
 

Regulamin Samorządu Studenckiego 

Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

Rozdział 1 

Zasady Ogólne 

 

§1 

Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, zwanej dalej WSG tworzą Samorząd 

Studentów zwany dalej Samorządem reprezentowany przez Parlament zwany dalej 

Parlamentem. Parlament działa w granicach określonych w ustawie  

z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), 

przepisach wykonawczych do ustaw, Statucie WSG oraz niniejszym Regulaminie. 

 

§2 

1. Samorząd działa poprzez swoje organy. 

2. Organy Samorządu są niezależną reprezentacją ogółu studentów WSG. 

3. Organy Samorządu nie są podporządkowane żadnym ponad uczelnianym strukturom 

samorządowym. 

4. Organy Samorządu są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami. 

5. Organy Samorządu uczestniczą w realizacji zadań WSG, w szczególności w zakresie 

procesu dydaktyczno-wychowawczego, popularnonaukowego, socjalno-bytowego, 

kulturowo-oświatowego, sportowo-rekreacyjnego oraz informacyjnego. 

6. Organami Parlamentu są:  

a) Parlament Studentów WSG zwany dalej Parlamentem, 

b) Przewodniczący Parlamentu Studenckiego WSG zwany dalej Przewodniczącym, 

c) Zarząd Parlamentu Studenckiego WSG zwany dalej Zarządem, 

d) Pełnomocnicy, 

e) Komisja Rewizyjna Parlamentu Studenckiego WSG zwana dalej KR, 

f) Sąd Koleżeński WSG zwany dalej SK, 

g) Starosta Roku zwany dalej Starostą. 

 

7.  Kadencja organów Parlamentu trwa 2 lata. 

8. Parlament działa poprzez swoje wyszczególnione organy, organy pomocnicze  



 

oraz pozostałych członków, zwanych dalej przedstawicielami Parlamentu. 

 

 

 

§3 

Parlament poprzez swoje działanie: 

1) broni praw studentów, 

2) uczestniczy w decydowaniu o sprawach WSG, w szczególności poprzez swych 

przedstawicieli w Senacie, 

3) zgłasza postulaty i wnioski na posiedzeniach Senatu, 

4) popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy 

studenckie, 

5) zabiega o stworzenie warunków umożliwiających studentom korzystanie z prawa do 

zrzeszania się, 

6) wyraża opinię środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesami 

kształcenia i wychowania w szkołach wyższych, jak również w sprawach z nim 

związanych bądź wymagających jego wypowiedzi, 

7) nawiązuje aktywną współpracę z organizacjami studenckimi innych uczelni,  

w ramach której dzieli się doświadczeniami oraz współtworzy charakter środowiska 

studenckiego, 

8) bierze udział w podziale środków pomocy materialnej dla studentów, 

9) opiniuje podział funduszy i innych środków finansowych uczelni, przeznaczonych na 

cele studenckie, 

10)  popiera i bierze czynny udział w imprezach charytatywnych i kulturalnych 

zorganizowanych przez WSG jak i inne organy niezależne. 

 

§4 

1. Parlament wspiera Władze i jednostki organizacyjne WSG w realizacji ich zadań. 

2. Parlament na początku każdego semestru ustala i ogłasza semestralny plan działania. 

 

§5 

1. Parlament, do realizacji swych celów ma prawo, w zakresie ustalonym z właściwymi 

jednostkami organizacyjnymi WSG i po pisemnym wyrażeniu zgody, do korzystania z 

urządzeń i środków materialnych WSG, w szczególności takich jak: urządzenia 



 

poligraficzne, telekomunikacyjne, informatyczne, pomieszczenia lokalne, materiały 

informacyjne  

i promocyjne oraz innych niezbędnych do realizacji celów Parlamentu. 

2. Decyzje Władz WSG dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na cele organizacji 

studenckich podejmowane są z powiadomieniem Parlamentu. 

 

 

§6 

1. Samorząd poprzez działanie Parlamentu, w zakresie swoich celów może prowadzić 

działalność kulturalną i wydawniczą, może tworzyć i nadzorować studenckie agendy 

naukowe, kulturalne, sportowe i turystyczne, a także instytucje socjalne przeznaczone 

dla studentów, z poszanowaniem przepisów ustawy o działalności gospodarczej oraz 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Tworzenie agend i organizacji studenckich podlegających Parlamentowi wymaga 

uzyskania akceptacji Władz Uczelni. 

 

§7 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Parlamentu mają wszyscy studenci 

WSG. 

2. Student może zostać pozbawiony biernego prawa wyborczego prawomocnym 

orzeczeniem komisji dyscyplinarnej. 

 

Rozdział 2 

Parlament Studentów WSG 

 

§9 

Parlament jest organem uchwałodawczym.  

 

§10 

1. Parlament składa się z Przewodniczącego oraz 15 osób pochodzących z wyborów. 

2. Członkowie Parlamentu wybierani są na przełomie listopada i grudnia w wyborach 

powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych. 

3. W przypadku zmniejszenia składu członków Parlamentu o 1/3 członków, KR  

niezwłocznie zarządza wybory uzupełniające do Parlamentu. 



 

4. W przypadku niewywiązywania się należycie z  obowiązków członka Parlamentu, 

Przewodniczący ma prawo wydać 3 oficjalne upomnienia, które skutkują wydaleniem 

z Parlamentu. 

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji Parlamentu 

pozostały 4 miesiące. Wówczas Parlament pracuje w zmniejszonym składzie bez 

możliwości odwołania członków innych organów Parlamentu. 

 

§11 

1. Obrady zwykłe Parlamentu zwołuje, na tydzień przed planowanymi zebraniem, 

Przewodniczący. 

2. Obrady zwykłe Parlamentu zwoływane są przez Przewodniczącego, co najmniej dwa 

razy w semestrze. 

3. Obrady nadzwyczajne Parlamentu zwołuje Przewodniczący lub KR na wniosek 

własny lub ¼ członków Parlamentu. 

4. Wnioskodawca przedstawia członkom Parlamentu harmonogram obrad. 

5. Obrady Parlamentu prowadzi Przewodniczący lub członek KR. 

6. Obecność członków Parlamentu w obradach jest obowiązkowa, w przypadku 

trzykrotnej nieobecności, członek Parlamentu otrzymuje ustną naganę. 

 

§12 

1. Uchwały Parlamentu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

przynajmniej połowy członków Parlamentu, chyba, że niniejszy Regulamin stanowi 

inaczej. 

2. W przypadku równowagi głosów decyduje ostatecznie głos Przewodniczącego. 

3. Uchwały Parlamentu i wyniki głosowań zamieszczane są na stronie internetowej 

Samorządu. 

 

             §13                                       

1. Organami wewnętrznymi Parlamentu są komisje stałe i nadzwyczajne. 

2. Zespołami stałymi są: 

a) Zespół ds. socjalnych i finansów; 

b) Zespół ds. nauki, kultury i sportów; 

c) Zespół ds. administracyjno – prawnych 



 

d) Zespół ds. PR i marketingu. 

3. Zespoły nadzwyczajne Parlament powoływane są w razie potrzeb. 

 

§14 

Do kompetencji Parlamentu należy: 

a) uchwalenie 3 miesiące przed wyborami ordynacji wyborczej Parlamentu Studenckiego 

WSG, 

b) uchwalenie budżetu Parlamentu studenckiego, 

c) współtworzenie regulaminu studiów i regulaminu przyznawania pomocy materialnej 

dla studentów, 

d) powoływanie członków KR, 

e) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Parlamentu do Senatu, powoływanie 

Wydziałowych Komisji Stypendialnych i Odwoławczej Komisji Stypendialnej, 

f) odwoływanie Przewodniczącego na wniosek KR większością 2/3 głosów, 

g) na wniosek KR uchylanie lub wstrzymywanie decyzji Zarządu, 

h) decydowanie o proteście lub strajku studenckim, 

i) wyznaczanie studentów do nagród lub wyróżnień, 

j) kreowanie polityki stypendialnej Parlamentu, 

k) tworzenie organów pomocniczych Parlamentu (Wydziałowej Rady Parlamentu 

Studenckiego i Rzecznika Praw Studentów) oraz określenie ich działania, 

l) zwoływanie wiecu studentów. 

m) nadzorowanie i wspieranie Samorządów Studenckich Wydziałów Zamiejscowych 

 

 

Rozdział 3 

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego WSG 

 

§15 

Przewodniczący, wchodzący w skład Zarządu, jest organem wykonawczym Parlamentu. 

 

§16 

1. Przewodniczący wybierany jest na przełomie listopada i grudnia, przez członków 

Parlamentu w wyborach tajnych. 

2. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego, Komisja Rewizyjna 



 

niezwłocznie zarządza wybory uzupełniające. Do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego jego obowiązki sprawuje tymczasowo członek Zarządu będący 

Wiceprzewodniczącym. 

3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji 

Przewodniczącego pozostały 4 miesiące. 

 

§17 

Do kompetencji Przewodniczącego należy: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

b) powoływanie członków Sądu  Koleżeńskiego,  

c) reprezentowanie Parlamentu na zewnątrz, 

d) zwoływanie i przewodniczenie obradom Parlamentu i posiedzeniom Zarządu, 

e) powołanie Wiceprzewodniczącego Parlamentu, który w razie jego nieobecności lub 

choroby zastępuje Przewodniczącego. 

 

§18 

 

Przewodniczący jest członkiem Senatu Uczelni oraz delegatem Samorządu do  Parlamentu 

Studentów RP. 

Rozdział 4 

Zarząd Parlamentu Studenckiego WSG 

 

§19 

Zarząd jest organem wykonawczym Parlamentu. 

 

§20 

1. Zarząd składa się z Przewodniczącego oraz 3 osób powoływanych przez 

Przewodniczącego. 

2. Połowa członków Zarządu musi też być członkami Parlamentu. 

3. Przewodniczący z członków Zarządu wyznacza Wiceprzewodniczącego Parlamentu. 

 

§21 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu. 

2. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równowagi głosów 



 

decyduje ostatecznie Przewodniczący. 

 

§22 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) wykonywanie uchwał Parlamentu, 

b) zarządzaniem majątkiem Samorządu, 

c) reprezentowanie Samorządu przed władzami uczelni, 

d) wybór przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnej oraz odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej, 

e) prowadzenie polityki informacyjnej Samorządu, 

f) współpraca z uczelnianymi organizacjami studenckimi oraz kołami naukowymi, 

g) pozyskiwanie środków z zewnątrz, 

współpraca ze starostami roku, 

h) organizacja plebiscytu i referendum,  

i) prowadzenie dokumentacji wewnętrznej Samorządu, 

j) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Parlamentu: do Spraw  osób 

niepełnosprawnych, do spraw studiów niestacjonarnych, do spraw wydziałów 

zamiejscowych oraz do spraw studentów z zagranicy. 

 

§23 

1. Zarząd przynajmniej raz w tygodniu prowadzi stałe dyżury dla studentów. 

2. Zarząd, co roku składa Parlamentowi sprawozdanie ze swojej działalności. 

 

Rozdział 5 

Komisja Rewizyjna Parlamentu Studenckiego WSG 

 

§24 

KR jest organem kontrolnym Parlamentu oraz organem sądowniczym drugiej instancji 

stanowiąc odwoławczy sąd koleżeński. 

 

§25 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. 

2. Członkowie Komisja Rewizyjna powoływani są przez Parlament spośród studentów 



 

działający przynajmniej rok w Parlamencie lub innej organizacji studenckiej. 

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej nie może pokrywać się z kadencją innych organów 

Parlamentu. 

 

§26 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie organów Samorządu, 

b) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Parlamentu, 

c) zarządzanie czerwcowych wyborów do Parlamentu i na Przewodniczącego, 

d) zarządzanie wyborów uzupełniających do Parlamentu i na Przewodniczącego, 

e) stwierdzanie ważności wyborów, 

f) w razie wykrycia nieprawidłowości wnioskuje o odwołanie Przewodniczącego  

lub członka Zarządu. 

 

Rozdział 6 

Sąd Koleżeński Parlamentu Studenckiego WSG 

 

§27 

Sąd Koleżeński jest organem sądowniczym Parlamentu. 

 

§28 

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego powoływani są przez Przewodniczącego Parlamentu 

spośród studentów działających przynajmniej rok w Parlamencie lub innej organizacji 

studenckiej. 

 

§29 

1. Sąd Koleżeński może wymierzyć karę upomnienia lub nagany. 

2. Rozprawa Sądu Koleżeńskiego jest jawna. 

3. Oskarżycielem przed Sądem Koleżeńskim jest pokrzywdzony student lub członek 

Zarządu. 

4. Obrońcę przed Sądem Koleżeńskim wybiera student oskarżony. 

5. W ciągu 14 dni od decyzji Sądu Koleżeńskiego osobie ukaranej przysługuje 

odwołanie do Komisji Rewizyjnej. 



 

 

§30 

1. Przewodniczący, członek Zarządu, członek Parlamentu oraz członek Komisji 

Rewizyjnej nie może odpowiadać za swoje przewinienia przed Sądem Koleżeńskim. 

2. W powyższym przypadku sprawa jest kierowana do uczelnianej komisji 

dyscyplinarnej. 

 

Rozdział 7 

Starosta Roku 

 

§31 

Starosta Roku jest reprezentantem danego roku przed organami samorządu.  

 

 

 

§32 

1. Starosta jest wybierany na danym roku w wyborach powszechnych, równych  

i bezpośrednich.  

2. Starosta może być odwołany bezwzględną większością głosów, w obecności 

przynajmniej połowy studentów danego roku na wniosek ¼ studentów roku.  

 

§33 

1. Starosta reprezentuje swój rok przed Parlamentem oraz pracownikami uczelni. 

2. Starosta zobowiązany jest utrzymywać stały kontakt z Zarządem. 

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

 

§34 

1. Nie można łączyć funkcji w różnych organach Parlamentu.  

2. Zasada ta nie dotyczy Starosty Roku oraz członków Parlamentu zasiadających  

w Zarządzie i Przewodniczącego zasiadającego w Zarządzie i Parlamencie. 

 



 

§35 

1. Parlament może większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy 

regulaminowego składu przyjąć poprawki do niniejszego Regulaminu. 

2. Poprawki od niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po stwierdzeniu ich zgodności 

ze Statutem WSG oraz ustawą przez Rektora. 

 


