
 

 

Regulamin Samorządu Studenckiego 
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 

z dnia 31.08.2020r. 

 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Regulamin Samorządu Studenckiego (zwany dalej Regulaminem) jest utworzony na 

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

Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. 

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania i strukturę samorządu.  

§2 

1. Studenci Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej tworzą Samorząd 

Studencki (dalej zwany Samorządem).  

2. Samorząd działa poprzez swoje organy, które stanowią niezależną i jedyną reprezentację 

ogółu studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. 

3. Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie: 

- spraw studenckich (w tym socjalno-bytowych); 

- kulturalnych. 

4. Podstawą tworzenia struktury Samorządu są Starostowie Grup Dziekańskich wszystkich 

roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia.  

§3 

1. Do zadań Samorządu należy w szczególności: 

a) reprezentowanie ogółu studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-
Białej; 

b) obrona praw studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; 

c) troska o godziwe warunki studiowania; 



 

d) prowadzenie działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych 
studentów; 

e) decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez 
uczelnię na sprawy studenckie; 

f) sporządzanie sprawozdania z rozdziału środków wymienionych w podpunkcie e) i 
rozliczanie się z nich nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnianie go w 
BIP na stronie podmiotowej uczelni. 

 

DZIAŁ II 

ORGANY SAMORZĄDU 

ROZDZIAŁ I 

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

§4 

1. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego (zwana dalej URSS) jest najwyższym 

uczelnianym organem uchwałodawczym.  

§5 

1. W skład URSS wchodzą: 

a) Przewodniczący URSS; 

b) Zastępca Przewodniczącego URSS;  

c) Sekretarz URSS; 

d) Skarbnik URSS;  

e) Starostowie Grup Dziekańskich. 

2. URSS tworzą starości grup dziekańskich, którzy wybierają spośród starostów 

przewodniczącego i pozostałych członków Rady określonych w pkt 1 lit. b-d zwykłą  

większością głosów, przy czym osoby pełniące funkcje wymienione w pkt.1a- d, nie 

mogą jednocześnie pełnić funkcji Starosty Grupy Dziekańskiej,  

3. URSS i jej przewodniczący są jedynymi organami obligatoryjnymi, natomiast może 

URSS w drodze uchwały powoływać inne organy, fakultatywne. 

 

 



 

§6 

1. Posiedzenia zwykłe URSS zwołuje Przewodniczący URSS nie rzadziej niż raz w 

semestrze, informując o ich dacie i miejscu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

2. Na pisemny wniosek 2/3 aktualnego składu URSS, Przewodniczący URSS w terminie 7 

dni od złożenia wniosku zwołuje posiedzenie nadzwyczajne URSS.  

3. Obecność na posiedzeniach URSS jest obowiązkowa.  

4. W przypadku niedyspozycyjności Starosty Grupy Dziekańskiej, zobowiązany jest on do 

wyznaczenia swojego zastępcy.  

5. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odbycia posiedzenia organów 

kolegialnych i głosowania w trybie zdalnym.  

§7 

1. Do kompetencji URSS należy w szczególności: 

a) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika i 
Sekretarza;  

b) ustalanie zasad i obszarów działań Samorządu;  

c) ustalenie sposobów powoływania przedstawicieli do organów uczelni;  

d) uzgadnianie zmian w Regulaminie Studiów;  

e) uzgadnianie zmian w Regulaminie Samorządu; 

f) opracowanie, aktualizowanie i promowanie Kodeksu Etyki Studenta; 

i) powołanie potrzebnych Komisji. 

§8 

1. Posiedzeniem URSS kieruje Przewodniczący Samorządu, pilnując porządku i 

przestrzegania Regulaminu. 

2. Rozstrzygnięcia spraw poddanych pod obrady URSS dokonuje się w formie uchwał 

sporządzanych przez Sekretarza URSS i podpisanych przez Przewodniczącego. 

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych. 

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego URSS. 



 

5. Głosowania są jawne, chyba, że głosowaniu poddawany jest  wybór lub odwołanie 

członków organów kolegialnych. 

§9 

1. URSS może powołać stałe lub doraźne Organy Samorządu.  

2. Uchwała w sprawie powołania stałego lub doraźnego Organu Samorządu powinna 

określać: 

a) nazwę; 

b) kompetencje; 

c) przedmiot; 

d) program działania; 

e) skład. 

§10 

1. W razie podejmowania czynności przed Władzami Uczelni lub na zewnątrz, przez 

jednego lub niektórych członków URSS osoby je podejmujące zobowiązane są do 

poinformowania o tych czynnościach innych członków URSS.  

 

ROZDZIAŁ II 

PRZEWODNICZĄCY URSS 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO URSS  

§11 

1. Przewodniczący URSS jest organem wykonawczym samorządu i w szczególności: 

a) reprezentuje studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej przed jej 
Władzami; 

b) reprezentuje studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej na zewnątrz;  

c) reprezentuje Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej na zewnątrz;  

d) podpisuje i przedkłada organom Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 
uchwały URSS; 

e) reprezentuje studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Senacie Uczelni; 



 

f) koordynuje i kontroluje pracę pozostałych członków URSS. 

2. Zastępca Przewodniczącego URSS w szczególności: 

a) reprezentuje studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej przed jej 
Władzami; 

b) reprezentuje studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej na zewnątrz;  

c) reprezentuje Wyższą Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej na zewnątrz;  

d) reprezentuje studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Senacie Uczelni; 

e) koordynuje i kontroluje pracę pozostałych członków URSS. 

3. W razie niedyspozycyjności Przewodniczącego URSS lub Zastępcy Przewodniczącego 

URSS w czasie posiedzenia Senatu Uczelni, wskazują oni inną osobę z URSS.  

4. Przewodniczący może przekazać zadania na ręce Zastępcy Przewodniczącego URSS lub 

innego członka URSS.  

§12 

1. Kadencja Przewodniczącego URSS trwa 2 lata i rozpoczyna się z dniem następującym po 

zakończeniu kadencji dotychczasowego Przewodniczącego URSS. 

2. Kadencja Zastępcy Przewodniczącego URSS trwa 2 lata i rozpoczyna się z dniem 

następującym po zakończeniu kadencji dotychczasowego Zastępcy Przewodniczącego 

URSS. 

ROZDZIAŁ III 

SEKRETARZ URSS 

SKARBNIK URSS 

§13 

1. Do zadań sekretarza URSS w szczególności należy:  

a) przygotowywanie projektów uchwał URSS;  

b) przygotowywanie sprawozdań z posiedzeń URSS;  

c) przygotowywanie projektów innych pism. 

§14 

1. Do zadań Skarbnika URSS w szczególności należy: 



 

a) tworzenie planu finansowego URSS; 

b) tworzenie raportów dotyczących działań URSS na płaszczyźnie finansowej;  

c) tworzenie sprawozdań ze zbiórek. 

§15 

1. Kadencja Sekretarza i Skarbnika URSS trwa 2 lata i rozpoczyna się z dniem 

następującym po zakończeniu kadencji dotychczasowego Sekretarza lub Skarbnika 

URSS. 

DZIAŁ III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§16 

1. Członkostwo w organach Samorządu może ustać z powodu: 

a) zrzeczenia się mandatu; 

b) odwołania przez URSS spowodowane niewywiązywaniem się oraz zaniedbywaniem 
obowiązków Członka Samorządu, 

c) utraty statusu studenta Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; 

d) wszczęcia wobec członka organu samorządu postępowania dyscyplinarnego; 

e) zawieszenia w prawach studenta. 

2. W przypadku zwolnienia mandatu przeprowadza się wybory w celu jego uzupełnienia.  

3. Starości Grup Dziekańskich wybierani są przez Grupy Dziekańskie. 

§17 

1. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora zgodności z ustawą Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w 

Bielsku-Białej, w terminie 30 dni od jej przekazania.  

2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc uprzedni Regulamin Samorządu 

Studenckiego z dnia 27.09.2013 r.  

 
Przewodnicząca URSS 
Monika Gruszka 

 


