
 
 

 

Senat WSB-NLU stwierdził zgodność  

 niniejszego Regulaminu ze Statutem  

 WSB-NLU oraz ustawą  

 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  

Regulamin Samorządu Studenckiego  

WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu  

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym  Sączu 
(dalej w skrócie WSB-NLU), korzystając z uprawnień nadanych im przez prawo państwowe 
oraz Statut  Uczelni, tworzą Samorząd Studencki.  

- Rozdział 1 -  

Organy Samorządu Studenckiego  

1. Samorząd Studencki działa przez swoje organy, którymi są: Rada Uczelniana 
Samorządu Studenckiego i Przewodniczący Samorządu Studenckiego. 

2. Organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego jest Rada Uczelniana  
Samorządu Studenckiego (zwana dalej Radą Uczelnianą) wybierana przez 
studentów WSB-NLU. 

3. Przewodniczącym Samorządu Studenckiego jest członek Rady Uczelnianej, który 
uzyskał najwięcej głosów w głosowaniu przy wyborze Rady Uczelnianej WSB-
NLU. 

- Rozdział 2 -  

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego   



 
 

 

1. W Skład Rady Uczelnianej wchodzi 8 osób wybranych przez studentów WSB-NLU 
w wyborach do Rady Uczelnianej.  

2. Wybory do Rady Uczelnianej odbywają się co jeden rok akademicki. Wybory  do 
Rady Uczelnianej powinny odbyć się w terminie do dnia 30 października każdego 
roku akademickiego. Jednakże przekroczenie tego terminu nie ma wpływu na 
ważność wyborów do Rady.  

3. Wybory do Rady Uczelnianej odbywają się poprzez głosowanie w systemie  Cloud 
Academy. Nad prawidłowością głosowania nadzór sprawuje  jednostka 
sprawująca nadzór nad  funkcjonowaniem uczelnianego systemu oraz Dziekan 
Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki oraz Komisja Wyborcza. 

4.  Rada Uczelniana wybierana jest spośród ogółu studentów. Ogłoszenie  
o wyborach wraz z kalendarzem wyborczym podaje Przewodniczący Samorządu 
Studenckiego najpóźniej na 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia wyborów. 
Wniosek o przyjęcie kandydatury należy złożyć Komisji Wyborczej  najpóźniej w 
dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wyborów.  Komisja Wyborcza dokonuje 
weryfikacji poprawności złożonego  wniosku.  

5. W wyborach do Rady Uczelnianej każdy ze studentów WSB-NLU dysponuje 
możliwością oddania jednego głosu na jednego kandydata, któremu przyznawany 
jest 1 punkt. Do ważności głosu konieczne jest wskazanie jednego kandydata. 
Wskazanie kilku kandydatów skutkuje nieważnością głosu. Głosy oddane przez 
studentów są sumowane, a do Rady  Uczelnianej wchodzi 8 kandydatów z 
największą liczbą punktów. W przypadku, gdy na ósmym miejscu jest kilka 
kandydatów, o ich przynależności do Rady Uczelnianej decyduje losowanie. 
Wyniki wyborów do Rady Uczelnianej podawane są do publicznej wiadomości 
przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

6. W skład Komisji Wyborczej czuwającej nad przebiegiem wyborów do Rady 
Uczelnianej wchodzą co najmniej 2 osoby wybrane przez Prezydium Rady 
Uczelnianej. Do zadań Komisji Wyborczej należy: rejestracja kandydatów do 
wyborów do Rady Uczelnianej, czuwanie nad realizacją kalendarza wyborczego, 
informowanie społeczności  uczelni o sprawach związanych  
z wyborami oraz sporządzanie ich  dokumentacji, w szczególności protokołu 
końcowego.  



 
 

 

7.  Skargi dotyczące przeprowadzenia wyborów składa się na ręce Rektora WSB-NLU 
w terminie do 7 dni od ogłoszenia przez  Komisję Wyborczą wyników wyborów, 
który – po zasięgnięciu opinii dotychczasowej Rady Uczelnianej – może 
unieważnić wybory do Rady Uczelnianej, jeżeli odbyły się one w sposób 
niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, co mogło mieć wpływ na 
wynik wyborów. 

8. Kadencja Rady Uczelnianej trwa jeden rok akademicki i zaczyna się w momencie 
rozpoczęcia pierwszego zebrania Rady Uczelnianej, a kończy z rozpoczęciem 
pierwszego zebrania Rady Uczelnianej wybranej na okres kolejnej kadencji. 

9. W przypadku rezygnacji lub utraty mandatu przez członka Rady Uczelnianej, skład 
Rady Uczelnianej powinien zostać uzupełniony. W takiej sytuacji objęcie wolnego 
miejsca w Radzie Uczelnianej proponuje się kolejno osobom, które uzyskały 
najwyższy wynik w wyborach do tej Rady Uczelnianej,  ale nie dostały się do niej.  

10. Zebrania Rady Uczelnianej zwołuje Przewodniczący Samorządu Studenckiego co 
najmniej jeden raz w semestrze akademickim. Zebranie Rady Uczelnianej może 
odbyć się niezależnie od tego, ile członków Rady bierze udział w Zebraniu.  

11. Członkostwo w Radzie Uczelnianej wygasa wraz z upływem kadencji oraz na  
skutek: ukończenia studiów w WSB-NLU, skreślenia z listy studentów WSB-NLU, 
pisemnego  zrzeczenia się mandatu lub jego utraty wskutek nieprzestrzegania 
Regulaminu Studiów i Regulaminu Samorządu Studenckiego. Ukończenie studiów 
w WSB-NLU nie skutkuje wygaśnięciem członkostwa w Radzie Uczelnianej w 
przypadku, gdy jest ono związane z zakończeniem ostatniego roku 
akademickiego w WSB-NLU do czasu rozpoczęcia kadencji kolejnej Rady 
Uczelnianej wybranej na kolejny semestr. 

12. Wniosek o utratę członkostwa w Radzie Uczelnianej wskutek nieprzestrzegania  
Regulaminu Samorządu Studenckiego musi zostać zgłoszony wraz  z 
uzasadnieniem. Wniosek taki jest włączany w program najbliższych  obrad Rady i 
podlega procedurze przewidzianej dla decyzji  personalnych. W takich wypadkach 
utrata członkostwa w Radzie Uczelnianej następuje na mocy uchwały Rady 
Uczelnianej podjętej większością obecnych głosów uprawnionych do głosowania. 
W głosowaniu nie bierze udziału członek Rady Uczelnianej, którego dotyczy 
głosowanie. 



 
 

 

13. Do zadań Rady Uczelnianej należy omawianie wszelkich spraw związanych ze 
studiami i postulowanie podjęcia uchwał lub podjęcia stosownych działań przez 
Prezydium Rady Uczelnianej, w tym w zakresie: 

a) programu działania i rozdziału środków przeznaczonych na działalność 
organizacji studenckich oraz na cele studenckie 

b)  powoływania przedstawiciela studentów do poszczególnych Rad  i Komisji, 

c)  reprezentowania studentów wydziałów działających w danym  kampusie,  

d)  obrony praw studenta w szczególności w zakresie respektowania  
postanowień Regulaminu Studiów,  

e) opiniowania decyzji dotyczących modelu i programu studiów oraz  
podnoszenia poziomu nauczania,  

f) prowadzenia działalności na rzecz potrzeb socjalno-bytowych i kulturalnych 
studentów wydziałów działających w danym kampusie, w  tym 
uczestniczenia w procesie przyznawania studentom pomocy  materialnej. 

14. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w jej obradach.   
W przypadku niemożności dopełnienia tego obowiązku, nieobecny Członek Rady 
ma  obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności w najbliższym możliwym  
terminie (najpóźniej podczas następnych obrad) wobec Prezydium Rady, które 
ocenia wiarygodność usprawiedliwienia.  
W przypadku dwukrotnego naruszenia obowiązku uczestniczenia  
w obradach Rady Uczelnianej zapis ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

15. Przewodniczący Samorządu Studenckiego po ogłoszeniu wyników wyborów, do 
Rady Uczelnianej wybiera członków Prezydium Rady Uczelnianej spośród 
studentów Uczelni. Prezydium Rady Uczelnianej składa się z 3-5 osób, w tym 
Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. Kadencja Prezydium Rady 
Uczelnianej trwa do czasu zakończenia kadencji Rady Uczelnianej. Skład 
Prezydium Rady Uczelnianej może być w toku kadencji uzupełniany w razie takiej 
potrzeby. Zapis ust. 11 stosuje się odpowiednio. Przewodniczący Samorządu 
Studenckiego może również dokonywać zmian w składzie Prezydium Rady 
Uczelnianej jeżeli uzna, że jest to uzasadnione sprawnością i efektywnością 
działania Prezydium. 



 
 

 

16. Do zadań Prezydium Rady Uczelnianej należą sprawy określone  
w niniejszym Regulaminie oraz: 

∙    reprezentowanie Rady Uczelnianej na zewnątrz,  

∙ współpraca z władzami Wydziałów i Uczelni,  

∙ przedstawianie stanowiska Rady Uczelnianej, 

∙ podejmowanie uchwał w sprawach studenckich (które nie są wiążące dla  

organów Uczelni), 

∙ zajmowanie stanowiska w sprawach studenckich, 

∙ postulowanie stosownych rozwiązań dotyczących studentów, 

∙ rozstrzyganie sporów między członkami Rady Uczelnianej, 

∙ wybór spośród Rady Uczelnianej lub spośród innych studentów przedstawicieli 
studentów wchodzących w skład Senatu WSB-NLU. 

- Rozdział 3-  

Przewodniczący Samorządu Studenckiego 

1. Przewodniczącym Samorządu Studenckiego jest osoba, która uzyskała 
największą liczbę głosów w wyborach do Rady Uczelnianej. 

2. Do Przewodniczącego Samorządu Studenckiego należy organizowanie prac Rady 
Uczelnianej, przewodniczenie zebraniom Rady Uczelnianej, organizowanie prac 
Prezydium Rady Uczelnianej, przewodniczenie zebraniom Prezydium Rady 
Uczelnianej, udział w obradach Senatu WSB-NLU oraz inne sprawy określone w 
niniejszym Regulaminie.  

3. Kadencja Przewodniczącego Samorządu Studenckiego jest równa kadencji Rady 
Uczelnianej wybranej na okres kolejnej kadencji. 

4. Przewodniczący Samorządu Studenckiego może utworzyć Komitet Studencki do 
pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków lub do konsultacji. W skład 
Komitetu Studenckiego mogą wchodzić studenci WSB-NLU. 



 
 

 

5. Mandat Przewodniczącego Samorządu Studenckiego wygasa wraz  
z upływem kadencji oraz na  skutek: ukończenia studiów w WSB-NLU, skreślenia 
z listy studentów WSB-NLU, pisemnego  zrzeczenia się mandatu, jego utraty 
wskutek nieprzestrzegania Regulaminu  Studiów i Regulaminu Samorządu 
Studenckiego, lub decyzji Rektora podjętej na skutek zaprzestania wykonywania 
lub nienależytego wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego 
Samorządu Studenckiego. W tym ostatnim przypadku Rektor w decyzji wskazuje 
osobę, która będzie pełnić funkcję Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, 
spośród członków Rady Uczelnianej. Ukończenie studiów w WSB-NLU nie 
skutkuje wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Samorządu Studenckiego w 
przypadku, gdy jest ono związane z zakończeniem ostatniego roku 
akademickiego w WSB-NLU do czasu rozpoczęcia kadencji kolejnego 
Przewodniczącego Samorządu Studenckiego wybranego na kolejny semestr. 

- Rozdział 4 -  

Postanowienia ogólne, przejściowe i końcowe  

1. Obrady Rady Uczelnianej oraz obrady Prezydium Rady Uczelnianej mogą być 
protokołowane przez Sekretarza wybranego spośród członków danego organu. 

2. Decyzje personalne zapadają w drodze głosowań tajnych.  

3. Uchwały Rady Uczelnianej oraz Prezydium Rady Uczelnianej zapadają zwykłą  
większością obecnych głosów. 

4.  Każdy student ma prawo spotkania się z członkami Rady Uczelnianej, w celu  
uzyskania wiedzy na temat swoich spraw, prośby o pomoc oraz w celu  
przedstawienia swoich pomysłów i inicjatyw.  

5. Sprawozdanie z działalności Rady Uczelnianej, przedstawia Przewodniczący  
Samorządu Studenckiego na koniec roku akademickiego na posiedzeniu  Senatu 
lub przekazuje je Rektorowi Uczelni. 

6. Zmiana zapisów niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Rady Uczelnianej 
podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 



 
 

 

członków Rady Uczelnianej oraz zatwierdzenia przez Senat WSB-NLU. 

10.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Senat WSB-NLU.  

 


