
Załącznik do Zarządzenia nr 52/2019 

Rektora Collegium Mazovia  
Innowacyjnej Szkoły Wyższej 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

Regulamin Samorządu Studenckiego Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Siedlce 2019 

 

 

Regulamin Samorządu Studentów 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej 

 
 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

W Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej, zwanej dalej „Collegium Mazovia”, wszyscy 

studenci tworzą Samorząd Studencki, zwany dalej ,,Samorządem". 

 

§2 

 

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

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz 1668 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Statutu Collegium 

Mazovia, Regulaminu studiów Collegium Mazovia oraz niniejszego regulaminu zwanego dalej 

,,Regulaminem". 

2. Organy samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Collegium Mazovia. 

3. Samorząd jest apolityczny. 

 

§3 

1. Zadaniem organów Samorządu Studenckiego jest w szczególności: 

1) obrona praw studentów;  

2) reprezentacja studentów wobec władz Collegium Mazovia oraz poza nią; 

3) współpraca z władzami Collegium Mazovia w zakresie podnoszenia jakości kształcenia 

studentów; 

4) współdecydowanie o organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego na warunkach 

określonych odrębnymi przepisami; 

5) współdecydowanie o treści Regulaminu studiów na warunkach określonych odrębnymi 

przepisami; 

6) współdecydowanie o rozdziale funduszu pomocy materialnej dla studentów, a także 

środków przeznaczonych przez organy Collegium Mazovia na cele studenckie na 

warunkach określonych odrębnymi przepisami; 

7) wspieranie działalności studentów w zakresie rozwoju naukowego, kulturalnego oraz 

sportowo-rekreacyjnego.                                                                       

2. Samorząd realizując zadania, o którym mowa w ust.1, ma prawo występowania do organów 

Collegium Mazovia z wnioskami dotyczącymi spraw studentów. 

 

§4 

1. Samorząd, aby realizować swoje regulaminowe zadania, ma prawo korzystać ze środków 

materialnych i urządzeń należących do Collegium Mazovia, szczególnie do pomieszczeń  

i urządzeń poligraficznych. 
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2. Zasady korzystania określa Rektor Collegium Mazovia. 

 

§5 

1. Każdy student ma prawo wyrażania opinii w sprawach należących do właściwości samorządu, 

kierowania pod adresem jego organów wniosków i propozycji. 

 

§6 

1. Wszystkie posiedzenia organów kolegialnym samorządu są otwarte dla studentów. 

2. Organy samorządu mają prawo do informowania studentów Collegium Mazovia o swojej 

działalności, w tym poprzez zwoływanie zebrań i zgromadzeń. 

3. W celu realizacji swoich statutowych zadań samorząd może prowadzić działalność 

wydawniczą. 

 

§7 

1. Student ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta. 

2. Szkolenie prowadzi samorząd studencki we współpracy z Parlamentem Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej, który zapewnia przedstawicielom samorządów studenckich 

przygotowanie do prowadzenia szkoleń oraz podejmuje działania promocyjne dotyczące praw  

i obowiązków studenta. 

 
 

Rozdział II 
 

ORGANY SAMORZĄDU I ICH KOMPETENCJE 
 
 

§8 

1. Samorząd Studencki działa poprzez swoje organy. 

2. Kolegialnymi organami samorządu są: 

a) Parlament Studencki, zwany dalej PS; 

b) Sąd Koleżeński. 

3. Organem jednoosobowym Samorządu Studenckiego jest Przewodniczący Parlamentu 

Studenckiego Collegium Mazovia, zwany dalej Przewodniczącym. 

 

§9 

1. PS jest niezawisłym i demokratycznym wyrazicielem interesów społeczności studenckiej 

Collegium Mazovia. 

2. Podstawowym zadaniem PS jest reprezentowanie społeczności studenckiej i ochrona interesów 

środowiska studentów. 

3. PS jest jedynym reprezentantem studentów Collegium Mazovia w ogólnopolskich  

i międzynarodowych przedstawicielstwach samorządów studentów. 

4. Z inicjatywy Samorządu Studenckiego PS może przeprowadzać ankiety oceniające jakość 

kształcenia na Uczelni. 

5. W ramach swojej działalności PS, w szczególności: 

1) współdecyduje z organami Collegium Mazovia w sprawach dotyczących interesów 

społeczności studenckiej i Regulaminu studiów; 
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2) wyraża opinię społeczności studenckiej i kieruje wnioski w jej imieniu; 

3) broni nieskrępowanej, zgodnej z prawem działalności społeczności studenckiej i stwarza 

warunki dla realizacji jej inicjatyw; 

4) podejmuje uchwały na wniosek Samorządu Studenckiego; 

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

zrzeszania się; 

6) wyraża swoją opinię na temat powstania nowych kół zainteresowań, w tym kół naukowych: 

7) może powołać Rzecznika Praw Studenta; 

8) może wystąpić z prośbą do władz Uczelni o wyznaczenie opiekuna oraz zaproponować  

swojego kandydata na to stanowisko; 

9) opracowuje i promuje Kodeks etyki studenta; 

10) uchwala Regulamin Samorządu Studenckiego Collegium Mazovia i przedstawia go 

Rektorowi. 

 

§10 

1. W skład Parlamentu Studenckiego wchodzą: 

1) Przewodniczący PS; 

2) Zastępca Przewodniczącego; 

3) Sekretarz; 

4) Zastępca Sekretarza; 

5) Skarbnik. 

 

 

§11 

1. Kadencja członków PS trwa dwa lata i rozpoczyna się 1 września, a kończy w dniu 31 

sierpnia. 

2. Organy Samorządu realizują swoje uprawnienia w niezbędnym zakresie do czasu       

ukonstytuowania się nowych organów. 

3. Wygaśnięcie mandatu członka PS przed upływem kadencji następuje w przypadku: 

1) skreślenia z lisy studentów; 

2) ukończenia studiów; 

3) upływu kadencji organu; 

4) zrzeczenia się mandatu; 

5) odwołania przez pozostałych członków PS większością 3/5 głosów przy obecności 

wszystkich członków PS; 

6) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną lub prawomocnego skazania wyrokiem sądu 

za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu przed końcem kadencji PS mandat obejmuje następny       

kandydat z listy studentów, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 

5. Po wyczerpaniu kandydatów z listy studentów, o której mowa w ust. 3 w celu uzupełnienia      

składu PS wybory zarządza przewodniczący PS. 

 

§12 

1. Szczegółowy zakres kompetencji członków PS określa Przewodniczący. 

2. Przewodniczący PS jest jednoosobowym organem wykonawczym Samorządu Studenckiego. 
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3. Do zadań Przewodniczącego należy organizacja i koordynacja działalności PS,  

a w szczególności Przewodniczący: 

1) reprezentuje Samorząd studencki wobec władz uczelni ; 

2) planuje, organizuj i przewodniczy pracom PS; 

3) zapewnia wykonanie uchwał PS; 

4) przydziela zadania członkom PS; 

5) wskazuje studentów do komisji powoływanych przez Senat i Rektora 

6) organizuje i nadzoruje wybory do PS 

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego wszystkie funkcje przejmuje jego zastępca. 

 

§13 

Każdy z członków PS: 

1) może zwołać zebranie PS (niezbędny jest wniosek pisemny podpisany przez 3 członków PS); 

2) odpowiada za przydzielony mu zakres obowiązków; 

3) zobowiązany jest do zbierania opinii i wniosków zgłaszanych przez studentów; 

4) zobowiązany jest do pełnienia dyżurów w siedzibie PS. 

 

§14 

Parlament Studencki w swej działalności: 

1) zapewnia jawność swoich obrad; 

2) decyzje w sprawach personalnych podejmuje w głosowaniu tajnym; 

3) informuje społeczność akademicką o podjętych uchwałach i działaniach; 

4) na co dzień współpracuje z administracją uczelni. 

 

§15 

1. PS wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza,  

Z-cę Sekretarza oraz Skarbnika w głosowaniu tajnym przy obecności wszystkich członków PS 

zwykłą większością głosów. 

2. Odwołanie Przewodniczącego i jego zastępcy następuje w tym samym trybie. 

 

§16 

1. Decyzje PS są prawomocne, jeżeli w ich posiedzeniach bierze udział ponad połowa jego 

członków, o ile inne postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej. 

2. Organ Kolegialny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile przepis szczególny nie 

stanowi inaczej. 

3. Każdy członek ma jeden głos a w przypadku równowagi głosów decyduje głos 

Przewodniczącego jeżeli inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej. 

4. Decyzje w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.  

 

§17 

PS w zakresie swoich kompetencji korzysta z: 

1) wszechstronnej pomocy organów Collegium Mazovia i jej administracji; 

2) dokumentów i informacji będących w posiadaniu organów Collegium Mazovia i jej 

administracji; 
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3) pomieszczeń, sprzętu biurowego, urządzeń łączności i poligraficznych w zakresie i na 

ogólnych warunkach uzgodnionych z Rektorem; 

4) niezbędnych środków materialnych, które zapewniają organy Collegium Mazovia na 

funkcjonowanie Parlamentu Studenckiego. 

 

§18 

PS może powoływać komisje, które zajmują się określonymi zadaniami szczegółowymi. 

Przewodniczącym komisji musi być członek PS, w pracach komisji może brać udział każdy student, 

chyba że inne przepisy stanowią inaczej. 

 

 

Rozdział III 

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIGO 

 

§19 

1. Ordynacja wyborcza reguluje wybory do Parlamentu Studenckiego. 

2. Wybory są powszechne, bezpośrednie, równe i tajne. 

3. Czynne i bierne prawo wyborcze posiada każdy student Collegium Mazovia z wyjątkiem osób 

zawieszonych w prawach studenta. 

  

 §20 

1. Zgłaszanie kandydatów rozpoczyna się od momentu publikacji informacji o terminie i sposobie 

zgłaszania kandydatów i trwa co najmniej 7 dni. 

2. Na tablicy ogłoszeń muszą być umieszczone zdjęcia z imieniem i nazwiskiem, rokiem studiów 

i kierunkiem kształcenia kandydata do PS. 

3. Liczba kandydatów do PS jest nieograniczona. 

4. Każdy kandydat ma prawo do organizowania własnej kampanii wyborczej. 

5. Kampania powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem oraz odpowiadający dobrym 

obyczajom studenckim. 

6. Kampania wyborcza oraz agitacja kończy się w dniu poprzedzającym wybory. 

7. W dniu głosowania nie wolno prowadzić agitacji. 

                                                                 

§21 

1. Termin wyborów ustala PS. 

2. Termin wyborów podawany jest do publicznej wiadomości z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. Za jego ogłoszenie odpowiada przewodniczący PS. 

 

§22 

1. Komisja Wyborcza, zwana dalej KW powoływana jest przez Przewodniczącego PS i składa się 

z trzech studentów. 

2. Członkiem KW nie może zostać osoba kandydująca do PS, ani aktualny członek PS i osoba 

zawieszona w prawach studenta. 

3. Rektor Collegium Mazovia może delegować swojego przedstawiciela do KW w charakterze 

obserwatora. 
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4. KW ustala kalendarz wyborczy, szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów oraz czuwa 

nad bezpieczeństwem urn wyborczych.                                                            

                                                  

§23 

1. Po zakończeniu zgłaszania kandydatów KW sporządza karty do głosowania, które winny być 

opieczętowane. 

2. Na kartach do głosowania umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz 

pouczenie o sposobie głosowania. 

3. KW jest jedynym organem mającym prawo do wydawania kart do głosowania. 

4. Listy uprawnionych do głosowania ustalane są na podstawie aktualnej listy studentów podanej 

przez Dział spraw studenckich. 

 

§24 

1. Przed rozpoczęciem wyborów KW stwierdza protokolarnie, czy urna jest pusta, czy są spisy 

wyborców oraz potrzebna liczba kart, czy jest miejsce zapewniające możliwości głosowania. 

Następnie zamyka i opieczętowuje urnę. 

2. Od chwili opieczętowania aż do końca głosowania nie wolno otwierać urny. 

  

 

 §25 

1. Zasady głosowania określa KW. Zasady są podawane do wiadomości publicznej wraz  

z ogłoszeniem terminu wyborów. 

2. Głosowanie odbywa się w siedzibie Collegium Mazovia w czasie określonym przez KW. 

3. Głosowanie musi trwać co najmniej dwa dni przez 4 godziny każdego dnia w trakcie zajęć 

dydaktycznych. 

4. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje KW ważną legitymację studencką. 

5. Wyborca ujęty w spisie, a nie posiadający ważnej legitymacji, może powołać się na 

świadectwo 2 wiarygodnych osób, znanych KW. Decyzja KW w sprawie stwierdzenia 

tożsamości jest ostateczna. 

6. Po wydaniu karty do głosowania przez  członka KW student podpisuje się na liście wyborców. 

 

§26 

Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie przejściowo jest niemożliwe KW może 

głosowanie przerwać, przedłużyć lub odroczyć. Zarządzenia w tej sprawie powinny być podane do 

publicznej wiadomości. W razie przerwania głosowania KW zapieczętowuje wlot do urny  

i odpowiada za jej przechowanie.  

 

§27 

1. KW stwierdza ważność wyborów. 

2. Po zakończeniu głosowania KW dokonuje obliczenia głosów i niezwłocznie podaje do 

wiadomości wyniki. 

3. Z przebiegu i wyników głosowania KW sporządza protokół. 

 

§28 

1. Do PS zostają wybrani ci spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 



 

Regulamin Samorządu Studenckiego Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Siedlce 2019 

 

2. Pierwsze zebranie PS zwołuje poprzedni przewodniczący PS w ciągu 7 dni od ogłoszenia             

wyników wyborów. 

3. Jeżeli zebranie nie zostanie zwołane w trybie określonym w ust. 2 KW zwołuje zebranie             

nie później niż w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów. 

 

 

Rozdział IV 

WYBORY PRZEDSTAWICIELI STUDENTÓW DO ORGANÓW UCZELNI 

 

§29 

1. Wyboru przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni dokonuje się spośród wszystkich 

studentów  studiujących na uczelni. 

2. Kadencja przedstawicieli studentów w organach kolegialnych trwa dwa lata i rozpoczyna się  

w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia. 

3. Wygaśnięcie mandatu  przed upływem kadencji następuje w przypadku: 

1) skreślenia z listy studentów; 

2) ukończenia studiów; 

3) zrzeczenia się mandatu; 

4) odwołania przez członków PS większością 3/5 głosów przy obecności wszystkich członków 

PS; 

5) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną lub prawomocnego skazania wyrokiem sądu. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu przed końcem kadencji o której mowa w ust. 3 mandat     

obejmuje następny kandydat z listy studentów, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 

 
 §30 

1. Wybory ogłasza i przeprowadza, najpóźniej do końca czerwca roku akademickiego, Parlament 
Studencki. 

2. Po przeprowadzeniu wyborów Parlament Studencki składa w Dziale Dydaktyki imienną listę 
przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni. 

 

§31 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Dziale odpowiednie zastosowanie mają zapisy 

Rozdziału III niniejszego Regulamin. 

 

Rozdział V 

SĄD KOLEŻEŃSKI 

 

§ 32 

Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących na 

uczelni student ponosi odpowiedzialność przed powołaną przez Senat Komisją Dyscyplinarną lub 

przed Sądem Koleżeńskim Samorządu Studenckiego. 

 

§ 33 

1. Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego powołuje PS na okres roku akademickiego. 

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, powołanych spośród Samorządu Studenckiego. 

Członkowie wybierają między sobą przewodniczącego. 
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3. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może być jednocześnie członkiem Parlamentu Studenckiego. 

                                                                   

 

§34 

1. Orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego podlegają wszyscy studenci. 

2. Sąd Koleżeński jest niezawisły w zakresie orzekania w sprawach dotyczących studentów. 

3. Rektor na wniosek PS przekazuje sprawę do rozpatrzenia Komisji Dyscyplinarnej lub Sądowi 

Koleżeńskiemu  

§35 

1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jawne. 

2. W składzie orzekającym nie może zasiadać student, co do którego bezstronności istnieją 

uzasadnione wątpliwości. O wyłączeniu członka decyduje Sąd Koleżeński, zwracając się,  

w miarę potrzeby, do PS o uzupełnienie składu. 

3. Oskarżycielem przed Sądem Koleżeńskim jest pokrzywdzony student lub członek PS. 

4. Obrońcę przed Sądem Koleżeńskim wybiera obwiniony student. 

 
§36 

Sąd Koleżeński może nałożyć kary dyscyplinarne: 

1. upomnienie; 

2. naganę. 
§37 

Student ukarany przez Sąd Koleżeński może wnieść w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia  

o ukaraniu odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej. 

 

Rozdział VI  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§38 

Traci moc Regulamin Samorządu Studenckiego, stanowiący załącznik do uchwały Senatu  

nr 35/2014 Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 9 grudnia 2014 r. 

§39 
Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą z 20 lipca  

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)  oraz 

Statutem Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. 

 

 

 


