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Załącznik do uchwały nr 213 Senatu SGH 

dnia 28 maja 2014 r. 

 

Regulamin Samorządu Studentów 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Dział I  

Przepisy ogólne 

 

Rozdział I  

Przepisy wstępne 

 

§ 1 

Studenci prowadzonych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH, Uczelnia) 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych tworzą Samorząd Studentów SGH, zwany 

dalej Samorządem. 

 

§ 2 

Samorząd jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów, a do jego zadań należy 

w szczególności: 

1)  obrona praw studentów Uczelni; 

2)  wspieranie i realizacja inicjatyw studenckich;  

3) prowadzenie na terenie Uczelni działalności w zakresie spraw studenckich, w tym 

socjalno‐bytowych i kulturalnych studentów Uczelni; 

4)  ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania; 

5)  uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w zakresie spraw Uczelni oraz realizacji 

zadań Uczelni; 

6)  wybieranie przedstawicieli studentów do kolegialnych organów Uczelni; 

7)  wyrażanie opinii studentów w sprawach związanych z procesem kształcenia i 

wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach wymagających wypowiedzi 

tego środowiska; 

8)  prowadzenie własnej działalności projektowej, nadzór nad działalnością 

projektową innych organizacji w zakresie działalności Funduszu Ruchu 

Studenckiego i systemu oceny projektów.  
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§ 3 

Samorząd działa na podstawie: 

1)  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi 

zmianami, zwanej dalej Ustawą; 

2)  statutu SGH; 

3)  niniejszego Regulaminu i aktów wydanych na jego podstawie. 

 

§ 4 

1.  Samorząd działa poprzez swoje organy. 

2.  Organami Samorządu są: 

1)  Rada Samorządu, zwana dalej Radą; 

2)  Komisje Samorządu, zwane dalej Komisjami; 

3)  Zarząd Samorządu, zwany dalej Zarządem; 

4)  Przewodniczący Samorządu Studentów, zwany dalej Przewodniczącym; 

5)  Rada Gabinetowa Samorządu, zwana dalej Radą Gabinetową; 

6)  Okręgowa Komisja Wyborcza, zwana dalej Komisją Wyborczą; 

7)  Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem; 

8)  Odwoławczy Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem Odwoławczym; 

9)  Rzecznik Praw Studenta, zwany dalej Rzecznikiem; 

10) Rada Kół i Organizacji Studenckich, zwana dalej Radą Kół. 

 

§ 5 

Wybory członków organów Samorządu odbywają się co roku, ich kadencja trwa do 

wyboru członków organów nowej kadencji. 

 

§ 6 

Członkostwo w organie Samorządu lub pełnienie funkcji przedstawiciela studentów w 

organach Uczelni ustaje w przypadku: 

1)  pisemnej rezygnacji złożonej Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Wyborczej; 

2)  odwołania; 

3)  utraty praw studenta; 

4)  zawieszenia w prawach studenta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji 

dyscyplinarnej; 

5)  skreślenia z listy studentów; 
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6)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych. 

 

§ 7 

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Wyborczej, Sądzie i Sądzie Odwoławczym 

z pełnieniem funkcji w pozostałych organach Samorządu.  

 

§ 8 

1.  Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy 

obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. 

Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. 

2.  Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub niedzielę za ostatni dzień terminu 

uważa się najbliższy następny dzień, niebędący wolnym od pracy. 

 

§ 9 

1.  Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów. 

2.  Właściwe organy Uczelni określają zasady korzystania przez organy z urządzeń i 

środków materialnych SGH. 

3.  Dział Obsługi Studentów prowadzi obsługę techniczną organów.  

 

§ 10 

Samorząd posługuje się logotypem zamieszczonym w załączniku  do niniejszego 

regulaminu. 

 

Rozdział II  

Działalność organów Samorządu 

 

§ 11 

1.  Przewodniczący organu zwołuje posiedzenia organu, zwane dalej posiedzeniami, i 

wyznacza ich daty z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej ¼ członków 

organu, nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku. 

2.  Informacja o dacie posiedzenia jest przekazywana członkom danego organu w 

zwyczajowo przyjęty sposób nie później niż na 7 dni przed wyznaczoną datą. 

3.  Przed posiedzeniem organu udostępnia się jego członkom w zwyczajowo przyjęty 

sposób porządek obrad, projekty uchwał lub inne materiały. 
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4.  Przewodniczący organu może zwołać nadzwyczajne posiedzenia organu, 

informując niezwłocznie członków organu o dacie posiedzenia i o przedmiocie 

posiedzenia.  

 

§ 12 

1.  Przewodniczący organu: 

1) reprezentuje organ na zewnątrz; 

2) kieruje działaniami organu; 

3) otwiera i prowadzi obrady organu. 

2.  Przewodniczący organu może upoważnić członka organu do pełnienia funkcji 

wymienionych w ust. 1.  

 

§ 13 

1.  Decyzje organu podejmowane są w formie uchwał bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków (quorum), chyba że 

przepis szczególny stanowi inaczej.   

2.  Organ zwykłą większością głosów podejmuje decyzje w sprawie: 

1) powołania lub odwołania protokolanta; 

2)  zatwierdzenia, przedstawionego przez prowadzącego, protokołu z 

poprzedniego posiedzenia; 

3) zmiany planu posiedzenia; 

4) tajności obrad lub głosowania, na wniosek co najmniej ¼ członków organu. 

3.  Na potrzeby niniejszego regulaminu, przy ustalaniu liczby oddanych głosów 

uwzględnia się wyłącznie ważnie oddane głosy. 

 

§ 14 

Podczas posiedzenia organu każdy członek organu ma prawo inicjatywy 

uchwałodawczej i w sprawach dodania punktu do porządku obrad z zastrzeżeniem 

§ 20. 
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Dział II  

Organy Samorządu Studentów 

i przedstawiciele studentów w organach uczelni.  

 

Rozdział III  

Rada Samorządu 

 

§ 15 

Rada jest uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu. 

 

§ 16 

1. W skład Rady wchodzą wybrani w wyborach samorządowych radni. 

2. Jeśli Przewodniczący nie został radnym w wyniku wyborów samorządowych, to 

staje się radnym w momencie objęcia urzędu i traci mandat radnego w przypadku 

zaprzestania pełnienia funkcji Przewodniczącego. 

 

§ 17 

Do kompetencji Rady na zasadach określonych w przepisach szczegółowych należy:  

1) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego; 

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 

3) powoływanie członków Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu 

Koleżeńskiego; 

4) wnioskowanie do Uczelnianej Komisji Wyborczej o powołanie i odwołanie 

członków i przewodniczącego Komisji Wyborczej; 

5) powoływanie i odwoływanie Rzecznika Praw Studenta; 

6) stwierdzanie wygaszenia mandatu radnego;  

7) opiniowanie planu studiów i programu kształcenia; 

8) wyrażanie zgody na treść regulaminu studiów;  

9) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i podjęciu strajku 

studenckiego; 

10) uchwalanie Regulaminu Samorządu Studentów oraz kodeksu etyki studenta; 

11) wyrażanie opinii w ważnych sprawach dotyczących ogółu studentów; 

12) podejmowanie uchwał w sprawach przewidzianych w przepisach szczegółowych. 
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§ 18 

1.  Posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 

oraz  § 42 ust. 2. 

2.  Przewodniczący może upoważnić członka Zarządu do podjęcia czynności 

określonych w ust. 1. 

3.  Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący 

Komisji Wyborczej. Przewodniczący Komisji Wyborczej wyznacza w ogłoszeniu o 

ważności wyborów termin pierwszego posiedzenia najwcześniej na 10. a 

najpóźniej na 15. dzień od dnia ogłoszenia wyników wyborów.  

 

§ 19 

1. Termin zwykłych posiedzeń Rady w danym roku akademickim ustala Rada na 

wniosek Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Rady, na którym 

Przewodniczący został wybrany.  

1a.  W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący ma prawo zmienić termin 

posiedzenia rady nie później niż na 3 dni przed planowanym pierwotnie terminem 

posiedzenia. 

2. Zwykłe posiedzenia Rady nie mogą odbywać się rzadziej niż co 2 miesiące z 

wyłączeniem przerwy wakacyjnej i zimowej oraz sesji w semestrze letnim i 

zimowym. 

3. Jeśli Rada nie zbiera się na określonych w ust. 2 zasadach, przewodniczący 

Komisji Wyborczej rozwiązuje Radę i ogłasza przyspieszone wybory 

samorządowe, stosując § 109 Regulaminu.  

4. Ust. 3 nie stosuje się, jeśli rozwiązanie Rady nastąpiłoby po 1 marca.  

5. Nowo wybrana Rada dokonuje ponownego wyboru Przewodniczącego.  

6. Do czasu ponownego wyboru Przewodniczącego, Zarząd kontynuuje działalność 

na ogólnych zasadach. 

7. Przewodniczący informuje o porządku obrad zwykłego posiedzenia Rady na co 

najmniej 7 dni przed jej posiedzeniem. 

8. Zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Rady odbywa się na zasadach 

określonych w § 11 ust. 4. 
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§ 20 

Inicjatywę uchwałodawczą i w sprawach dodania punktu do porządku obrad posiada: 

1) Przewodniczący; 

2) grupa co najmniej 2 radnych; 

3) Rzecznik Praw Studenta; 

4) przewodniczący Komisji Wyborczej w sprawach dotyczących wyboru organów 

Samorządu, jego przedstawicieli i kandydatów na przedstawicieli. 

 

§ 21 

1. Posiedzenia Rady są otwarte dla studentów Uczelni a informację o terminie i 

miejscu posiedzeń Rady przekazuje się studentom poprzez stronę internetową 

Samorządu i inne strony internetowe, które Samorząd wykorzystuje do 

informowania o swojej działalności.  

2. Prawo zabierania głosu podczas posiedzenia posiadają, poza radnymi, senatorzy, 

członkowie Zarządu, Rzecznik oraz osoby zaproszone na posiedzenie przez 

Przewodniczącego. Przewodniczący może ustalić listę osób stale zapraszanych 

na posiedzenie Rady, o której informuje Radę. 

 

§ 22 

Protokoły z posiedzeń Rady są jawne i publikowane na stronie internetowej 

Samorządu. W protokole z posiedzenia Rady wymieniane są: 

1) jego data, godzina i miejsce; 

2) nazwiska prowadzącego obrady i protokolantów; 

3) treści projektów uchwał i nazwiska ich wnioskodawców; 

4) wyniki głosowań organów w sprawie zatwierdzenia projektów uchwał. 

 

§ 23 

1. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się na pierwszym posiedzeniu nowo 

wybranej Rady.  

2. Procedurę wyboru nowego Przewodniczącego poprzedza sprawozdanie z 

działalności Samorządu w poprzednim roku akademickim.  

2a.  Procedurę wyboru nowego Przewodniczącego poprzedza też głosowanie nad 

absolutorium dla każdego odchodzącego członka Zarządu, które odbywa się na 

ostatniej Radzie Samorządu kadencji danego Przewodniczącego. 
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3. Jeśli odchodzący członkowie Zarządu nie otrzymali absolutorium, nie mogą się 

ubiegać o wybór na stanowisko Przewodniczącego lub członka Zarządu.  

4. Posiedzenie i czynności wyborcze prowadzi przewodniczący Komisji Wyborczej 

przy pomocy pozostałych członków Komisji Wyborczej.  

 

§ 24 

1. Kandydata na Przewodniczącego Samorządu może zgłosić 5 członków Rady 

obradującej na pierwszym posiedzeniu lub grupa co najmniej 100 studentów, 

którzy wyrażą swoje poparcie dla kandydata.  

2. Jeden radny może wyrazić poparcie wyłącznie dla jednej kandydatury.  

3. Studenci wyrażają swoje poparcie poprzez złożenie imienia, nazwiska, numeru 

indeksu i podpisu na listach wydawanych w Dziale Obsługi Studentów. 

4. Listy są wydawane od momentu ogłoszenia wyników wyborów. 

5. Kandydatury muszą zostać zgłoszone przewodniczącemu Komisji Wyborczej na 

co najmniej 3 dni przed pierwszym posiedzeniem Rady.  

6. Przewodniczący Komisji Wyborczej niezwłocznie po ustaleniu listy kandydatów 

zamieszcza ją na stronie internetowej i informuje o przewidywanym czasie na 

prezentację kandydatów i pytania od studentów.  

7. Szczegółowy sposób zgłaszania kandydatur określi przewodniczący Komisji 

Wyborczej w ogłoszeniu o terminie pierwszego posiedzenia Rady.  

 

§ 25 

Przed głosowaniem kandydaci mają prawo do przedstawienia swoich kandydatur, a 

każdy student Uczelni ma prawo do zadawania pytań kandydatom w ramach czasu 

przewidzianego w porządku obrad. 

 

§ 26 

Głosowanie odbywa się w sposób tajny. 

 

§ 27 

1. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów 

radnych biorących udział w głosowaniu. 
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2. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, to przeprowadza się 

II turę głosowania, spośród 2 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów w pierwszym głosowaniu.  

3. Jeżeli nie można po I turze głosowania wyłonić 2 kandydatów, którzy zdobyli 

najwięcej głosów, to między kandydatami, którzy uzyskali równą liczbę głosów 

przeprowadza się głosowanie dodatkowe poprzedzone kolejną turą pytań od 

studentów. 

4. Jeśli w głosowaniu dodatkowym kandydaci zdobędą równą liczbę głosów, 

przewodniczący Komisji Wyborczej zawiesza posiedzenie Rady i zwołuje 

niezwłocznie kontynuację posiedzenia na dzień między 7. a 14. dniemi po 

rozpoczęciu posiedzenia Rady.  

5. Jeśli w II turze głosowania żaden z kandydatów nie zdobędzie wymaganej 

większości głosów, przeprowadza się III turę głosowania, w której bierze udział 

kandydat, który zdobył więcej głosów.  

6. W III turze radni głosują za lub przeciw wyłonionej kandydaturze. Jeśli w II turze 

głosowania obaj kandydaci zdobyli równą liczbę głosów, to III turę głosowania 

przeprowadza się analogicznie do II. 

7. Jeśli Rada nie wyłoni Przewodniczącego w III turze głosowania, to 

przewodniczący obrad zawiesza posiedzenie Rady i zwołuje niezwłocznie 

kontynuację posiedzenia na dzień między 7. a 14. dniem po rozpoczęciu 

posiedzenia Rady.  

8. Podczas wznowionego posiedzenia Rady, radni dokonują ponownego wyboru 

Przewodniczącego według zasad określonych w ust. 1-6 niniejszego paragrafu. 

Jeśli Rada nie dokona wyboru Przewodniczącego, przewodniczący Komisji 

Wyborczej wyznacza niezwłocznie termin wyborów do Rady z zastosowaniem § 

107.  

 

§ 28 

Nowo wybrany Przewodniczący obejmuje urząd, składając przed Radą przysięgę o 

następującej treści: Jako Przewodniczący Samorządu Studentów obejmując urząd 

ślubuję, że będę stał na straży dobra studentów, szanował prawa i zwyczaje 

akademickie, dbał o dobre imię i wizerunek Szkoły Głównej Handlowej, a wykonując 

swoje zadania będę szanował  każdego studenta i pracownika Uczelni.  
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§ 29 

1. Przewodniczący po złożeniu przysięgi przedstawia Radzie kandydatów na 

członków Zarządu Samorządu Studentów wraz z przydzielonymi im obszarami 

odpowiedzialności, określonymi w § 39.  

2. Członkowie Rady mają prawo zadawać pytania kandydatom na członków 

Zarządu.  

3. Rada zatwierdza przedstawione kandydatury zwykłą większością głosów w 

głosowaniu łącznym i tajnym.  

4. Jeśli Rada nie zatwierdzi kandydatów na członków Zarządu, Przewodniczący 

może przedstawić ponownie swoje kandydatury na następnym posiedzeniu Rady.  

5. Jeśli kandydaci na członków Zarządu nie zdobędą na następnym posiedzeniu 

Rady wymaganej większości głosów, to mandat Przewodniczącego wygasa i 

przeprowadza się ponowne wybory Przewodniczącego samorządu.  

 

§ 30 

1. Kandydata na stanowiska określone w § 17 pkt 3-5 może zgłosić 

Przewodniczącemu członek Zarządu lub Rady najpóźniej na posiedzeniu Rady, 

której porządek obrad zawiera powołanie ww. członków organów Samorządu. 

2. Głosowanie ma charakter tajny i indywidualny, chyba że liczba kandydatów jest 

równa liczbie stanowisk do obsadzenia a Rada przez aklamację zarządzi 

głosowanie jawne i łączne. 

3. Głosowanie wygrywają kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów 

i zdobyli największą ich liczbę.  

4. Jeśli kandydaci zdobyli równą liczę głosów, a liczba stanowisk umożliwia 

przyznanie go tylko niektórym z nich, Przewodniczący ogłasza kolejne głosowanie, 

w którym biorą udział ww. wymienieni kandydaci aż do obsadzenia wszystkich 

stanowisk. 

 

§ 31 

1. Radny ma obowiązek brać udział w posiedzeniach Rady.  

2. Nieobecny radny ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność przed 

Przewodniczącym w ciągu 7 dni od posiedzenia Rady.  

3. Przewodniczący stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, który nie usprawiedliwił 

swojej nieobecności na I posiedzeniu Rady lub na dwóch posiedzeniach zwykłych.  



11 

 

4. W sytuacjach wyjątkowych Rada może, większością 2/3 głosów, przywrócić 

mandat na pierwszym posiedzeniu po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu. 

5. Przewodniczący stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego w sytuacji określonej w 

§ 6 pkt 3-6.  

6. O utracie przez radnego mandatu Przewodniczący informuje niezwłocznie 

przewodniczącego Komisji Wyborczej i Radę. 

7. Jeśli Przewodniczący w sytuacji określonej w ust. 3 nie stwierdzi wygaśnięcia 

mandatu a Rada nie skorzysta z procedury określonej w ust. 4 lub w sytuacji 

określonej w ust. 5 Przewodniczący nie stwierdzi wygaśnięcia mandatu, 

przewodniczący Komisji Wyborczej wygasza mandat. 

 

§ 32 

1. Na wniosek radnego, Przewodniczącego lub Zarządu Rada odwołuje większością 

2/3 radnych biorących udział w głosowaniu osoby określone w § 17 pkt 4 i 5 

Regulaminu Samorządu w przypadku nienależytego pełnienia obowiązków. 

2. Osoba, której odwołanie jest przedmiotem głosowania, ma prawo do złożenia 

wyjaśnień na posiedzeniu Rady. 

3. W przypadku odwołania członka lub przewodniczącego Komisji Wyborczej, Rada 

jest obowiązana wystąpić niezwłocznie do Uczelnianej Komisji Wyborczej z 

wnioskiem o powołanie odpowiednio nowego członka lub przewodniczącego 

Komisji Wyborczej. 

 

§ 33 

1. W sytuacji, w której istotny interes ogółu studentów uczelni jest zagrożony, Rada 

może ogłosić przeprowadzenie akcji protestacyjnej. Rada w uchwale określa jej 

czas i formę.  

2. Przewodniczący informuje Rektora o akcji protestacyjnej niezwłocznie i nie później 

niż na 3 dni przed jej rozpoczęciem.  

3. Jeśli podjęte próby ochrony interesu studentów, w tym akcja protestacyjna, okazały 

się niewystarczające, Rada większością 3/5 głosów podejmuje decyzję o strajku. W 

przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu strajku lub innej akcji protestacyjnej Rada 

jest zobowiązana zapewnić taki ich przebieg, aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu 

ludzkiemu, mieniu Uczelni lub innych osób, ani nie naruszały praw pracowników 

Uczelni, a także studentów niebiorących udziału w proteście. 
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§ 34 

Rada uchwala zmiany Regulaminu i kodeksu etyki studenta większością 2/3 głosów. 

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie następnego dnia po stwierdzeniu przez Senat 

SGH ich zgodności z obowiązującym prawem.  

 

Rozdział IV 

Przewodniczący i Zarząd  

 

§ 35 

Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu, który prowadzi bieżącą politykę 

Samorządu. Sprawy niezastrzeżone innym organom Samorządu należą do Zarządu.  

 

§ 36 

Do kompetencji Zarządu należy:  

1) podział środków z funduszu pomocy materialnej; 

2) zarządzanie środkami finansowymi z Funduszu Ruchu Studenckiego w części 

niezastrzeżonej dla Rady Kół i Organizacji Studenckich; 

3) powołanie i odwołanie pełnomocników Zarządu, zwanych dalej pełnomocnikami; 

4) powołanie i odwołanie przewodniczących określonych regulaminowo Komisji; 

5) rozpatrywanie wniosków organizacji studenckich; 

6) wyrażanie zgody na regulamin uczelnianego funduszu stypendialnego w 

rozumieniu art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

7) składanie wniosku do Rektora o przekazanie Samorządowi uprawnień do 

przyznawania stypendiów w rozumieniu art. 176 ust. 1 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym; 

8) wyrażanie zgody na ustaloną przez odpowiednie organy wysokość dochodu na 

osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne; 

9) sporządzanie i przedstawianie organom uczelni oraz Radzie sprawozdania z 

rozdziału i rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na cele Samorządu; 

10) powoływanie i odwoływanie przedstawiciela Samorządu w Radzie Bibliotecznej; 

11) powoływanie kandydatów na przedstawicieli Samorządu w Komisji Odwoławczej 

ds. Nauczycieli Akademickich, komisjach senackich, Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, komisjach 

rekrutacyjnych, Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej;  
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12) powoływanie i odwoływanie delegatów do Parlamentu Studentów RP; 

13) powoływanie i odwoływanie delegatów na Forum Uczelni Ekonomicznych; 

14) zatwierdzanie podziału środków dla organizacji studenckich i kół naukowych 

ustalonego przez Radę Kół; 

15) ustalanie zasad wyboru koordynatorów projektów prowadzonych przez 

Samorząd. 

 

§ 37 

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

głos decydujący ma Przewodniczący. 

 

§ 38 

1. W skład Zarządu wchodzą: 

1) Przewodniczący Samorządu;  

2) członek Zarządu ds. Finansów i Administracji; 

3) członek Zarządu ds. Jakości Kształcenia; 

4) do trzech członków Zarządu, których obszar odpowiedzialności określa 

Przewodniczący wg procedury opisanej w § 39. 

2. Przewodniczący może powołać spośród członków Zarządu 

wiceprzewodniczącego Samorządu. 

 

§ 39 

1. Przewodniczący określa zakres obowiązków członków Zarządu i 

przewodniczących komisji, przydzielając każdemu z nich odpowiedzialność za co 

najmniej jeden z następujących obszarów działalności samorządu: 

1) akademików; 

2) jakości studiów (obligatoryjna w odniesieniu do członka Zarządu ds. Jakości 

Kształcenia); 

3) informacji; 

4) infrastruktury; 

5) juwenaliów; 

6) kultury; 

7) nauki; 

8) odwołań; 
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9) organizacji studenckich; 

10) pomocy socjalnej; 

11) prawne (obligatoryjna w odniesieniu do członka Zarządu ds. Jakości 

Kształcenia); 

12) senackie; 

13) stypendiów; 

14) współpracy międzynarodowej; 

15) zasobów ludzkich  

16) finansów (obligatoryjna w odniesieniu do członka Zarządu ds. Finansów i 

Administracji); 

17) współpracy z otoczeniem. 

2. Przewodniczący może kierować osobiście obszarami działalności 

niezastrzeżonymi regulaminowo dla członków Zarządu.  

 

§ 40 

1. Przewodniczący Samorządu przed powołaniem osób na stanowiska określone  

w § 36 pkt 11 informuje o swoich kandydaturach Radę Samorządu.  

2. Rada Samorządu ma prawo na najbliższym posiedzeniu wyrazić w drodze 

uchwały sprzeciw wobec konkretnej kandydatury. Przewodniczący nie może 

powołać osoby, wobec której Rada wyrazi sprzeciw. 

 

§ 41 

1. Do kompetencji Przewodniczącego należy: 

1) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz, w szczególności wobec organów, 

administracji Uczelni i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w 

sprawach objętych działalnością Samorządu; 

2) kierowanie i organizacja prac Zarządu; 

3) nadzór nad działalnością Komisji Samorządu i pełnomocników Samorządu; 

4) reprezentowanie studentów SGH w sporach zbiorowych; 

5) prowadzenie obrad Rady, z wyjątkiem określonych regulaminowo sytuacji 

6) wnoszenie odwołania od wymierzonej studentowi przez Rektora kary 

upomnienia; 

7) składanie wniosku o przekazanie sprawy dyscyplinarnej studenta Sądowi 

Koleżeńskiemu; 
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8) przedstawianie Rektorowi uchwał podejmowanych przez Radę w terminie do 

7 dni od ich uchwalenia; 

9) dokonywanie pozostałych określonych niniejszym regulaminem czynności 

10) podejmowanie uchwał w sprawach przewidzianych w przepisach 

szczegółowych. 

2. Przewodniczący może przekazać ww. kompetencje członkom Zarządu, przy czym 

kompetencje określone w pkt 1 i 3 ust. 1 także pełnomocnikom Samorządu.  

 

§ 42 

1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego może złożyć przewodniczącemu Komisji 

Wyborczej większość członków Zarządu lub grupa co najmniej 7 radnych. 

Wniosek o odwołanie Przewodniczącego wskazuje imiennie kandydata na 

Przewodniczącego. 

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej po otrzymaniu ważnego wniosku o odwołanie 

Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady na dzień między 7. a 14. dniem od 

otrzymania wniosku. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady jest 

wyłącznie odwołanie Przewodniczącego i powołanie nowego Przewodniczącego i 

Zarządu. W obwieszczeniu zwołującym posiedzenie Rady przewodniczący Komisji 

Wyborczej, ustala jego porządek i przewiduje czas na wyjaśnienia obecnego 

Przewodniczącego i przedstawienie kandydatury na nowego Przewodniczącego. 

 

§ 43 

1. Członka Zarządu innych niż Przewodniczący odwołuje i powołuje Przewodniczący 

z zastrzeżeniem § 29.  

2. Członków Zarządu określonych w § 38 ust. 1 pkt 2 i 3 może odwołać Rada 

bezwzględną większością głosów na wniosek 5 radnych. 

 

§ 44 

1. Przewodniczący może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w dowolnym momencie.  

2. W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w § 29 ust. 5, § 6 pkt 1-6 

przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza wybory nowego Przewodniczącego i 

zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady nie wcześniej niż 10 i nie później niż na 

14 dni od odwołania Przewodniczącego.  
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3. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego dotychczasowy Zarząd pełni swoje 

obowiązki z wyłączeniem byłego Przewodniczącego. Funkcję Przewodniczącego 

pełni wiceprzewodniczący, jeśli nie powołano takowego, to najstarszy wiekiem 

członek Zarządu. Jeśli Zarządu nie powołano, to wybrany Przewodniczący staje 

się pełniącym funkcję Przewodniczącego. 

4. Decyzje p.o. Przewodniczącego i Zarządu wymagają dla swojej ważności 

potwierdzenia przez odpowiednio nowo wybranego Przewodniczącego i Zarząd. 

Jeśli wskutek braku potwierdzenia ważności mogą ucierpieć ważne interesy 

studentów, decyzje mogą być potwierdzone przez Radę.  

5. Jeśli wydarzenia określone w § 29 ust. 5 miały miejsce po 1 marca, to 

Przewodniczący nie traci stanowiska, a obowiązki nieobsadzonych członków 

Zarządu pełnią powołani przez Przewodniczącego pełnomocnicy. 

6. Jeśli wydarzenia określone w § 6 pkt 1-6 miały miejsce po 1 marca, to decyzje 

Zarządu działającego na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu nie 

wymagają potwierdzenia przez nowo wybrany Zarząd i Radę.    

 

§ 45 

Przewodniczący może powołać za zgodą Zarządu pełnomocników Samorządu, 

którzy wykonują określone kompetencje Zarządu lub Przewodniczącego. 

Przewodniczący powołując pełnomocników określa ich zakres obowiązków, który nie 

narusza zakresu obowiązków regulaminowo określonych członków Zarządu, chyba, 

że wyrażą na to zgodę.  

 

§ 46 

1. Komisje Samorządu Studentów są podstawowymi jednostkami prowadzącymi 

bieżącą działalność Samorządu.  

2. Powołuje się następujące Komisje Samorządu: 

1) Komisję ds. Akademików;  

2) Komisję ds. Stypendiów; 

3) Odwoławczą Komisję ds. Stypendiów.  

3. Zarząd powołuje i odwołuje przewodniczących Komisji wymienionych w ust. 2. 

4. Przewodniczący może powołać dodatkowe Komisje, wskazując, który członek 

Zarządu przewodniczy Komisji i koordynuje jej działalność.  

5. Zarząd może na wniosek przewodniczącego Komisji uchwalić regulamin Komisji. 
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§ 47 

Rada Gabinetowa jest organem doradczym Zarządu. 

 

§ 48 

Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Zarządu zwołuje zebranie 

Rady Gabinetowej i mu przewodniczy.  

 

§ 49 

W skład Rady Gabinetowej wchodzą: 

1)  członkowie Zarządu; 

2)  przewodniczący Komisji; 

3)  wiceprzewodniczący Komisji; 

4)  pełnomocnicy; 

5)  osoby zaproszone przez Przewodniczącego. 

 

Rozdział V 

Rada Kół i Organizacji Studenckich 

 

§ 50 

Rada Kół i Organizacji Studenckich jest organem skupiającym przedstawicieli 

studenckich kół naukowych oraz organizacji studenckich działających w Szkole 

Głównej Handlowej na podstawie odrębnych przepisów.  

 

§ 51 

Do kompetencji Rady Kół należy: 

1) ustalanie podziału środków przeznaczonych na działalność studenckich kół 

naukowych i organizacji studenckich; 

2) sporządzanie i przedstawianie Radzie klasyfikacji projektów na zasadach 

ustalonych przez Przewodniczącego do 15 grudnia danego roku akademickiego; 

3) sporządzanie i przedstawianie organom uczelni oraz Radzie sprawozdania z 

rozdziału i rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na cele studenckich 

kół naukowych i organizacji studenckich; 
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4) przedstawianie organom samorządu opinii i propozycji w zakresie działalności 

podmiotów tworzących Radę Kół. 

 

§ 52 

1. Sposób podejmowania decyzji, dokładny skład Rady Kół sposób sporządzania 

sprawozdania z wykonania budżetu w części podległej Radzie Kół oraz pozostałe 

regulacje wewnętrzne określa statut Rady Kół uchwalany przez Radę na wniosek 

Przewodniczącego lub Rady Kół. 

2. Rada uchwala, zmienia lub znosi statut Rady Kół z inicjatywy własnej lub na 

wniosek Rady Kół. 

3. W sytuacji niewykonywania przez Radę Kół swoich kompetencji, kompetencje te 

przejmuje Zarząd.  

 

§ 53 

W przypadku nieuchwalenia przez Radę Kół podziału środków pieniężnych 

określonych w § 52 pkt 1 w ustalonych przez statut Rady Kół terminie, uprawnienie to 

przechodzi na Zarząd.   

 

§ 54 

Organizacja studencka lub studenckie koło naukowe, które nie rozliczy się z 

przyznanych przez odpowiedni organ Samorządu środków nie może brać udziału w 

podziale środków w następnym roku kalendarzowym.   

 

§ 55 

1. Rada Kół i Organizacji jest wspierana w swoich działaniach przez Członka 

Zarządu ds. Finansów i Administracji.  

2. Sposób podejmowania decyzji, organy pomocnicze Członka Zarządu ds. 

Finansów i Administracji oraz sposób sporządzania sprawozdania z wykonania 

budżetu w części podległej Komisji określa regulamin finansowy Samorządu 

Studentów uchwalany przez Radę na wniosek Zarządu Samorządu Studentów.  
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Rozdział VI 

Rzecznik Praw Studenta 

 

§ 56 

1.  Rzecznik Praw Studenta, zwany dalej Rzecznikiem, powołany jest do pomocy 

Przewodniczącemu w wyjaśnianiu oraz rozwiązywaniu spraw związanych z 

rażącym naruszeniem praw studentów zawartych w Regulaminie Studiów, Karcie 

Praw Studenta i innych dokumentach określających prawa studenta. 

2.  Obszar interwencji Rzecznika obejmuje w szczególności: 

1) mediacje pomiędzy studentami a osobami prowadzącymi zajęcia; 

2) kwestie związane ze skreśleniami z listy studentów; 

3) kwestie związane z nakazem wykwaterowania z akademika; 

4) problemy powstałe na tle funkcjonowania uczelni; 

5) problemy utrudniające lub uniemożliwiające studentowi dalsze studiowanie; 

6) inne problemy wynikające z ogólnouczelnianych regulacji. 

3. Do obowiązków Rzecznika należy: 

1) opiniowanie na prośbę Przewodniczącego podań studentów do Rektora, 

prorektora ds. dydaktyki i studentów oraz dziekanów studiów oraz innych osób 

związanych; 

2) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między studentem, a osobą prowadzącą 

zajęcia; 

3) pomoc studentom w rozwiązywaniu zarówno indywidualnych, jak i grupowych 

problemów. 

 

§ 57 

1.  Organy Samorządu mają obowiązek udzielić Rzecznikowi wszelkiej możliwej rady 

i pomocy. 

2.  Rzecznik przedstawia Radzie na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji 

roczny raport dotyczący przestrzegania praw studenckich na Uczelni oraz 

zapewnia możliwość zapoznania się z nim przedstawicielom Senatu SGH. 

 

 

 

 



20 

 

§ 58 

1.  Rzecznik Praw Studenta jest powoływany bezwzględną większością głosów przez 

Radę w trakcie pierwszego posiedzenia Rady danej kadencji i odwoływany w 

trakcie pierwszego posiedzenia Rady Samorządu Studentów następnej kadencji. 

2.  Kandydat na Rzecznika Praw Studenta może być zgłoszony przez: 

1) kandydata na Przewodniczącego Samorządu Studentów; 

2) 5 radnych; 

3) 100 studentów, 

którzy wyrażą poparcie dla kandydata. 

3.  Jeden radny może wyrazić poparcie wyłącznie dla jednej kandydatury. 

4.  Studenci wyrażają swoje poparcie poprzez złożenie imienia, nazwiska, numeru 

indeksu i podpisu na listach wydawanych w Dziale Obsługi Studentów 

5.  Listy są wydawane od momentu ogłoszenia wyników wyborów. 

6.  Kandydatury muszą zostać zgłoszone przewodniczącemu Komisji Wyborczej na 

co najmniej 2 dni przed pierwszym  posiedzeniem Rady. 

7.  Rzecznik Praw Studenta musi posiadać status studenta SGH. W przypadku jego 

utraty automatycznie wygasa mandat Rzecznika Praw Studenta. 

 

§ 59 

1.  Rzecznik Praw Studenta może zostać odwołany bezwzględną większością głosów 

przez Radę w szczególności w przypadku udokumentowanego rażącego 

zaniedbania spraw studenckich i udokumentowanego działania na szkodę 

studentów lub: 

1) na wniosek Przewodniczącego; 

2) na wniosek 5 radnych; 

3) na wniosek 100 studentów. 

2.  W przypadku odwołania, nowy Rzecznik Praw Studenta powoływany jest na 

najbliższej Radzie.  

3.  W przypadku odwołania kandydatury na nowego Rzecznika Praw Studenta muszą 

zostać zgłoszone na co najmniej 2 dni przed posiedzeniem Rady określonej w ust. 

2 
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Rozdział VII  

Odpowiedzialność dyscyplinarna  

 

§ 60 

1.  Sąd Koleżeński rozstrzyga o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów za 

naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni, w tym niniejszego regulaminu. 

2.  Sąd Koleżeński jest odrębny i niezależny od innych organów Samorządu. 

 

§ 61 

Do kompetencji Sądu należy: 

1)  rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych studentów przekazanych przez Rektora; 

2)  rozpatrywanie odwołań od kary upomnienia udzielonej przez Rektora. 

3)  rozpatrywanie wniosków w sprawach dotyczących przestrzegania zasad działania 

Samorządu przez członków organu Samorządu lub organy Samorządu. 

 

§ 62 

1. Wnioskodawcą w sprawach określonych w § 61 pkt 3 może być każdy student 

Uczelni oraz organ Samorządu. 

2. Wniosek musi być złożony w ciągu roku od dnia dokonania czynu zarzucanego. 

3. Wnioskodawca może do momentu odczytania orzeczenia wycofać swój wniosek.  

 

§ 63 

Sąd rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne. 

 

§ 64 

1.  Sąd składa się z pięciu członków.  

2.  Członkowie Sądu są niezawiśli w zakresie swojej działalności. 

3.  Członkowie Sądu są nieodwoływalni w trakcie swojej kadencji. 

 

§ 65 

1.  Przewodniczący Komisji Wyborczej zwołuje pierwsze posiedzenie Sądu na dzień 

przypadający w ciągu 7 dni od dnia powołania Sądu przez Radę. 

2.  Przewodniczący Komisji Wyborczej otwiera pierwsze posiedzenie i zarządza 

wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Sądu. 
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§ 66 

1.  Sąd ze swojego grona wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Sądu. 

2.  Przewodniczący i wiceprzewodniczący Sądu są wybierani bezwzględną 

większością głosów członków Sądu w głosowaniu tajnym. 

 

§ 67 

Sąd rozstrzyga w składzie:  

1) przewodniczący lub wiceprzewodniczący Sądu, który pełni funkcję 

przewodniczącego składu; 

2) dwóch członków Sądu wyznaczonych przez przewodniczącego Sądu w drodze 

losowania. 

 

§ 68 

1. Każdemu uczestnikowi postępowania przysługuje prawo zgłoszenia wniosku o 

wyłączenie członka zespołu orzekającego. Odpowiednio uzasadniony wniosek 

może być zgłoszony do chwili czytania wniosku o rozpoznanie sprawy. 

2. O wyłączeniu decyduje przewodniczący Sądu. 

3. Przewodniczący Sądu wyznacza innego członka dla uzupełnienia składu, na czas 

wyznaczenia innego członka zespołu rozprawa zostaje odroczona. 

 

§ 69 

1. Wniosek o odwołanie od kary upomnienia udzielonej przez Rektora składa 

ukarany student w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu. 

2. Termin może zostać przywrócony, jeśli w ciągu 7 dni od ustania przyczyn 

uniemożliwiających złożenie odwołania student złoży wraz z odwołaniem 

umotywowany wniosek o przywrócenie terminu.  

3. Wniosek oraz odwołanie składane są do Sądu za pośrednictwem Rektora Uczelni.  

 

§ 70 

1. Rozprawę zwołuje się bez zbędnej zwłoki, ale najwcześniej na 14. dzień od 

złożenia kompletnego wniosku. Sąd informuje obwinionego o rozprawie na co 

najmniej 7 dni przed rozprawą. Sąd, informując o rozprawie, przekazuje informacje 

o członkach składu orzekającego.  
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2. Sąd może powołać biegłych z własnej inicjatywy. O opinii Sąd informuje strony 

niezwłocznie po jej otrzymaniu i co najmniej na 3 dni przed rozprawą.  

 

§ 71 

1. Stronami w rozprawie są: 

1) wnioskodawca; 

2) obwiniony lub przewodniczący organu, który podjął kwestionowaną uchwałę 

lub postępowanie. 

2. Obwinionemu służy prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie 

obrońcy. 

 

§ 72 

Rozprawa przed Sądem jest jawna. 

 

§ 73 

1. Sąd wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wysłuchuje 

wnioskodawcę, obwinionego lub jego obrońcę. 

2. Sąd może odroczyć wydanie orzeczenia lub zwołać kolejną rozprawę, jeśli stopień 

skomplikowania sprawy tego wymaga.     

3. Sąd podczas rozprawy podejmuje decyzje w sprawie: 

1) powołania przedstawicieli stron na ich wniosek; 

2) przesłuchania świadków i biegłych; 

3) uchylenia jawności rozprawy, jeżeli może dojść do obrazy dobrych obyczajów 

albo jeżeli wymaga tego interes obwinionego, uczelni lub osób trzecich. 

 

§ 74 

Wnioskodawca ma obowiązek stawiennictwa na rozprawie. Jeśli nieobecność nie 

zostanie usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od dnia rozprawy, sprawę umarza się. 

 

§ 75 

Sąd orzeka stwierdzając: 

1) umorzenie postępowania; 

2) niewinność obwinionego; 

3) winę obwinionego i wymierzenie mu kary proporcjonalnej do stopnia zawinienia. 
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§ 76 

Karami są: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) nagana z ostrzeżeniem.  

 

§ 77 

1. Sąd doręcza decyzję stronom w ciągu 7 dni od posiedzenia Sądu.  

2. Strony mogą w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji zażądać sporządzenia krótkiego 

uzasadnienia wyroku, które skład orzekający sporządza w ciągu 7 dni od 

otrzymania wniosku. 

3. Orzeczenie Sądu jest ostateczne, jeśli żadna ze stron nie złoży odwołania 

przewodniczącemu Sądu Odwoławczego w ciągu 21 dni od otrzymania decyzji.  

 

§ 78 

Sąd Odwoławczy rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu. 

 

§ 79 

Sąd Odwoławczy składa się z trzech członków i orzeka w pełnym składzie. 

 

§ 80 

Do Sądu Odwoławczego postanowienia dotyczące Sądu stosuje się odpowiednio. 

 

§81 

1.  Sąd właściwej instancji, na wniosek ukaranego złożony nie wcześniej niż po 

upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu, może podjąć decyzję 

w sprawie zatarcia kary. 

2.  Kara ulega zatarciu z mocy prawa po upływie trzech lat od daty uprawomocnienia 

się orzeczenia o ukaraniu. 
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Dział III  

Ordynacja wyborcza 

 

Rozdział VIII 

Okręgowa Komisja Wyborcza 

 

§ 82 

Komisja Wyborcza przeprowadza: 

1) wybory radnych, zwane dalej samorządowymi;  

2) wybory studenckich elektorów uczelnianych oraz studenckich elektorów 

kolegialnych, zwane dalej elektorskimi; 

3) wybory senatorów studenckich, zwane dalej senackimi; 

4) wybory członków rad kolegialnych, zwane dalej kolegialnymi; 

przy czym wybory elektorskie, senackie i kolegialne przeprowadza wraz z Uczelnianą 

Komisją Wyborczą na zasadach określonych w Statucie SGH oraz w regulaminie 

wyborczym, o którym mowa w §144 ust. 2 Statutu SGH.  

 

§ 83 

1. W skład Komisji Wyborczej wchodzi 5 studentów Uczelni powoływanych przez 

Uczelnianą Komisję na wniosek Rady, złożony najpóźniej 31 maja każdego roku 

akademickiego. 

2. Jeśli Rada nie złoży wniosku o powołanie członków i przewodniczącego Komisji 

Wyborczej w terminie określonym w ust. 1, Przewodniczący niezwłocznie składa 

do Uczelnianej Komisji Wyborczej wniosek określony w ust. 1. 

 

§ 84 

Do kompetencji Komisji Wyborczej należy: 

1) rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami samorządowymi; 

2) ustalanie szczegółowych zasad przeprowadzania wyborów w zakresie 

niezastrzeżonym dla Uczelnianej Komisji Wyborczej; 

3) wykonywanie innych zadań określonych w Regulaminie. 
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§ 85 

Wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady oznacza zrzeczenie się członkostwa w 

Komisji Wyborczej.  

 

§ 86 

Uczelniana Komisja Wyborcza: 

1)  podejmuje decyzję w sprawie powołania członków komisji wyborczej i jej 

przewodniczącego; 

2)  niezwłocznie rozpatruje odwołania od decyzji Komisji Wyborczej lub jej 

przewodniczącego. 

 

Rozdział IX 

Przepisy wspólne  

 

§ 87 

Wybory są powszechne, bezpośrednie, równe i przeprowadzanie w głosowaniu 

tajnym. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje studentom posiadającym pełne 

prawa studenckie.  

 

§ 88 

Przewodniczący Komisji Wyborczej najpóźniej siódmego dnia przed pierwszym 

dniem głosowania: 

1)  przygotowuje spis wyborców, na podstawie list studentów uzyskanych od 

właściwych jednostek organizacyjnych SGH, 

2)  sporządza spis kandydatów zawierający adresy stron internetowych kandydatów, 

który zamieszcza na stronie internetowej samorządu. 

 

§ 89 

Student Uczelni może zgłosić członkom Komisji Wyborczej nieprawidłowości w spisie 

wyborców lub kandydatów. Członkowie Komisji Wyborczej decydują niezwłocznie o 

zasadności treści zgłoszenia. 
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Rozdział X 

Wybory samorządowe 

 

§ 90 

Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza wybory w ciągu 14 dni od rozpoczęcia 

roku akademickiego, wyznaczając termin na dni przypadające najwcześniej 25 a 

najpóźniej 40 dni od dnia ogłoszenia wyborów.  

 

§ 91 

1. Studenci zgłaszają kandydatury pisemnie w Dziale Obsługi Studentów między 

dwudziestym pierwszym i dziesiątym dniem przed pierwszym dniem głosowania, 

w tym samym terminie mogą złożyć rezygnację z głosowania. Zgłoszenie musi 

zawierać dane osobowe kandydata i jego pisemną zgodę na kandydowanie.  

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej sprawdza niezwłocznie poprawność 

zgłoszenia lub rezygnacji i podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia 

wniosku informując o tym kandydata.  

3. Przewodniczący Komisji Wyborczej zobowiązany jest poinformować studentów o 

wyborach przynajmniej 3 dni przed datą rozpoczęcia zgłaszania kandydatur 

poprzez stronę internetową Samorządu. 

 

§ 92 

1. Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania z nazwiskami kandydatów 

ubiegającymi się o mandat w wyborach samorządowych. 

2. Na karcie do głosowania znajdują się: 

1) data głosowania; 

2) odpowiednia nazwa głosowania; 

3) stempel Komisji Wyborczej; 

4) nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej; 

5) informacja o warunkach ważności głosu; 

6) podpisy dwóch członków Komisji: Wyborczej lub skrutacyjnej. 

 

§ 93 

Głosowanie trwa: 

1)  dla studiów stacjonarnych – przez 3 kolejne dni zajęć dla studiów stacjonarnych, 
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2)  dla studentów studiów niestacjonarnych – przez 2 oddalone od siebie o tydzień, 

dni zajęć dla studiów niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym, i 1 dzień 

zajęć dla studiów niestacjonarnych w trybie popołudniowym. 

 

§ 94 

1.  Miejsca wystawienia urn są wyznaczane przez przewodniczącego Komisji 

Wyborczej. 

2.  Urny wystawione są nieprzerwanie w godzinach 9 – 18 w dniach głosowania.  

 

§ 95 

Studenci głosują oddając karty do głosowania do urny: 

1)  dla studentów studiów stacjonarnych, 

2)  dla studentów studiów niestacjonarnych. 

 

§ 96 

W dniach wyborów obowiązuje zakaz fizycznej agitacji na obszarze kondygnacji 

budynku, w którym odbywają się wybory. 

 

§ 97 

1. Student osobiście otrzymuje jedną kartę do głosowania, jeżeli: 

1) jest wymieniony w spisie wyborców; 

2) przedstawi ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. 

2. Dokumentem stwierdzającym tożsamość jest: 

1) legitymacja studencka; 

2) indeks; 

3) dowód osobisty; 

4) paszport; 

5) prawo jazdy. 

3. Jeśli student nie jest wymieniony w spisie wyborców, a jest w stanie 

udowodnić swojego czynnego prawa wyborczego poprzez okazanie ważnej 

legitymacji studenta SGH, członek Komisji Wyborczej niezwłocznie dopisuje studenta 

do spisu wyborców. 
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§ 98 

Student oddaje głos na danego kandydata, jeżeli postawi wyłącznie znak „v” albo 

znak „x” przy jego nazwisku. 

 

§ 99 

Głos jest nieważny, jeżeli student postawi znak „v” albo „x”: 

1)  niejednoznacznie lub nieczytelnie; 

2)  ołówkiem; 

3)  w liczbie większej od liczby mandatów do obsadzenia w danym głosowaniu. 

 

§ 100 

Przewodniczący Komisji Wyborczej w obecności członków Komisji Wyborczej: 

1)  zamyka pustą urnę przed rozpoczęciem głosowania; 

2)  wyznacza miejsce przechowywania urn i kart do głosowania; 

3)  otwiera właściwą urnę po zakończeniu odpowiedniego głosowania. 

 

§ 101 

1. W ustalaniu i przeprowadzeniu wyborów Komisję Wyborczą wspomaga komisja 

skrutacyjna.  

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej mianuje do 5 członków komisji skrutacyjnej na 

pisemny wniosek trzech kandydatów w wyborach według kolejności zgłoszeń. 

3. Przewodniczący Komisji Wyborczej może odmówić w uzasadnionych przypadkach 

mianowania zgłoszonego kandydata na członka komisji skrutacyjnej. 

4. Kandydat wnioskuje o powołanie co najwyżej jednego członka komisji 

skrutacyjnej. 

5. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach. 

 

§ 102 

1. Komisja Wyborcza najpóźniej drugiego dnia od daty zakończenia wyborów: 

1) ustala ich wyniki; 

2) przygotowuje protokół; 

3) wywiesza ich wyniki na stronie internetowej samorządu. 

2. W protokole wymieniane są liczby: 

1) studentów uprawnionych do głosowania; 
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2) wydanych kart do głosowania; 

3) oddanych głosów: nieważnych i ważnych; 

4) głosów ważnych oddanych na danych kandydatów. 

 

§ 103 

1. Studenci składają Komisji Wyborczej protesty, nie później niż w ciągu 2 dni od 

daty ogłoszenia wyników wyborów, jeżeli naruszono przepisy niniejszego 

regulaminu. 

2. Komisja Wyborcza podejmuje decyzje w sprawie ważności wyborów najpóźniej 

trzeciego dnia od daty ogłoszenia wyników wyborów. 

 

§ 104 

1. Studenci każdego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz drugiego 

stopnia wybierają pięciu członków Rady.  

2. Wszyscy studenci niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz drugiego 

stopnia wybierają dwóch członków Rady.  

 

§ 105 

1. Mandaty radnych zdobywają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

2. Jeżeli co najmniej dwóch kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów i w 

związku z tym mandatu nie obsadzono, przewodniczący Komisji Wyborczej 

organizuje losowanie w obecności wszystkich zainteresowanych kandydatów. 

 

§ 106 

1. W przypadku utraty mandatu przez radnego, przewodniczący Komisji Wyborczej 

proponuje objęcie mandatu kandydatowi, który zdobył największą liczbę głosów 

spośród osób, które nie zdobyły mandatu radnego. 

2. Kandydat może odmówić objęcia mandatu w ciągu 3 dni od otrzymania propozycji.  

3. W przypadku odmowy przewodniczący Komisji Wyborczej ponawia procedurę 

opisaną w ust. 1 do skutku.   
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§ 107 

W przypadku rozwiązania Rady, przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza wybory 

nowej Rady niezwłocznie od powzięcia informacji o ww. fakcie. Przepisy o wyborach 

samorządowych stosuje się odpowiednio przy czym: 

1) termin głosowania wyznacza się na dzień przypadający między 10. a 20. dniem od 

dnia zarządzenia wyborów; 

2) głosowanie trwa 1 dzień zajęć określonej formy studiów; 

3) kandydatury zgłasza się między 7. a 4. dniem przed wyborami, a listę kandydatów 

ogłasza 3 dni przed wyborami; 

4) wyborów uzupełniających nie zarządza się, jeśli do rozwiązania Rady doszło po 1 

maja.  

 

Rozdział XI 

Wybory elektorskie, senackie i kolegialne 

 

§ 108 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza określa w uchwale, na zasadzie § 158 ust. 1 pkt 4 

oraz ust. 2 statutu SGH, na okres poszczególnej kadencji kolegium elektorów 

uczelnianych ogólną liczbę mandatów studenckich elektorów uczelnianych oraz 

zatwierdza uchwałę Rady w sprawie określenia rozdziału tych mandatów 

pomiędzy studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, z 

uwzględnieniem rozróżnienia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Uchwała 

Uczelnianej Komisji Wyborczej, jak również uchwała Rady, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, pozostają w mocy przez okres całej kadencji kolegium 

elektorów uczelnianych, wybranego z uwzględnieniem tych uchwał. 

2. Rada określa w uchwale rozdział mandatów senatorów studenckich pomiędzy 

studentów poszczególnych form i stopni studiów na okres poszczególnej 4-letniej 

kadencji Senatu SGH. Uchwałę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada 

podejmuje przed upływem kończącej się kadencji Senatu SGH. Odpis uchwały 

Przewodniczący przekazuje Rektorowi-elektowi oraz Uczelnianej Komisji 

Wyborczej niezwłocznie po jej podjęciu. 
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§ 109 

Mandat senatora, członka Rady Kolegium, studenckiego elektora uczelnianego oraz 

studenckiego elektora kolegialnego uzyskuje osoba, która uzyskała w odpowiednich 

wyborach bezwzględną większość głosów.  

 

§ 110 

1.  Jeżeli w pierwszej turze nie obsadzono wszystkich mandatów, niezwłocznie 

wyznaczana jest data kolejnej tury odpowiednich wyborów. 

2.  Mandaty nieobsadzone w wyniku trzeciej tury wyborów pozostają nieobsadzone, o 

czym Przewodniczący powiadamia niezwłocznie Uczelnianą Komisję Wyborczą 

oraz odpowiednio Rektora lub dziekana odpowiedniego kolegium. 

 

§ 111 

Liczba kandydatów w kolejnej turze wyborów elektorskich, kolegialnych lub 

senatorskich jest większa od liczby mandatów pozostałych do obsadzenia o: 

1) jeden – w drugiej turze głosowania; 

2) zero – w trzeciej turze głosowania. 
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Załącznik do Regulaminu Samorządu Studentów SGH 

 

Logo Samorządu Studentów SGH stanowi poniższy znak graficzny: 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące wykorzystania logo Samorządu Studentów SGH 

zawarte są w Systemie Tożsamości Wizualnej Samorządu zamieszczonym na 

stronie internetowej www.esgieha.pl 
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