
Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

I. Postanowienia ogólne
§ 1

Samorząd Studencki WSA w Warszawie zwany dalej „samorządem” tworzą studenci
wszystkich rodzajów studiów.

§ 2
Reprezentantem ogółu studentów, samorządu studenckiego jest Rada Samorządu Studentów 
Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, zwana dalej „radą” wyłoniona w drodze wyborów.

§ 3
Samorząd działa w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym, Regulamin Samorządu
Studenckiego, zwanego dalej „regulaminem” i zgodnie ze statutem Wyższej Szkoły Artystycznej
w Warszawie.

§ 4
Samorząd jest organizacją apolityczną.

§ 5
Samorząd reprezentuje interesy studentów i wyraża opinie we wszystkich sprawach dotyczących
studentów w zakresie określonym przez przepisy prawa.

§ 6
Władze uczelni zapewniają organom samorządu studenckiego w ramach posiadanych środków
warunki wywiązywania się z regulaminowych zadań.

§ 7
Rada Samorządu Studentów jest organem doradczym i opiniującym na szczeblu Senatu, a także
wyrazicielem opinii całego środowiska studenckiego.

§ 8
Samorząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, po stwierdzeniu przez
senat uczelni ich zgodności z ustawą i statutem uczelni oraz akceptacji rektora.

II. Cele i zadania samorządu
§ 9

Podstawowym zadaniem Rady Samorządu Studentó jest reprezentowanie społeczności
studenckiej i ochrona interesów środowiska studenckiego.

§ 10
Przewodniczący rady pełni funkcje reprezentacyjne, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom
samorządu, reprezentuje środowisko studenckie, gdy wymagana jest reprezentacja
jednoosobowa, przedstawia opinie samorządu władzom i administracji uczelni.

III. Struktura i zasady funkcjonowania Samorządu Studenckiego

§ 11
Najwyższy organ uchwałodawczy samorządu tworzą wyłaniani w drodze wyborów
przewodniczący oraz członkowie, którzy wspólnie tworzą Radę Samorządu Studentów, której
kadencja trwa dwa lata.

§ 12
Uczelniana Komisja Wyborcza prowadzi wybory do Senatu Uczelni i z grona wszystkich
członków Rady Samorządu Studentów wybiera zwykłą większością głosów dwóch
senatorów, jako reprezentantów Senatu.

§ 13



Do zasadniczych zadań przewodniczącego samorządu należy organizacja i koordynacja
działalności samorządu.

§ 14
Członek Rady Samorządu:
― zbiera opinie i wnioski zgłaszane przez studentów,
― może zwołać zebranie rady,
― odpowiada za przydzielony mu zakres odpowiedzialności.

§ 15
W razie potrzeby rada powołuje komisje, które zajmują się określonymi zadaniami
szczegółowymi. W pracach komisji może brać udział każdy członek samorządu studenckiego.

§ 16
Wszystkie organy samorządu w swojej działalności:
― zapewniają jawność swoich obrad,
― podejmują uchwały i postanowienia większością głosów przy obecności, co najmniej połowy
członków,
― informują społeczności akademicką o podjętych uchwałach i działaniach,
― na co dzień współpracują z administracją uczelni.

§ 17
Jednoosobowym organem samorządu w zespole studentów studiujących na jednym roku studiów
poszczególnego kierunku jest przedstawiciel roku studiów zwany Starostą.

IV. Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego
§ 18

Ordynacja wyborcza normuje wybory do samorządu.
§ 19

Wybory są powszechne, bezpośrednie, równe i tajne.
§ 20

Czynne i bierne prawo wyborcze posiada każdy student WSA z wyjątkiem osób czasowo
zawieszonych w prawach studenta.

§ 21
Listy uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie aktualnej listy studentów podanej
przez Biuro Organizacji Studiów.

§ 22
Liczba kandydatów do samorządu jest nieograniczona.

§ 23
Rada Samorządu składa się z przewodniczącego oraz jednego członka reprezentującego każdy
kierunek.

§ 24
W celu uzupełnienia składu Rady Samorządu, wybory zarządza przewodniczący rady.

§ 25
W celu przeprowadzenia wyborów rada powołuje trzyosobową Komisję Wyborczą (KW).

§ 26
Kalendarz wyborczy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów ustala KW, która
czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

§ 27
Z przebiegu i wyników głosowania KW sporządza protokół oraz ogłasza wyniki w sposób



zwyczajowo przyjęty. 
§ 28 

Wybrani do Rady Samorządu zostają ci spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę 
głosów. 

§ 29 
Kadencja przewodniczącego i członków rady kończy się z dniem pierwszego posiedzenia 
nowego składu samorządu wybranego zgodnie z ordynacja wyborczą chyba, że wcześniej 
nastąpiło wygaśniecie mandatu. 

§ 30 
Wygaśnięcie mandatu członka samorządu przed upływem kadencji następuje w przypadku: 
― skreślenia z listy studentów, 
― ukończenia studiów, 
― zrzeczenia się mandatu, 
― odwołania przez pozostałych członków samorządu większością 2/3 głosów przy obecności 
co najmniej 2/3 członków samorządu. 
 
V. Sąd Koleżeński 

§ 31 
Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących 
na Uczelni student ponosi odpowiedzialności przed Sądem Koleżeńskim Samorządu 
Studenckiego, zwanym dalej „sądem”. 

§ 32 
Sprawę do rozpatrzenia dla sądu przekazuje Rektor. 

§ 33 
Sąd działa niezależnie od innych struktur samorządowych. 

§ 34 
Sąd jest organem uprawnionym do orzekania w sprawach dyscyplinarnych dotyczących 
studentów. 

§ 35 
Orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego podlegają wszyscy studenci. 

§ 36 
Sąd jest wybierany zwykłą większością głosów na zebraniu samorządu, a orzeka w składzie 
trzyosobowym. 

§ 37 
Sąd może nałożyć kary dyscyplinarne: 
― upomnienie, 
― nagana, 
― nagana z ostrzeżeniem. 

§ 38 
Postanowienie przed Sądem Koleżeńskim jest jawne. 
 
 
 
 
 


