkich istotnych sprawach członkowie Zarządu lub delegowani przez niego przedstawiciele Rady 

kontaktują się bezpośrednio z Rektorem. 

2. W przypadku dłuższego niż trzy miesiące od daty uchwalenia Regulaminu Studiów braku porozumienia 

między Senatem Uczelni i Radą Samorządu Studenckiego w sprawie jego treści, regulamin ten wchodzi 

w życie na mocy ponownej uchwały Senatu Uczelni, podjętej większością co najmniej dwóch trzecich 

głosów swego statutowego składu. 

3. Senat Uczelni uchwala programy, w tym plany studiów, po zasięgnięciu opinii Rady.  

4. Uchwały Rady niezgodne z przepisami prawa, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem 

samorządu są uchylane przez Rektora.  

 

§ 6 

1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady na posiedzeniu zastępuje go Wiceprzewodniczący. 

2. Sekretarz Rady protokołuje obrady posiedzeń Rady. 

§ 7 

 
Każdy student WSAP w Kielcach ma prawo do spotykania się z członkami Rady w celu uzyskania wiedzy na 

temat swoich spraw, prośby o pomoc, przedstawienia swoich pomysłów bądź inicjatyw. 

§ 8 

1. Na wniosek Rady Rektor może powołać Komisję Stypendialną. 

2. Powołana przez Rektora w porozumieniu z Zarządem Komisja Stypendialna dokonuje podziału dotacji na 

zadania o których mowa w § 86 ust. 1, pkt 1-4 oraz § 86 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów, przyznawanych 

na wniosek studenta. 

3. Do rozpatrzenia wniosku odwoławczego Rektor w porozumieniu z Zarządem powołuje Odwoławczą 

Komisję Stypendialną. 

4. Do składu Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą przedstawiciele 

studentów delegowani przez Radę, stanowiąc większość jej składu.  

5. Szczegółowe kwestie związane z pomocą materialną dla studentów reguluje Regulamin świadczeń dla 

studentów WSAP. 

§ 9 

W przypadku zaistnienia sporu zbiorowego, dla poparcia swoich żądań dotyczących istotnych spraw lub 

interesów studentów Rada, bezwzględną większością głosów może podjąć uchwałę o rozpoczęciu 

i przeprowadzeniu akcji protestacyjnej, nienaruszającej przepisów obowiązujących w uczelni.  

 
§ 10 

1. Zmiany zapisów niniejszego Regulaminu podlegają głosowaniu przez Radę i przyjmowane są zwykłą 

większością głosów.  

2. Wprowadzone zmiany Rada zobowiązana jest przedstawić Rektorowi Uczelni do zatwierdzenia. 

3. Regulamin samorządu studenckiego wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rektora. 


