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DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin Samorządu Studentów Akademii Polonijnej w Częstochowie, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa zasady działania Samorządu Studentów AP , zwanego dalej „Samorządem 

Studentów”. 

2. Wszyscy Studenci Akademii Polonijnej w Częstochowie, zwanej dalej „Uczelnią” tworzą 

Samorząd Studentów działający na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Studentów 

Uczelni. 

§ 2 

Samorząd Studentów działa na terenie Akademii Polonijnej w Częstochowie zgodnie z: 

1) ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną dalej ustawą, 

2) Statutem Uczelni, 

3) Regulaminem Studiów, 

4) niniejszym Regulaminem. 

§ 3 

Samorząd Studentów w zakresie swoich celów może prowadzić działalność kulturową, organizować 

obozy, wycieczki krajowe i zagraniczne, konferencje, zjazdy krajowe i zagraniczne, prowadzić 

działalność wolontariatu, uczestniczyć w projektach naukowo-badawczych, organizować i  inicjować 

tworzenie kół naukowych, kulturalnych, sportowych oraz tworzyć różne formy działalności 

edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. 

§ 4 

1. Uczelnia zapewnia niezbędne warunki i środki do funkcjonowania Samorządu Studentów.  

2. Uczelnia prowadzi wyodrębnione konto księgowe dla Samorządu Studentów. 

3. Samorząd Studentów dla wykonywania swoich zadań ma prawo do korzystania z pomieszczeń, 

urządzeń i środków technicznych w zakresie uzgodnionym z władzami Uczelni. 

 



3 
 

§ 5 

Rektor uchyla uchwałę organów Samorządu Studentów, jeśli jest ona niezgodna z przepisami prawa, 

Statutem Uczelni, Regulaminem studiów lub Regulaminem Samorządu Studentów.  

 

DZIAŁ II 

ORGANY SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 

Rozdział 1 

Struktura Samorządu Studentów 

 

§ 6 

1. Samorząd Studentów działa przez swoje organy. 

2. Organami Samorządu Studentów są: 

1) Organy uchwałodawcze: 

a) Rada Studentów. 

2) Organy wykonawcze: 

a) Przewodniczący Rady Studentów, 

b) Starostowie kierunków. 

3) Organ nadzorujący: 

a) Komisja Rewizyjna. 

4) Studencka Komisja Wyborcza, 

5) Studencki Rzecznik Osób Niepełnosprawnych. 

3. Organy Samorządu Studentów są tworzone przez studentów Uczelni w drodze wyborów i 

odpowiadają one przed swoimi wyborcami. 

Rozdział 2 

Rada Studentów 

 

§ 7 

1. Oficjalną nazwą Rady Studentów jest: „Rada Studentów Akademii Polonijnej w Częstochowie”. 

2. Oficjalnym skrótem nazwy Rady Studentów jest: „RS AP”.  

3. Rada Studentów Akademii Polonijnej w Częstochowie jest jedynym, niezależnym i apolitycznym 

reprezentantem ogółu Samorządu Studentów i może decydować we wszystkich jego sprawach, z 

wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów Samorządu Studentów określonych w 

niniejszym Regulaminie. 

4. Samorząd  Studentów AP  posiada swoją pieczątkę. 

 

§ 8 

1. Kadencja Rady Studentów trwa dwa lata i zaczyna się podczas pierwszego posiedzenia 

zwoływanego przez Dziekana Wydziału Interdyscyplinarnego Uczelni, nie później niż do 15 

listopada i trwa do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej Rady Studentów. 

2. Pierwsze posiedzenie, do czasu wybrania Przewodniczącego RS, prowadzi Przewodniczący RS 

poprzedniej kadencji, a w przypadku braku takiej możliwości najstarszy członek RS. 

3. Rada Studentów składa się  z 5 studentów wybieranych spośród wszystkich studentów Uczelni. 

4. Członkowie Rady Studentów wybierani są przez Samorząd Studentów podczas wyborów zgodnie z 

regulaminem wyborczym. 

5. Wybory członków Rady Studentów przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza do dnia 10 

listopada w roku wyborów. 

6. Wybory uzupełniające przeprowadza się w miarę potrzeb, w tym samym trybie i na tych samych 

zasadach co wybory właściwe. 
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§ 9 

1. Nad poprawnością i przebiegiem głosowania czuwa dwuosobowa komisja skrutacyjna, 

powoływana na posiedzeniu spośród członków Rady Studentów. 

2. O ile przepis szczegółowy nie mówi inaczej, uchwały Rady Studentów zapadają zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków. 

3. Głosowanie tajne odbywa się: 

1) na wniosek członka Rady Studentów, 

2) w sprawach personalnych.  

§ 10 

1. Rada Studentów obraduje na posiedzeniach, które zwoływane są przez przewodniczącego  RS, z 

wyłączeniem okresu wakacyjnego. 

2. Posiedzenia Rady Studentów zwoływane są przez Przewodniczącego RS z własnej inicjatywy lub 

na wniosek: 

1) dwóch członków Rady Studentów, 

2) pięciu członków Uczelnianej Rady, 

3) Rektora, Dziekana lub Kanclerza. 

3. Posiedzenia zwoływane na wniosek nie mogą odbyć się później niż w terminie 7 dni od daty 

wpłynięcia wniosku. 

4. Posiedzenie Rady Studentów prowadzi Przewodniczący RS, a w przypadku jego nieobecności 

wyznaczony członek Rady Wykonawczej. 

5. Zebrania są ważne, gdy zachowane jest kworum, a po 30 minutach  kworum nie obowiązuje. 

6. Zebrania Rady Studentów są otwarte, o ile Rada Studentów nie postanowi inaczej. 

7. Protokołowaniem posiedzeń Rady Studentów zajmuje się sekretarz, a w razie jego nieobecności, 

wyznaczony przez Przewodniczącego RS członek Rady Studentów. 

8. W posiedzeniach Rady Studentów mogą  uczestniczyć zaproszeni członkowie Uczelnianej Rady  z 

głosem doradczym.  

§ 11 

Rada Studentów 

Zadania Rady Studentów: 

1) reprezentuje wszystkich studentów wobec organów Uczelni, jak i na zewnątrz, 

2) broni praw i interesów studentów Uczelni, 

3) uczestniczy w decydowaniu o sprawach Uczelni, w szczególności przez swoich 

przedstawicieli w organach kolegialnych Uczelni, 

4) wspiera działania organów Samorządu Studentów oraz określa podstawowe kierunki działań 

Rady Studentów, 

5) popiera naukowe, kulturalne, turystyczne, wychowawcze, sportowe i inne inicjatywy 

studentów Uczelni, 

6) współdecyduje z Uczelnią w sprawach pomocy materialnej dla studentów, 

7) decyduje o podziale funduszy i innych środków Uczelni przeznaczonych na finansowanie 

działalności Samorządu Studenckiego, 

8) w porozumieniu z władzami Uczelni występuje w sprawach dotyczących studentów do 

organów i administracji państwowej i samorządowej, 

9) składa do Rektora Uczelni wniosek o wprowadzenie godzin rektorskich, 

10) działa na rzecz przestrzegania przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego. 

§ 12 

Do wyłącznej kompetencji Rady Studentów należy w szczególności: 

1) uchwalanie i zmienianie Regulaminu Samorządu Studentów  AP, 
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2) wybór (i odwołanie) Przewodniczącego RS, 

3) wybór (i odwołanie) wiceprzewodniczącego RS, 

4) wybór członków Komisji Rewizyjnej, 

5) wybór członków Studenckiej Komisji Wyborczej, 

6) wybór swoich przedstawicieli do: 

a) Senatu Uczelni, 

b) Rady Wydziału, 

c) Uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich, 

d) Komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej do 

spraw studentów, 

e) Innych struktur Uczelni, w pracach których mogą brać udział studenci. 

7) opiniowanie wydanych przez organy Uczelni aktów prawnych ważnych dla środowiska 

studenckiego, w tym regulaminu pomocy materialnej dla studentów, 

8) wydawanie opinii w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa, 

9) powoływanie komisji Rady Studentów (stałych i doraźnych), 

10) wybieranie delegatów do Parlamentu Studentów RP,  

11) podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia referendum oraz podjęcia akcji 

protestacyjnej lub strajku studenckiego. 

§ 13 

Członek Rady Studentów ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień  i decyzji wynikających ze Statutu Uczelni, Regulaminu Samorządu 

Studentów i uchwał Rady Studentów, 

2) brać czynny udział w wykonywaniu zadań Rady Studentów, 

3) uczestniczyć w spotkaniach Rady Studentów, zebraniach roboczych i pracach Komisji, do 

których został wybrany, 

4) dostarczać usprawiedliwienie Przewodniczącemu Rady Studentów w razie nieobecności na 

posiedzeniu Rady Studentów, w terminie nie dłuższym niż 7 dni po dniu posiedzenia. 

§ 14 

1. Przedstawicielami studentów w organach wymienionych w § 12 pkt 4 oraz ust. 6 lit. a), b) z 

ramienia Samorządu Studentów, może być wyłącznie członek Rady Studentów. W pracach 

pozostałych struktur Uczelni mogą brać udział studenci z Uczelnianej Rady.  

2. Rada Studentów może powołać przedstawicieli spośród wszystkich studentów uczelni z 

uwzględnieniem pierwszeństwa wyboru dla członków Rady Studentów. 

3. Przedstawicielami studentów do Senatu Uczelni są członkowie Rady Studentów, na czas pełnienia 

swojej funkcji, wybrani przez Radę Studentów. 

§ 15 

Rada Studentów w sytuacjach konfliktowych z organami Uczelni dotyczących istotnych spraw i 

interesów studentów, po wyczerpaniu wszystkich myśliwości zawarcia porozumienia, dla poparcia 

swych żądań będących przedmiotem sporu zbiorowego, może zarządzić akcję protestacyjną na terenie 

Uczelni nie naruszającą obowiązujących przepisów. 

§ 16 

1. Mandat członka Rady Studentów wygasa przed upływem kadencji w przypadku: 

1) odwołania przez Radę Studentów na wniosek Komisji Rewizyjnej z powodu trzech 

nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Rady Studentów, 

2) odwołania przez Radę Studentów z powodu:  

a) długotrwałego niewywiązywania się z pełnionych obowiązków, 
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b) udokumentowanego rażącego działania na szkodę Uczelni lub Rady Studentów, 

c) długotrwałej utraty zdolności do pełnienia obowiązków, 

 

3) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego RS, 

4) utraty statusu studenta Uczelni, 

5) orzeczenia kary zawieszenia w prawach studenta lub wydalenia z Uczelni przez Komisję 

Dyscyplinarną ds. studentów, 

6) śmierci. 

 

2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Studentów stwierdza Rada Studentów na piśmie na 

najbliższym swoim posiedzeniu. 

Rozdział 3 

Przewodniczący Rady Studentów 

 

§ 17 

1. Przewodniczący RS wybierany jest spośród wszystkich członków Rady Studentów na pierwszym 

posiedzeniu Rady Studentów. 

2. Wyboru i odwołania Przewodniczącego RS dokonuje Rada Studentów zwykłą większością głosów 

w głosowaniu tajnym. 

3. Nad poprawnością i przebiegiem głosowania na Przewodniczącego RS czuwa dwuosobowa 

komisja skrutacyjna wyłaniana spośród członków Rady Studentów. 

§ 18 

1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego RS wraz z uzasadnieniem składa się do Komisji 

Rewizyjnej, podpisany przez co najmniej połowę regulaminowego składu Rady Studentów. 

2. W przypadku odwołania Przewodniczącego RS, jeżeli do końca kadencji Rady Studentów 

pozostało nie mniej niż dwa miesiące, Rada Studentów przeprowadza wybory nowego 

Przewodniczącego RS na zasadach  określonych w § 17, w terminie 14 dni od odwołania 

poprzedniego Przewodniczącego. 

3. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego RS jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący RS. 

§ 19 

1. Przewodniczący RS wykonuje zadania niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady Studentów. 

2. Przewodniczący RS: 

1) poprzez Radę Studentów  kieruje działaniami Samorządu Studentów, 

2) reprezentuje Samorząd Studentów przed władzami Uczelni i na zewnątrz Uczelni, chyba że 

uchwała Rady Studentów podjęta w szczególnej sprawie stanowi inaczej, 

3) zwołuje posiedzenia Rady Studentów oraz Uczelnianej Rady Studentów , 

4) udziela wyjaśnień władzom Uczelni i studentom dotyczących działalności wszystkich 

organów Samorządu Studentów. 

3. Do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego RS należy: 

1) kierowanie pracami Rady Studentów i Uczelnianej Rady Studentów, 

2) zatwierdzanie podpisem wszystkich uchwał, pism, wniosków i projektów Rady Studentów, 

3) powoływanie Studenckiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, 

4) zawieszanie członka Rady Studentów w sprawowanych funkcjach w razie stwierdzenia 

rażących uchybień w jego działaniach oraz niezwłoczne zwoływanie w tym przypadku 

posiedzenia Rady , która może uchylić lub potwierdzić zawieszenie zwykłą większością 

głosów, 

5) prowadzenie biura Rady Studentów, 

6) powoływanie i odwoływanie sekretarza RS. 
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§ 20 

1. Wiceprzewodniczących RS powołuje Rada Studentów na wniosek Przewodniczącego RS. 

2. Do odwołania wiceprzewodniczących RS stosuje się odpowiednio § 18 Regulaminu. 

3. Do kompetencji wiceprzewodniczącego Rady Studentów należy: 

1) zastępowanie Przewodniczącego RS w pełni praw i obowiązków w czasie, gdy ten nie może 

sprawować swojej funkcji lub gdy Przewodniczący z własnej inicjatywy przekaże mu swoje 

obowiązki na czas określony, 

2) wykonywanie obowiązków określonych przez Przewodniczącego. 

§ 21 

Do kompetencji sekretarza Rady Studentów należy: 

1) prowadzenie dokumentacji działalności Rady Studentów, 

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń, 

3) prowadzenie listy obecności na posiedzeniach, 

4) prowadzenie korespondencji Rady Studentów, 

5) wykonywanie obowiązków określonych przez Przewodniczącego RS. 

Rozdział 4 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 22 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i jest wybierana przez Radę Studentów spośród 

członków  Uczelnianej Rady Studentów. 

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać członek Rady Studentów. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

4. Decyzje Komisji Rewizyjnej są ważne, jeśli zostały podjęte przez co najmniej dwóch jej członków. 

§ 23 

1. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji, 

2) nieusprawiedliwionych dwóch nieobecności z rzędu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 

2. W przypadku wypełnienia przesłanek określonych w ust. 1 pkt 2 członka Komisji Rewizyjnej 

odwołuje Rada Studentów. 

§ 24 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Samorządu Studentów, 

2) sprawowanie kontroli nad obecnością członków Rady Studentów na posiedzeniach oraz 

bieżącą działalnością organów Rady Studentów, 

3) składanie wniosku o odwołanie członków Rady Studentów w trybie uchwały Komisji, 

4) składanie wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Studentów, 

5) przyjmowanie wniosków o odwołanie z funkcji Przewodniczącego RS oraz 

wiceprzewodniczących RS, 

6) wszczynanie czynności wyjaśniających z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady 

Studentów w okolicznościach wskazujących na możliwość zaistnienia nieprawidłowości. 

 

Rozdział 5 

Uczelniana Rada Studentów 

 

§ 25 

1. W skład Uczelnianej  Rady Studentów, zwanej dalej „URS” wchodzą: 
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1) Rada Studentów, 

2) Starości każdego kierunku studiów. 

2. Przewodniczący RS jest przewodniczącym URS. 

3. Kadencja URS trwa dwa lata.  

4. Zebrania URS zwoływane są co najmniej raz w semestrze przez Przewodniczącego RS z 

inicjatywy własnej lub na wniosek 5 członków  URS. 

5. Uczelniana Rada Studentów ma funkcję opiniodawczą oraz wspiera sprawy oraz działanie Rady 

Studentów.  

6. Starosta informuje studentów swego  kierunku o bieżących pracach i organizowanych akcjach RS. 

7. Kadencja każdego członka Uczelnianej Rady Studentów  kończy się wraz z jego odwołaniem z 

funkcji starosty bądź z zakończeniem studiów.  

Rozdział 7 

Studencka Komisja Wyborcza 

 

§ 26 

1. Studencka Komisja Wyborcza, zwana dalej „SKW”, jest powoływana do przeprowadzenia 

wyborów, o których mowa w § 8 ust. 5 i 6. 

2. Członków SKW powołuje i odwołuje Rada Studentów najpóźniej do dnia 15 października na okres 

dwóch lat akademickich. 

3. W skład SKW wchodzi trzech  członków Uczelnianej Rady  Studentów. 

4. SKW wybiera spośród swoich członków: 

1) przewodniczącego, 

2) wiceprzewodniczącego, 

3) sekretarza. 

5. Studenci pełniący funkcje określone w ust. 4 muszą być starostami różnych kierunków. 

§ 27 

1. Studencka Komisja Wyborcza działa na podstawie Regulaminu Wyborczego Rady Studentów. 

2. Regulamin Wyborczy Rady Studentów uchwala Rada Studentów zwykłą większością głosów. 

Rozdział 7 

Studencki Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 

 

§ 28 

1. Funkcję Studenckiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych może pełnić każdy student Uczelni. 

2. Studenckiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych powołuje i odwołuje Przewodniczący RS. 

3. Kompetencje Studenckiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych określa Rada Studentów w 

porozumieniu z Dziekanem.  

4. Studencki Rzecznik Osób Niepełnosprawnych ściśle współpracuje z Pełnomocnikiem Rektora ds. 

studentów niepełnosprawnych.  

. 

DZIAŁ III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 29 

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rektora Uczelni. 


