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Regulamin 
Samorządu Studenckiego 

Bydgoskiej Szkoły Wyższej 
 

 

Rozdział 1  

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 
1. Wszyscy studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej zwanej dalej BSW, bez względu na 

system kształcenia, orzą Samorząd Studencki zwany dalej Samorządem B S w. 

2. Samorząd BSW działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164 poz. 365 ), oraz niniejszego 

Regulaminu. 

3. Terenem działania Samorządu Studenckiego jest Bydgoska Szkoła Wyższa. 

 

 

§2 

 
1. Samorząd BSW działa poprzez swe organy wyłaniane w drodze wyborów. 

2. Organy Samorządu BSW są niezależną jedyną i apolityczną reprezentacją ogółu 

studentów BSW. 

3. Organy Samorządu BSW ponoszą odpowiedzialność przed studentami w formach i na 

zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

4. Organy Samorządu uczestniczą w realizacji zadań BSW, w szczególności w zakresie 

spraw kulturalnych i socjalno-bytowych studentów. 

5. Organy Samorządu BSW decydują w sprawach odpowiedniego rozdziału środków 

przeznaczonych przez organy BSW na cele studenckie. 

6. Organy Samorządu BSW informują studentów BSW o swej działalności w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

Rozdział II 
 

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

 

§3 

 

1. Celem działania Samorządu BSW jest ochrona praw, godności i interesów studentów, 

a w szczególności: 

a. ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych studentów, 

b. dążenie do zapewnienia studentom warunków podnoszenia poziomu wiedzy i 

rozwój u intelektualne go, 

c. działanie na rzecz podmiotowości osoby ludzkiej, kształtowanie postaw 

tolerancji i aktywności w środowisku studenckim, 
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d. zabieganie o tworzenie warunków umożliwiających studentom korzystanie z 

prawa do zrzeszania się. 

 

 

§4 

 

1. Samorząd BSW w zakresie realizacji swoich celów może prowadzić działalność 

kulturalną i wydawniczą. 

2. Organy Samorządu BSW dla realizacji swych celów mogą powoływać stałe i doraźne 

komisje. 

3. Imprezy studenckie o charakterze ogólnouczelnianym (np. juwenalia, otrzęsiny i 

obozy integracyjne) organizuj ą wyłącznie organy Samorządu BSW. 

 

 

§5 

 

W swojej działalności Samorząd Studencki kieruje się następującymi zasadami: 

poszanowania godności i podmiotowości każdego człowieka, wolności myśli, 

przekonań i słowa, odpowiedzialności każdego studenta za właściwe wywiązywanie 

się z przyjętych obowiązków, dobrowolności w przyjmowaniu i sprawowaniu funkcji 

w Samorządzie Studenckim BSW. 

 

 

Rozdział III 

 
ORGANY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

 

§6 

 

1. Organami Samorządu Studenckiego BSW są: 

a. Rada Samorządu Studenckiego BSW 

b. Przewodniczący Samorządu Studenckiego BSW 

c. Zgromadzenie ogólne studentów BSW 

d. Komisja rewizyjna Samorządu Studenckiego BSW 

e. Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego BSW 

f. Starostowie lat. 

 

2. Rada Samorządu Studenckiego BSW i Komisja Rewizyjna Samorządu 

Studenckie go BSW są organami kolegialnym i na szczeblu Uczelni. 

3. Przewodniczący jest organem jednoosobowym na szczeblu Uczelni. 

4. Starosta roku jest jednoosobowym organem samorządu danego rocznika studiów. 

 

 

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

 

 

§7 

 

1. Rada jest uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego. 
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2. W skład Rady wchodzi 4 studentów, wybranych przez ogólne Zgromadzenie 

studentów Uczelni w drodze głosowania. 

 

 

§8 

 

Do kompetencji Rady Samorządu Studenckiego BSW należy: 

1. Uchwalanie regulaminu Samorządu BSW i jego zmian. 

2. Ustalanie zasad i kierunków działalności Samorządu BSW. 

3. Decydowanie w sprawach rozdziału środków przeznaczonych przez organy BSW na 

cele studenckie. 

4. Uchylanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Samorządu BSW decyzji 

przewodniczącego Samorządu BSW  niezgodnych z przepisami obowiązującymi w 

BSW. 

5. Wybór przedstawicieli Samorządu BSW do organów kolegialnych i komisji 

stypendialnych BSW. 

6. Wybór przedstawicieli studentów do komisji w skład, których mogą wchodzić 

studenci. 

7. Wybór delegatów do Parlamentu Studentów RP. 

8. Wybór przedstawicieli do Sądu Koleżeńskiego Samorządu BSW. 

9. Wybór składu Komisji Rewizyjnej. 

10. Zatwierdzenie półrocznych sprawozdań Przewodniczącego Samorządu. 

11. Powoływanie Komisji doraźnych organizujących imprezy studenckie. 

12. Wydanie opinii w sprawach dotyczących przekazywania spraw studenckich do 

komisji dyscyplinarnej dla studentów BSW. 

 

 

§9 

 

1. Posiedzenia zwyczajne Rady  Samorządu BSW zwołuje Przewodniczący 

Samorządu, raz na kwartał, z wyjątkiem przerw w zajęciach dydaktycznych. 

2. Posiedzenia nadzwyczajne Rady Samorządu BSW zwołuje Przewodniczący 

Samorządu, z własnej inicjatywy lub niezwłocznie na wniosek: 

 Rektora BSW, 

 Komisji Rewizyjnej Samorządu BSW, 

 1/3 członków Rady Samorządu BSW. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO BSW 

 

§10 

 

Przewodniczący Samorządu: 

1. Kieruje działalnością Samorządu BSW. 

2. Reprezentuje Samorząd wobec organów BSW i instytucji zewnętrznych. 

3. Koordynuje pracę organów Samorządu BSW. 

4. Zwołuje posiedzenia Rady Samorządu BSW i im przewodniczy, z wyjątkiem 

posiedzeń, na których oceniana jest jego działalność. 

5. Sporządza i przedstawia do zatwierdzenia Rady Samorządu półroczne 

sprawozdania ze swej działalności. 
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6. Podejmuje wszelkie decyzje niezastrzeżone dla innych organów Samorządu BSW, z 

wyjątkiem decyzji o charakterze kontrolno -nadzorczym. 

7. Jest organem wykonawczym Samorządu Studenckiego BSW (zgodnie z art. 104 

ustawy),  współpracującym z władzami Uczelni w zakresie przyznawania stypendium 

Bydgoskiej Szkoły Wyższej. 

8. Powołuje wiceprzewodniczącego, który na okres niezdolności przewodniczącego do 

działania zastępuje go i jest upoważniony do zatwierdzania dokumentacji wydawanej 

przez Samorząd Studencki. 

 

 

ZGROMADZENIE OGÓLNE STUDENTÓW BSW 

 

§11 

 

Zgromadzenie Ogólne Studentów BSW tworzą studenci wszystkich kierunków 

studiów, studiujących w formie stacjonarnej i niestacjonarnej wchodzących w skład 

Samorządu Studenckiego. 

 

 

§12 
 

Zgromadzenie Ogólne Studentów BSW: 

1. Dokonuje wyboru przedstawicieli studentów do Rady 

2. Dokonuje wyboru przedstawicieli do Senatu Uczelni 

3. Uchyla uchwałę Rady na wniosek 1/3 studentów Uczelni większością ¾ głosów 

przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich studentów. 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO BSW 

 

§13 

 

1. Komisja Rewizyjna Samorządu BSW jest organem kontrolno-nadzorczym. Komisja 

Rewizyjna Samorządu BSW składa się z 3 członków wybranych spośród wszystkich 

studentów BSW w oparciu o Regulamin Wyboru Władz Samorządu Studenckiego 

BSW. 

2.  Do zadań Komisji Rewizyjnej Samorządu BSW należy: 

a. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem po stanowień Regulaminu. 

b. Sprawowanie kontroli nad bieżącą działalnością organów Samorządu BSW. 

c. Kontrolowanie sposobu wydatkowania przez organy Samorządu BSW środków 

przekazanych przez organy BSW do dyspozycji Samorządu oraz sporządzanie 

sprawozdania z tej kontroli dla Rektora BSW. 

d. Opiniowanie sprawozdań Przewodniczącego Samorządu dotyczących działalności 

Samorządu BSW. 

e. Dokonywanie wiążącej Samorząd wykładni przepisów niniejszego Regulaminu. 

f. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami Samorządu. 

g. Wnioskowanie do Rady Samorządu Studenckiego BSW o unieważnienie 

decyzji Przewodniczącego Samorządu niezgodnej z przepisami niniejszego 

Regulaminu. 

h. Występowanie z wnioskiem do Rektora BSW o uchylenie decyzji Rady 
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Samorządu Studenckiego BSW sprzecznej z Regulaminem Samorządu BSW. 

i. Przeprowadzanie innych kontroli zleconych przez Radę Samorządu 

Studenckiego BSW. 

 

 

§14 

 

1. Komisja Rewizyjna Samorządu BSW wybiera spośród swoich członków 

przewodniczącego. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Tryb pracy Komisja Rewizyjna ustala we własnym zakresie. 

4. Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej i innych organów 

Samorządu BSW. 

 

 

§15 

 

Starosta Roku reprezentuje studentów roku wobec innych organów Samorządu BSW. 

 

 

Rozdział IV 
 

KOMISJE DYSCYPLINARNE DO SPRAW STUDENTÓW 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA. 

 

§16 

Organami uprawnionymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych dotyczących 

studentów są: Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna. 

 

§17 

 

Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działają na zasadach 

określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym, w oparciu o uchwalone regulaminy 

Komisji. 

 

 

§18 

 

Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działa niezależnie od 

innych struktur samorządowych. 

 

 

§19 

 

Komisja Dyscyplinarna oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna liczą po trzech 

członków, w tym dwóch nauczycieli akademickich i jednego studenta. Nie można być 

równocześnie członkiem obydwu Komisji. 

 

 

§20 
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Komisję Dyscyplinarną i Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną powołuje Rektor BSW 

spośród kandydatów przedstawionych przez Uczelnianą Radę Samorządu 

Studenckiego. 

 

 

§21 

 

Kadencja członków Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej 

trwa 2 lata. Pełniona przez studenta funkcja członka Komisji Dyscyplinarnej i 

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej wygasa przed upływem kadencji w 

następujących przypadkach: skreślenia z listy studentów, ukończenia studiów, 

zrzeszenia albo odwołania. 

 

 

§22 

 

Członek Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej nie może 

być jednocześnie członkiem kolegialnych i jednoosobowych organów Samorządu 

Studenckiego. 

 

 

§23 

 

Za naruszenie przepisów obowiązujących na Uczelni oraz za czyny uchybiające 

godności studenta, student ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną. 

 

 

 

§24 

 

Sprawę do rozpatrzenia dla Komisji Dyscyplinarnej przekazuje Rektor Uczelni z 

własnej inicjatywy albo na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. 

 

 

§25 

 

Karami nakładanymi przez Komisję Dyscyplinarną są: 

1. upomnienie 

2. nagana 

3. nagana z ostrzeżeniem 

4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku; 

5. wydalenie z uczelni. 

 

 

§26 

 

Student, który został ukarany przez Komisję Dyscyplinarną ma prawo wnieść 

odwołanie do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w ciągu 14 dni od doręczenia 
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zawiadomienia o ukaraniu. Orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej są 

ostateczne. 

 

 

§27 

 

Orzecznictwu Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej 

podlegają wszyscy studenci BSW. 

 

 

§28 

 

Postępowanie przed Komisją Dyscyplinarną i Odwoławczą Komisją Dyscyplinarna 

jest jawne. 

 

 

§29 

 

Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z mocy prawa po upływie trzech lat od daty 

uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu. 

Komisja Dyscyplinarna, która orzekła karę dyscyplinarną, może orzec jej zatarcie na 

wniosek ukaranego studenta, złożony nie wcześniej niż po upływie roku od 

uprawnienia się orzeczenia o ukaraniu. 

 

 

Rozdział V 
 

TRYB WYBORU I ODWOŁANIA ORGANÓW SAMORZĄDU 

 

§30 

 

Wybory organów Samorządu przeprowadza się na podstawie przepisów niniejszego 

regulaminu oraz Regulaminu wyboru władz Samorządu Studenckiego BSW. 

 

 

§31 

 

1. Wyboru Przewodniczącego Samorządu BSW dokonują wszyscy starostowie 

semestrów BSW bez względu na system kształcenia. 

2. Wyboru Rady Samorządu Studenckiego BSW dokonują Zgromadzenie Ogólne 

studentów BSW oraz starostowie semestrów BSW bez względu na system kształcenia. 

3. Wyboru starosty roku dokonują wszyscy studenci danego roku. 

 

 

§32 

1. Kadencja organów Samorządu BSW trwa 2 lata od dnia ich wyboru i zatwierdzenia. 

2. Wybory organów Samorządu BSW odbywają się w terminie nie dłuższym niż 12 

miesięcy od daty poprzednich wyborów. 

3. Wybory organów Samorządu BSW odbywają się na wszystkich kierunkach 

dydaktycznych BSW. 
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§33 

 

1. Mandat w organach Samorządu BSW wygasa, gdy ich członek: 

 utracił status studenta BSW, 

 utracił bierne prawo wyborcze, 

 zrzekł się mandatu, 

2. Jeżeli do końca kadencji organu kolegialnego pozostało nie mniej niż 3 miesiące, 

przeprowadza się wybory uzupełniające. W innym przypadku organ kolegialny działa 

w zmniejszonym składzie' mogąc podejmować uchwały. 

3. W przypadku utraty mandatu Przewodniczącego Samorządu BSW, gdy do końca jego 

kadencji pozostało nie mniej niż 3 miesiące, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

W przeciwnym razie funkcję Przewodniczącego Samorządu BSW pełni 

Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego BSW. 

 

 

§34 

 

1. Przewodniczącego Samorządu BSW może odwołać w głosowaniu tajnym Rada 

Samorządu Studenckiego BSW na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

2. Uchwała o odwołaniu Przewodniczącego Samorządu BSW jest ważna, gdy została 

podjęta większością 2/3  głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady 

Samorządu Studenckiego BSW. 

3. Odwołania Starosty Roku dokonują studenci w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do wyboru 

Starosty Roku, na wniosek zgłoszony do opiekuna roku przez l/4 studentów danego 

roku. 

 

 

 

Rozdział VI 
 

UCHWALENIE I ZMIANA REGULAMINU 

 

§35 

 

1. Regulamin Samorządu Studenckiego BSW uchwala Rada Samorządu  Studenckiego 

BSW większością2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Rady. 

2. Zmiany w Regulaminie Samorządu Studenckiego BSW uchwala Rada Samorządu 

Studenckiego BSW większością 2/3 głosów Członków Rady. 

3. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat BSW jego zgodności z 

właściwymi przepisami. 

 


