
REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY  

PRAWA I ADMINISTRACJI 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

1. Samorząd Studencki (zwany dalej „Samorządem”) stanowią wszyscy studenci studiów 

pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych  

w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie (zwanej dalej 

„EWSPA”). 

2. Samorząd działa na podstawie: 

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

(Dz. U. z 2018, poz. 1668 ze. zm.) - (zwanej dalej „ustawą”), 

b) Statutu EWSPA (zwanego dalej „Statutem”), 

c) niniejszego Regulaminu. 

3. Samorząd posiada swoje własne logo. Wzór logo przedstawia załącznik nr 1 do 

Regulaminu Samorządu Studentów. Zasady używania logo określa Przewodniczący 

Samorządu Studenckiego. 

4. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu. 

5. Regulamin określa rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich 

powoływania i kompetencje. 

6. Regulamin jest uchwalony przez Uczelnianą Radę Samorządu (zwanego dalej 

„URS”).  Regulamin Samorządu wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat 

EWSPA. 

 

§2 

1. Uczelnia na wniosek Samorządu deklaruje środki materialne niezbędne do jego 

funkcjonowania do dnia 15 października każdego nowego roku akademickiego. 



2. Sposób korzystania przez Samorząd z urządzeń i pomieszczeń będących w dyspozycji 

EWSPA określa jej Rektor. 

3. Samorząd może przedstawić władzom EWSPA własne koncepcje zagospodarowania  

i wykorzystania pomieszczeń i urządzeń, które mogą być wykorzystane w związku  

z działalnością studentów EWSPA. 

4. Samorząd przedstawia roczny plan gospodarczo – finansowy, na podstawie którego 

prowadzi swoją działalność, do akceptacji władz EWSPA. Przewodniczący 

Samorządu składa władzom EWSPA raport w formie pisemnej z działalności 

Samorządu, do końca danego semestru. 

 

§3 

1. Samorząd uczestniczy w rozstrzyganiu spraw EWSPA zgodnie ze swymi ustawowymi 

kompetencjami i Statutem. 

2. Samorząd działa poprzez swoje organy wyłonione w drodze wyborów 

demokratycznych. 

3. Organy Samorządu są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

ORGANY SAMORZĄDU STUDENTÓW EWSPA 

 

§4 

1. Organy Samorządu tworzone są jako organy kolegialne i organy jednoosobowe. 

2. Organami Samorządu są: 

1) Przewodniczący Samorządu,  

2) Uczelniana Rada Samorządu (URS), 

3) Komisja Wyborcza Samorządu (zwana dalej: „KWS”), 

4) Prezydium URS, 

5) Sekretarz Samorządu. 

 



§5 

Organy Samorządu mają prawo do korzystania z informacji i dokumentacji będącej  

w posiadaniu EWSPA, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania. 

Udostępnianie takiego materiału następuje na uzasadniony wniosek Samorządu. 

 

§6 

1. Pracami organów Samorządu, o których mowa w §4 Regulaminu kieruje Przewodniczący 

Samorządu. 

2. Do zadań Przewodniczącego Samorządu w szczególności należy: 

1) zawiadamianie członków o terminie, miejscu i porządku obrad, nie później niż na  

7 dni przed terminem posiedzenia, 

2) udostępnianie porządku obrad, projektów uchwał, decyzji oraz innych materiałów nie 

później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia, 

3) zwoływanie i przewodniczenie obradom, 

4) wyznaczanie protokolanta obrad, 

5) opiniowanie projektów uchwał. 

 

§7 

Protokoły z posiedzeń organów Samorządu zawierać powinny: 

1) miejsce i datę posiedzenia, 

2) nazwisko przewodniczącego i protokolanta, 

3) listę obecnych członków, 

4) porządek obrad i zmiany wprowadzone w toku obrad, 

5) treść uchwał i decyzji, 

6) treść wolnych wniosków i ich wnioskodawców, 

7) wynik głosowania w kwestii uchwał. 

 

 

 



§8 

URS podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,  

w obecności co najmniej połowy członków. Na wniosek 1/3 składu URS, głosowanie 

przebiega w trybie tajnym, natomiast w sprawach personalnych głosowanie tajne zarządza 

Przewodniczący na wniosek choćby jednego jej członka. 

 

§9 

Przewodniczący Samorządu niezwłocznie przedstawia Rektorowi wszystkie uchwały  

i decyzje podjęte przez Organy Samorządu.  

 

§10 

 Rektor uchyla uchwały lub decyzje Samorządu sprzeczne z bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa, a także przepisami wewnętrznymi EWSPA w tym: 

Statutem i Regulaminami. 

  §11 

Organy Samorządu wybierane są w bezpośrednich wyborach powszechnych spośród 

osób będących studentami EWSPA w dniu przeprowadzenia danych wyborów, zgodnie  

z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

 

§12 

Kadencja każdego członka organu Samorządu trwa rok i rozpoczyna się w dniu  

10 listopada w roku wyborów, a kończy się 31 października roku upływającej kadencji.  

 

§13 

Delegowany w wyborach student jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich 

posiedzeniach organów Samorządu, do których został wybrany. 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ III 

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU  

 

§14 

 URS jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu, który reprezentuje ogół 

studentów EWSPA. 

 

§15 

Skład URS: 

1) Przewodniczący Samorządu, będący jednocześnie Przewodniczym URS, 

2) Zastępca Przewodniczącego, 

3) Sekretarz Samorządu, 

4) Dwóch przedstawicieli studentów Wydziału Prawa w Warszawie oraz po jednym 

przedstawicielu z Filii EWSPA w Londynie i Brukseli. 

 

§16 

1. Mandat członka URS może uzyskać student, który: 

1) nie został zawieszony w prawach studenta, 

2) wyraził pisemną zgodę na kandydowanie, 

3) należycie wypełnia obowiązki określone w Kodeksie Etyki Studenta. 

2. Mandat członka URS wygasa w przypadku odwołania przez URS na wniosek 

Prezydium URS z powodu czterech nieobecności na posiedzeniu URS, złożenia 

pisemnej rezygnacji do Przewodniczącego URS lub utraty statusu studenta EWSPA. 

3. W razie wygaśnięcia mandatu członka URS, Przewodniczący Samorządu zwraca się 

do KWS z wnioskiem o wyznaczenie terminu wyborów uzupełniających do URS. 

Terminu wyborów uzupełniających nie wyznacza się w wypadku, gdy do upływu 

kadencji danego członka URS pozostaje miesiąc. 

 

 

 



§17 

Do kompetencji URS należy: 

1) uchwalanie Regulamin Samorządu i jego zmian, 

2) uchwalanie rocznego planu finansowego Samorządu, 

3) uchwalanie planu działania Samorządu w każdym roku akademickim, 

4) podejmowanie uchwał o rozpoczęciu ogólnouczelnianej akcji protestacyjnej lub 

strajku, 

5)  przedstawianie władzom EWSPA opinii społeczności studenckiej w sprawach 

związanych z działalnością i funkcjonowaniem EWSPA, 

6) informowanie studentów o swojej bieżącej działalności oraz aktualnych sprawach 

społeczności studenckiej, 

7) obrona praw studentów, 

8) wspieranie i tworzenie kół sportowych, naukowych, kulturalnych, 

9) zatwierdzanie sprawozdania Przewodniczącego Samorządu z działalności 

Samorządu, 

10) powoływanie i odwoływanie członków Prezydium URS, 

11) opiniowanie przedstawionych projektów uchwał organów kolegialnych EWSPA, 

12) powoływanie i odwoływanie członków KWS, 

13) Delegowanie przedstawicieli Samorządu do wszystkich organów EWSPA,  

w których skład wejść powinni zgodnie z przepisami prawa. 

 

§18 

URS ma prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń będących w dyspozycji 

EWSPA na zasadach określonych przez Rektora i za jego zgodą. 

 

§19 

URS po wyczerpaniu wszystkich możliwych sposobów zmierzających do zawarcia 

porozumienia z władzami EWSPA; w sytuacji podjęcia przez władze EWSPA decyzji 

naruszającej w sposób rażący prawa i przywileje studentów określone w przepisach 

ustawowych oraz w przepisach wewnętrznych EWSPA, ma prawo przeprowadzić strajk lub 

akcję protestacyjną.  Po podjęciu decyzji o strajku lub też akcji protestacyjnej URS jest 



zobowiązana zapewnić bezpieczeństwo wszystkim członkom biorącym udział w w/w 

działaniach w czasie ich trwania, a także zadbać o to, by nie naruszone zostały prawa 

pracowników EWSPA, a także studentów niebiorących czynnego udziału w/w działaniach. 

 

§20 

1. Posiedzenie zwyczajne URS zwołuje jej Przewodniczący raz na semestr. 

2. Posiedzenie nadzwyczajne URS zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub 

na pisemny wniosek: 

1) Rektora lub Kanclerza EWSPA, 

2) Prezydium URS, 

3) dwóch członków URS. 

3. Posiedzenie nadzwyczajne powinno być zwołane w ciągu 20 dni od dnia zgłoszenia 

wniosku. 

4. O terminie posiedzenia URS Przewodniczący powiadamia Prorektora ds. Studenckich 

EWSPA. 

 

§21 

1. Kadencja URS trwa rok. 

2. Kadencja każdego członka wybranego w czasie trwania kadencji rozpoczyna się wraz 

z pierwszym posiedzeniem URS po uzyskaniu mandatu, a kończy się wraz upływem 

kadencji danego składu URS. 

 

§22 

1. Termin pierwszego posiedzenia URS w nowym roku akademickim wyznacza 

Przewodniczący URS po ogłoszeniu przez KWS ważności wyborów, 

2. Pierwsze posiedzenie URS w nowym roku akademickim odbywa się najpóźniej do  

20 listopada. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IV 

PREZYDIUM UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU  

 

§23 

W skład Prezydium URS wchodzą: 

1) Przewodniczący Samorządu, 

2) Zastępca Przewodniczącego Samorządu, 

3) Sekretarz Samorządu. 

§24 

Prezydium URS jest organem wykonawczym Samorządu. 

 

§25 

Do Kompetencji Prezydium URS należy: 

1) zgłaszanie projektów uchwał, wniosków, opinii w obronie praw i słusznych 

interesów studenckich, 

2) zarządzanie i organizowanie wyborów członków KWS, 

3) występowanie do organów EWSPA w sytuacji naruszenia praw i interesów 

studentów, 

4) prowadzenie negocjacji z władzami EWSPA. 

 

ROZDZIAŁ V 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU  

 

§26 

Kandydatem na Przewodniczącego Samorządu może być student EWSPA, który: 

1) nie jest zawieszony w prawach studenta, 

2) nie został ukarany karą dyscyplinarną, 

3) wyraził pisemną zgodę na kandydowanie, 



§27 

Wyboru Przewodniczącego Samorządu dokonują wszyscy uprawnieni do głosowania 

studenci EWSPA, w głosowaniu jawnym. Wybrany zostanie kandydat, który uzyska 

największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

 

§28 

Funkcję Przewodniczącego może pełnić jedna osoba nie więcej niż przez dwie kolejne 

kadencje. 

 

§29 

1. Mandat Przewodniczącego Samorządu wygasa z chwilą: 

1) rezygnacji z pełnionej funkcji, 

2) ukarania karą dyscyplinarną, 

3) odwołania Przewodniczącego z funkcji przez URS z powodu nienależytego jej 

wykonywania, 

4) utraty statusu studenta EWSPA 

2. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Samorządu może zostać złożony przez co 

najmniej trzech członków URS i zatwierdzony w głosowaniu tajnym, większością trzech 

czwartych głosów w obecności dwóch trzecich członków URS. 

 

§30 

Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu należy: 

1) reprezentowanie studentów EWSPA wobec jej władz, 

2) reprezentowanie studentów EWSPA w Porozumieniu Samorządów Studentów 

Uczelni Niepublicznych w Warszawie, 

3) reprezentowanie studentów EWSPA na posiedzeniu jej Senatu, 

4) reprezentowanie studentów EWSPA w jej Komisji Stypendialnej, 

5) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniu URS, 

6) przedstawianie projektów uchwał w URS, 

7) powoływanie i odwoływanie składu Pocztu Studenckiego EWSPA, 



8) przedstawianie URS projektów zmian Regulaminu, 

9) kontrolowanie wykonywania zadań przez Prezydium URS, 

10) nadawanie biegu wnioskom, skargom, zażaleniom składanym przez studentów. 

 

§31 

Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego Samorządu należy: 

1) zastępowanie Przewodniczącego Samorządu we wszystkich jego zadaniach  

i funkcjach podczas jego nieobecności, 

2) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego, 

3) informowanie Prorektora, członków URS oraz Prezydium URS o terminie posiedzeń. 

 

§32 

Do kompetencji Sekretarza Samorządu należy: 

1) prowadzenie biura URS,  

2) przygotowywanie porządku posiedzeń URS i Prezydium URS, 

3) przygotowywanie i umieszczanie ogłoszeń na tablicy Samorządu Studenckiego, 

stronie internetowej, portalu społecznościowym facebook oraz innych środkach 

przekazu przyjętych przez EWSPA, informacji o uchwałach i postanowieniach 

URS, oraz decyzjach Przewodniczącego Samorządu, 

4) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego i Zastępcę 

Przewodniczącego Samorządu.    

5) protokołowanie na posiedzeniach URS i jego Prezydium. 

 

ROZDZIAŁ VI 

KOMISJA WYBORCZA SAMORZĄDU 

 

§33 

1. Wybory Samorządowe w EWSPA przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu (KWS). 

 



§34 

1. W skład KWS wchodzi trzech studentów. 

2. KWS na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków 

Przewodniczącego KWS. 

3. Wybór Przewodniczącego KWS następuje zwykłą większością ważnie oddanych 

głosów. 

§35 

Wybór członków KWS powinien nastąpić najpóźniej 7 dni przed terminem wyborów 

samorządowych. 

 

§36 

1. Do kompetencji KWS należy: 

1) organizowanie referendum wśród studentów na wniosek URS lub władz EWSPA, 

2) organizowanie wyborów samorządowych. 

2. Pracami KWS kieruje jej Przewodniczący. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

STAROSTOWIE 

 

§37 

1. Starosta reprezentuje studentów danego roku przed nauczycielami akademickimi 

prowadzącymi zajęcia dydaktyczne oraz pracownikami administracyjnymi, a także 

organami Samorządu, 

2. W obrębie każdego rocznika starostów powołuje się osobno dla: grupy studentów 

stacjonarnych, dla grupy studentów kształcących się w trybie niestacjonarnym  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz dla grupy studentów 

niestacjonarnych. 

3. Starosta służy radą i pomocą studentom swojego roku w sprawach dotyczących 

uczelni oraz studiów, a także współpracuje w tym zakresie z Samorządem, 

4. Starostom danego roku może zostać tylko osoba studiująca na danym roku. 



§38 

Kadencja starosty trwa jeden rok akademicki i jest odnawiana, jeżeli studenci danego 

roku nie wybiorą nowego starosty. 

 

§39 

Do kompetencji starosty należy: 

1) podejmowanie inicjatyw usprawniających organizację danego roku, 

2) ułatwianie studentom kontaktów z prowadzącymi zajęcia, władzami EWSPA  

i organami Samorządu, 

3) zapoznawanie się na bieżąco z wszelkimi informacjami dotyczącymi organizacji 

funkcjonowania danego roku przekazywanymi przez Dziekanat i inne organy 

EWSPA. Niezwłoczne przekazywanie uzyskanych informacji studentom.  

4) Współpraca z Samorządem. 

 

§40 

Sposób powoływania starosty: 

a) Wyboru starosty dokonuje się nie później niż 30 dni od daty rozpoczęcia roku 

akademickiego. 

b) Wybór starosty następuje w drodze głosowania, w którym biorą udział wszyscy 

studenci właściwej grupy wyborczej. 

c) Kandydatów na starostów zgłaszają studenci bądź też sami zainteresowani tą 

funkcją najpóźniej   w terminie 7 dni przed planowaną datą wyborów.  

 

d.) W przypadku niewyłonienia kandydata funkcje starosty roku pełni osoba 

desygnowana przez Prezydium URSS 

e.) Wybory starosty są równe, bezpośrednie i jawne, 

f.) Starostą zostaje osoba, która uzyskała większość ważnie oddanych głosów.  

 

 

 



§41 

1. Prezydium URS może odwołać starostę, jeżeli: 

a) Rażąco nie wywiązuje się ze swoich regulaminowych zadań w sposób 

zagrażający interesom studentów roku, 

b) Toczy się w jego sprawie postępowanie dyscyplinarnie. 

2. Prezydium URS odwołuje starostę, jeżeli: 

a) Przestał być studentem, 

b) Został prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, 

c) Na wniosek 3/5 studentów roku lub większości członków URSS. 

 

§42 

Starosta ma prawo do zrzeczenia się swojej funkcji przed upływem kadencji, winien 

jednak uczynić to w sposób najmniej szkodzący interesom studentów. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

WYBORY SAMORZĄDOWE 

 

§43 

1. Wybory Samorządowe odbywają się do dnia 31 października każdego roku 

akademickiego. 

2. Datę wyborów określa Przewodniczący KWS. 

3. Przewodniczący KWS wyznacza datę wyborów uzupełniających w przypadku 

wygaśnięcia mandatu członka organu Samorządu. 

 

§44 

Warunkiem kandydowania do organów Samorządu jest wyrażenie zgody przez osobę 

desygnowaną. 

 



§45 

O ile wcześniejsze przepisy nie stanowią inaczej, wybory odbywają się według 

następujących zasad: 

1) czynne i bierne prawo wyborcze posiada każdy student EWSPA z wyjątkiem osób 

zawieszonych w wykonywaniu praw studenta, nadto bierne prawo wyborcze 

przysługuje tylko tym studentom, na których nie nałożono kary dyscyplinarnej lub 

nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne, 

2) każdy kandydat wypełnia Kartę Zgłoszeniową, która uprawnia do wpisania  

na listę kandydatów, 

3) wybory są bezpośrednie, jawne, równe i powszechne, 

4) mandaty są przyznawane według kolejności otrzymania największej liczby 

ważnie oddanych głosów, 

5) na stronie internetowej KWS umieszcza listę kandydatów biorących udział  

w wyborach samorządowych, 

6) z wyborów sporządza się Protokół. 

 

§46 

Mandat członka każdego z organów Samorządu wygasa w sytuacji: 

1) śmierci osoby sprawującej mandat, 

2) rezygnacji z pełnienia danej funkcji na ręce Przewodniczącego URS w formie 

pisemnej, 

3) wygaśnięcia mandatu w wyniku utraty statusu studenta EWSPA, 

4) odwołania przez Prezydium URS osoby sprawującej mandat. 

 

§47 

 W wypadku nieobsadzenia mandatu w określonym organie zarządza się wybory 

uzupełniające, aż do obsadzenia danego mandatu. 

§48 

W terminie najpóźniej 3 dni od zakończenia wyborów, KWS: 

1) przekazuje Protokół z wyborów Rektorowi EWSPA, 

2) ogłasza wyniki na stronie internetowej EWSPA 



 

§49 

 Każdy uprawniony do głosowania student ma prawo złożyć zastrzeżenie w terminie  

7 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów, co do prawidłowości przeprowadzonych 

wyborów. W/w zastrzeżenie w terminie 5 dni rozpoznaje KWS. W przypadku uznania,  

iż doszło do nieprawidłowości, która mogła wpłynąć na wynik głosowania, KWS wyznacza 

ponowny termin wyborów. Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż nie doszło do tego 

rodzaju nieprawidłowości, KWS podejmuje uchwałę o ważności wyników przeprowadzonych 

wyborów.  

§50 

 KWS podejmuje uchwałę o ważności wyników wyborów najpóźniej 14 dnia od daty 

ogłoszenia wyników, z wyłączeniem sytuacji, o której jest mowa w §49. W przypadku 

stwierdzenia, iż nie doszło do nieprawidłowości, która mogła wpłynąć na wynik wyborów, 

KWS podejmuje uchwałę o ważności wyborów w terminie 5 dni od podjęcia uchwały 

stwierdzającej, iż nie doszło do nieprawidłowości w przeprowadzeniu wyborów, o której 

mowa powyżej. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§51 

Powyższy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu jego zgodności z Ustawą i 

Statutem EWSPA przez Senat Uczelni. 


