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Regulamin Samorządu Studenckiego Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach 
określa zasady organizowania i działania Samorządu Studenckiego Uczelni, a także wyłaniania  
i kompetencji Organów Samorządu. 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
1. Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej  

w Katowicach. 
2. Samorząd Studencki działa zgodnie z Regulaminem, nadanym przez Konwent Samorządu. 
3. Samorząd Studencki działa w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) statut SWSM oraz niniejszy Regulamin. 
4. Samorząd Studencki posługuje się pieczątką o następującej treści: 

 
Samorząd Studencki 

Śląska  Wyższa  Szkoła  Medyczna 
w Katowicach, 

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 
 

§ 2 
1. Zadaniem Samorządu jest współpraca z władzami Uczelni i nauczycielami akademickimi,  

a także ochrona praw i interesów studentów.  
2. Samorząd wykonuje w szczególności następujące zadania: 

1) współdziała z Władzami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi, w celu zapewnienia 
jak najwyższego poziomu kształcenia studentów i stworzenia możliwie najlepszych 
warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, 

2) inicjuje i wspiera przedsięwzięcia mające na celu pozyskanie nowych pomocy 
naukowych, 

3) inicjuje i wspiera działalność naukową, kulturalną, wychowawczą i sportową studentów, 
4) działa w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych, 
5) decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię  

na sprawy studenckie, 
6) działa na rzecz przestrzegania przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego, 
7) tworzy i przestrzega zapisy Kodeksu Etyki studenta. 

 
 

ORGANY SAMORZĄDU 
ZASADY FUNKCJONOWANIA I KOMPETENCJE 

 
§ 3 

1. Organami Samorządu są: 
1) Konwent Samorządu składający się z trzech do pięciu osób, 
2) Komisja Rewizyjna składająca się z trzech osób, 
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2. Kadencja Organów Samorządu trwa dwa lata, rozpoczyna się z dniem 1 lutego, a kończy 31 
stycznia. 

3. Kadencja Organów Samorządu zostaje skrócona, jeśli: 
1) członkom Konwentu Samorządu zostaną udowodnione nieprawidłowości, których 

usunięcie nie będzie możliwe, 
2) w składzie Konwentu Samorządu pozostanie mniej niż trzech członków. 

4. W przypadku skrócenia kadencji zostają ogłoszone wybory. Nowo wybrane Organy 
Samorządu rozpoczynają kadencję w dniu wyborów, a kończą 31 stycznia. Czas trwania 
kadencji wynosi wtedy od 12 do 24 miesięcy. 

 
§ 4 

1. Organem uchwałodawczym Samorządu jest Konwent Samorządu. 
2. Do kompetencji Konwentu Samorządu należy w szczególności: 

1) uchwalenie Regulaminu Samorządu i Ordynacji Wyborczej, 
2) wybór przedstawicieli Samorządu zasiadających w Parlamencie Studentów 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz komisjach przez nie powołanych, 
3) zajmowanie stanowiska i formułowanie opinii w sprawach studenckich, 
4) decydowanie w innych sprawach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem 

Samorządu, 
5) tworzenie i przestrzeganie zapisów Kodeksu Etyki Studenta, 
6) opiniowanie regulaminów wewnętrznych Uczelni i programów kształcenia. 

3. W składzie Konwentu Samorządu pełnią swoje funkcje: 
1) przewodniczący, 
2) wiceprzewodniczący, 
3) sekretarz. 

4. Konwent Samorządu w uzasadnionych przypadkach, bezwzględną większością głosów, 
może powołać dwóch dodatkowych członków Konwentu, którym Przewodniczący nada 
stosowne funkcje. 

   
§ 5 

1. Zebrania Konwentu Samorządu odbywają się co najmniej raz w semestrze lub w miarę 
potrzeb. 

2. Każdy członek Konwentu Samorządu lub Komisji Rewizyjnej w uzasadnionych 
przypadkach uprawniony jest do zwoływania nadzwyczajnego zebrania Organów 
Samorządu. 

3. Wyznaczony przez Konwent jego przedstawiciel pełni dyżur dla studentów co najmniej raz 
w miesiącu w wyznaczonym miejscu na terenie Uczelni. 

 
§ 6 

1. Organami wykonawczymi Samorządu Studenckiego są: 
1) Przewodniczący Samorządu do kompetencji którego należy: 

a) reprezentowanie wszystkich studentów uczelni,  
b) kierowanie działaniem Samorządu, 
c) reprezentowanie Samorządu przed Władzami Uczelni i na zewnątrz Uczelni, 
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d) podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem 
Samorządu. 

2) Starostowie poszczególnych grup, do kompetencji których należy:  
a) wykonywanie postanowień Konwentu, 
b) przekazywanie informacji i komunikatów studentom danego roku/semestru studiów, 
c) reprezentowanie studentów swojego roku/semestru studiów przed Samorządem oraz 

Władzami Uczelni. 
 

§ 7 
1. Organem kontrolującym Samorząd Studencki jest Komisja Rewizyjna. 
2. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działania Konwentu Samorządu w zakresie 

gospodarki finansowej Samorządu oraz w sprawach osobowych dotyczących członków 
Konwentu Samorządu. 

3. Komisja wszczyna czynności wyjaśniające z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 
członka Samorządu w okolicznościach wskazujących możliwości zaistnienia 
nieprawidłowości.  

4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną istotnych nieprawidłowości Komisja 
informuje o fakcie Władze Uczelni i wzywa Konwent Samorządu do podjęcia działań w celu 
usunięcia zaistniałej nieprawidłowości. 

 
§ 8 

Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studenckiego podejmowane są zwykłą 
większością głosów wszystkich członków Konwentu Samorządu. 
 
 

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO SWSM 
 

§ 9 
1. W wyborach głosować można tylko osobiście. 
2. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie oraz przeprowadzane w głosowaniu jawnym.  
3. Wybory odbywają się w ciągu trzech dni osobno dla różnych form studiów i terminów 

zajazdów: 
- dzień pierwszy dla studentów studiów stacjonarnych; 
- dzień drugi dla studentów studiów niestacjonarnych – I zjazd; 
- dzień trzeci dla studentów studiów niestacjonarnych – II zjazd. 

4. Wybór studentów odbywa się zwykłą większością głosów.  
5. Członków Konwentu Samorządu i Komisję Rewizyjną wybierają wyłonieni w wyborach 

spośród siebie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 
6. Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, spośród członków Konwentu Samorządu, 

wybiera Konwent w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Przewodniczący 
powierza funkcję wiceprzewodniczącego i sekretarza wybranym członkom Konwentu 
Samorządu.  

7. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej oraz członka Konwentu Samorządu 
Studenckiego. 
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8. Czynne prawo wyborcze ma każdy student Uczelni. 
9. Bierne prawo wyborcze ma każdy student Uczelni, który wyraził zgodę na kandydowanie,  

z wyjątkiem studenta: 
1) ukaranego karą dyscyplinarną zgodnie z Regulaminem Studiów, 
2) nie będącego w stanie w ciągu najbliższych trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji 

pełnić swojej funkcji. 
10. Przewodniczący Samorządu może zostać odwołany przez Konwent z funkcji 

Przewodniczącego w trakcie trwania kadencji Konwentu bezwzględną większością głosów.  
11. Przewodniczący Samorządu może złożyć rezygnację z funkcji Przewodniczącego. 

Przewodniczący składa rezygnację w formie pisemnej na posiedzeniu Konwentu. Nie wiąże 
się to z utratą mandatu członka Konwentu. 

12. Mandat członka Organu Samorządu wygasa w przypadku: 
1) zrzeczenia się mandatu, 
2) utraty statusu studenta, 
3) ukarania karą dyscyplinarną, 
4) odwołania z pełnienia funkcji w Organie Samorządu przez Konwent.  

13. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka jednego z Organów Samorządu skład danego 
Organu uzupełnia się o kolejnego z kandydatów, reprezentanta studentów według liczby 
uzyskanych głosów. W przypadku braku takiej osoby przeprowadza się wybory 
uzupełniające spośród reprezentantów studentów. 

14. Wybory uzupełniające ogłaszane są w terminie do 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu 
członka jednego z Organów Samorządu.    

15. Wybory uzupełniające do Organów Samorządu ogłaszane są przez Przewodniczącego 
Samorządu, a w przypadku wyborów Przewodniczącego ogłaszane są przez Konwent. 

16. Na co najmniej 30 dni przed zakończeniem kadencji Organu Samorządu wybory na nową 
kadencję tego organu ogłasza Przewodniczący Samorządu.    

 
§ 10 

Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z ustawą Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uczelni.  


