
Uchwala nr 1247
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie stwierdzenia zgodnoici
Regulaminu Somorzqdu Studenckiego Uniwersytetu w Bialymstoku

z ustawq Prawo o szkolnictwie wyiszym
i Statutem Uniwersytetu w Bialymstoku

Na podstawie art. 202 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wylszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p6in. zm.) Senat

Uniwersltetu w Bialymstoku uchwala, co nastqpuje:

$r
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku stwierdza zgodnoS6 Regulaminu Samorz4du

Studenckiego Uniwersytetu w Biatymstoku, stanowi4cego Zalqcznik do

niniejszej Uchwaly, z ustaw4 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wylszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.) i Statutem Uniwersytetu
w Bialymstoku.

$2
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podpisania.

za Przewodniczqcego



Zal4cznik
do Uchwaly nr 1247

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 30 maja 2012 r.

l.
2.
3.

Regulamin Samorzqdu Studenckiego Uniwersytetu w Bialymstoku

Dzial I
Postanowienia o96lne

til
Samorzqd Studencki Uniwersytetu w Bialymstoku, z:wany dale.i Samorzqdem, stanowi4
wszyscy studenci IJniwersytetu.

$2

Samorzqd dziala na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 'uqyzszym,
zwane.i dalej Ustaw4 przepis6w wykonawczych do lJstawy, Statutu Uniwersytetu
w Bialymstoku, zwanego dalej Statutem, oraz niniejszego Regulaminu.

63

Niniejszy Regulamin okreSla strukturg i zasady funkcjonowania organ6w Samorz4du.

ri4
Samorz4d dziala poprzez swoje organy wylaniane w drodze wybor6w.
Organy Samorzqdu s4 wylqcznym reprezentantem og6lu student6w Uniwersytetu.
Samorzqd dziala r6wnie2 poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych
Uniwersytetu.

Q5

l. lJczelnianym organem uchwalodawczym Samorz4du w rozumieniu przepis6w Ustawy
jest Parlament Studencki, zwany dalej Parlamentem.

2. lJczelnianym organem wykonawczym jest Prezydium Parlamentu.
3. Organem s4downiczym Samorz4du jest S4d Kole2efski Samorz4du Studenckiego, zwany

dalej S4dem KoleZeirskim.
4. Wydzialowymi organami uchwalodawczymi Samorzqdu s4 Wydziaiowe Rady Samorz4du

Studenckiego, zwane dalej WRSS.
5. Przedstawicielami Samorz4du Studenckiego w organach kolegialnych Uniwers)'tetu s4:

l) w Senacie - Senatorowie Studenccy;
2) w Radach Wydzial6w - Studenccy czlonkowie Rad Wydzial6w,
3) w Kolegiurn Elektor6w Uniwersytetu i Kolegiach Hlektor6w Wydzial6w -

studenccy
6. Studenci mieszkajqcy w Domach Studenta tworz4 Rady Mieszkaric6w, bEd4ce

Samorzadu.

$6
Samorzqd studencki prowadzi na terenie uczelni dzialalnoSi w zakresie spraw studenckich,
w tym socjalno-bytowych i kulturalnych student6w.

{7
1. Organy Samorzqdu Studenckiego wyraLaj4 opinig, decydujq lub wsp6ldecyduj4

z organami Uniwersytetu w zakresie okreSlonym obowi4zuj4cymi przepisami. we

wszystkich sprawach dotycz4cych student6w i doktorant6w.
2. Samorzqd Studencki opracowuje i promuje kodeks etyki studenta.

elektorzy

organami



$8
Samorz4d dla realizacji swoich zadafi ma prawo do korzystania z:

l) osobowoSci prawnej Uniwersytetu,
2) pomocy ze strony organ6w Uniwersytetu ijego administracji,
3) zapewnionych przez Uniwersytet Srodk6w materialnych niezbgdnych do

funkcjonowania organ6w Samorz4du.

$e
Samorzqd moZe r6wnieZ korzystai z dotacji oraz Srodk6w przekazanych mu przez inne

podmioty, z zachowaniem przepis6w Ustawy oraz Statutu.

$t0
Samorzqd moze wsp6lpracowa6 z innymi podmiotami, w szczeg6lnodci organizacjami
i stowarzyszeniami studenckimi oraz samorz4dami studenckimi innych uczelni.

$l I
Organy Samorzqdu dla realizaci i swoich zadari mog4 powolywai stale i doraZne komisje,

okreSlaj4c zakres i spos6b ich dzialania.

l.
{i12

Je2eli niniejszy Regulamin lub Statut nie stanowi4 inaczej, organy Samorz4du podejmuj4

uchwaly w sprawach personalnych oraz dokonujq wyboru bezwzglgdn4 wigkszo5ci4
glos6w w glosowaniu tajnym, przy obecnoSci, co najmniej polowy og6lne.i liczby swoich
czlonk6w. PodiQcie uchwaly w sprawach personalnych lub dokonanie wyboru ma

miejsce, gdy za wnioskiem (wyborem) oddano wigcej niZ polowg waZnie oddanych
glos6w, przy czym przez waZnie oddane glosy rozumie siE glosy oddane za i przeciw oraz
glosy wstrzymujqce.
Je2eli warunek, o kt6rym mowa w ust. I spelnilo wigcej os6b niZ jest mandat6w do

obsadzenia, wybrane zostaj4 te osoby, kt6re uzyskaly kolejno najwigcej glos6w.

$13
Je2eli niniejszy Regulamin lub Statut nie stanowi4 inaczej organy Samorzqdu podejmuj4
uchwaly w sprawach innych ni2 te, o kt6rych mowa w $ 12 ust.l, zwykl4 wigkszoSciq
glos6w w glosowaniu jawnym przy obecnoSci co najmniej polowy og6lnej liczby swoich
czlonk6w.

2. Glosowanie tajne przeprowadza sig na wniosek zlo2ony przez czlonka danego organu
Samorzadu.

Q 14

l. Dokumentem stwierdzaj4cym przebieg obrad organu Samorz4du jest protok6l podpisany
przez Przewodniczqcego organu oraz zatwierdzony uchwalq na kolejnym posiedzentu

organu.
2. Uchwaly podjgte przez organ Samorzqdu winny by6 sporz4dzone na piSmic i podpisane

przez Przewodnicz4cego.
3. Przewodniczqcy uczelnianego lub wydzialowego organu uchwalodawczego Samorz4du

przedklada, odpowiednio Prorektorowi do Spraw Studenckich lub Dziekanowi, protokoly
posiedzcri organu oraz podjgte przez organ uchwaly, w terminie 7 dni od dnia
zatwierdzenia protokolu lub od dnia podjEcia uchwaly.

4. Rektor uchyla uchwaly organow samorz4du sprzeczne z Ustaw% Statutem lub niniejszym
Regulaminem.

ri l5
.lezeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, organy Samorz4du obraduj4 na posiedzeniach

otwartvch.

1.



816
Wyboru organ6w Samorz4du oraz przedstawicieli student6w do organ6w kolegialnych
Uniwersyletu dokonuje sig w trybie okreSlonym w Regulaminie Wyborczym Samorz4du

Studenckiego, stanowi4cym ZalEcznlk do niniej szego Regulaminu.

817
l. WygaSnigcie mandatu czlonka organu Samorz4du, przedstawiciela student6w w organach

kolegialnych i innych cialach kolegialnych Uniwersytetu nastgpuje przed uptywem
kadencji w przypadku:
l) utraly statusu studenta,
2) utraty statusu studenta wydzialu, kt6ry reprezentuje,
3) pisemnego zrzeczenia sig mandatu,
4) ukarania przez komis.iE dyscyplinarnq kar4 zawieszenia w okre3lonych prawach

studenta b4d2 karq wydalenia z uczelni;
5) uprawomocnienia sig wyroku skazu.j4c ego przez sqd powszechny na karg pozbawienia

praw publicznych lub karg bezwzglgdnego pozbawienia wolnodci.
2. Przedstawiciel Wydzialu w Parlamencie traci mandat z chwil4 odwolania przez wlaSciwq

WRSS w trybie przewidzianym w $ l5 Regulaminu Wyborczego.
3. Czlonek WRSS traci mandat z chwilq stwierdzenia prz.ez USKW, ze nast4pilo odwolanie

w drodze prawidlowo przeprowadzonego referendum - $ 14 Regulaminu Wyborczego.

$t8
L Organy Samorz4du mog4 uchwalai swoje regulaminy obrad, okre(laj4ce w szczeg6lnoSci

tryb ich pracy.
2. Postanowienia regulamin6w, o kt6rych mowa w ust. I nie mog4 by6 sprzeczne

z postanowieniami ustawy, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

$le
Osoby pelniEce funkcie w Samorz4dzie nie mog4 z tego tytulu otrzymywai od organ6w
Uniwersytetu stypendi6w motywacyjnych ani innych form wynagrodzenia.

Dzial II
Uczelniane Organy Samorzqdu

Rozdzial I
Parlament Studencki

$20
Kadencja Parlamentu trwa 2 lata, rozpoczyna sig 1 grudnia roku wybor6w, a kof.rczy

30 listopada roku, w kt6rym uplywa kadencja.

{i21

Czlonk6w Parlamentu wybieraj4 WRSS. Liczba przedstawicieli danego Wydzialu
w Parlamencie z-ale2y od liczby student6w Wydzialu iwynosi:

- 
2 przedstawicieli z Wydzialu liczqcego do 1.000 student6w, oraz

- 
I przedstawiciel na kaZdy kolej ny rozpoczQty tysiQc student6w Wydzialu.

622
l. Do kompetencji Parlamentu naleZy w szczeg6lnodci:

I ) uchwalanie, dokonywanie zmian i interpretacji Regulaminu Samorz4du,

2) wyb6r przedstawicieli do Parlamentu Student6w RP,

3) zglaszanie kandydat6w do komisji dyscyplinarnych,
4) wyb6r czlonk6w Sqdu Kole2eriskiego,
5) zglaszanie kandydata na przedstawiciela Samorz4du w Uczelnianei Komisji

Wyborcze.l,



2.

6) wyb6r czlonk6w Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej.
7) zglaszanie kandydata na przedstawiciela Samorz4du w Radzie Bibliotecznej
8) zglaszanie kandydat6w na przedstawicieli Samorz4du w Uczelnianej Komisji

Rekrutacyjnej,
9) zglaszanie kandydat6w na czlonk6w komisji senackich,

l0)decydowanie w sprawach rozdzialu Srodk6w finansowych przeznaczonych przez

organy Uniwersytetu na cele studenckie, oraz przedstawianie Senatowi UwB
sprawozdanie z rozdziaht Srodk6w finansowych i rozliczenie tych Srodk6w nie rzadzie.l

ni2 raz w roku akademickim,
I l) formulowanie wniosk6w w sprawach dotycz4cych og6lu student6w i przedstawianie

ich organom Uniwersytetu,
l2) podejmowanie decyzji o rozpoczEciu i formie o96lnouczelnianej akcji protestacyjnej,

l3) pode.imowanie decyzii o podjEciu og6lnouczelnianego strajku studenckiego,
14) skladanie wniosku do Rektora o przekazanie sprawy dyscypliname.l do S4du

Kole2eriskiego,
15) uzgadnianie z Rektorem treSci regulaminu przyznawania i wyplacania iwiadczef

pomocy materialnej studentom UwB, oraz wykonywanie uprawniefi wskazanych
w tym regulaminie,

l6) wyra2anie opinii w sprawie organizacji roku akademickiego.
W przypadku gdy podjqcie przez Parlament decyzji, w sprawie innej niZ osobowa.iest

nienroZliwe ze wzglgdu na brak niezbgdnego kworum na prawidlowo zwolanym
posiedzeniu, decyzjg obj pt4 porz4dkiem obrad tego posiedzenia Parlamentu moZe podi4c

Prezydium Parlamentu.

623

Parlament wybrany na now4 kadencjp na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona

Przewodniczqcego Parlamentu i jego zastgpca. Przewodnicz4cy i.iego zastEpca nie mog4

byi studentami tego samego wydzialu.
W celu zapewnienia ci4gloSci prac Parlamentu, Przewodnicz4cy Parlamentu winien
doprowadzi6 do wyboru nowego przewodnicz4cego lub zastEpcy w sytuacji, w kt6rej

istnieje prawdopodobiefistwo, iz mandat dotychczasowego przewodnicz4cego lub

zastQpcy wygaSnie przed uplywem kadencji Parlamentu.

2.

l.

2.

3.

1.

2.

l.

2.

3.

t.

824
Przewodnicz4cy reprezentuje Parlament na zewn1trz, kieru.ie jego

i przewodniczy je'go posiedzeniom.
Przewodniczqcy kieruje pracami Prezydium Parlamentu, zwoluje i
oosiedzeniom.
W przypadku tymczasowej nieobecnoSci Przewodnicz4cego Parlamentu, obowiqzki oraz

kompetencj e Przewodniczqcego przej muje jego zastQpca.

62s
W sklad Prezydium Parlamentu wchodz4: Przewodniczqcy i jego zastqpca oraz

czlonkowie - po I przedstawicielu kaZdego Wydzialu, z wyj4tkiem tych Wydzial6w.
z kt6rych wybrani zostali do Parlamentu Przewodnicz4cy i jego zastppca.

Wyboru czlonk6w Prezydium dokonuje Parlament ze swego grona.

{26
Prezydium przygotowuje posiedzenia Parlamentu, w szczeg6lnoSci sporz4dzajqc opinie na

temat przedkladanych Parlamentowi do rozpatrzenla spraw oraz sporz4dzajqc projekty

uchwal. decyz.li i sprawozdari.
Prezydium dba o prowadzenie nale2ytej dokumentacji oraz informowanie o pracach

Parlamentu.
Prezydium prowadzi bie24c4 kontrolg wydatkowania Srodk6w finansowych bqd4cych

w dyspozycj i Parlamentu.

pracami, zwoluje

przewodniczy jego
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3.

L

l.

$27
Posiedzenia Parlamentu zwoluje Przewodnicz4cy informuj4c o ich dacie, mie.iscu

i porzqdku obrad, co najmniej 5 dni wcze6niej.
Posiedzenia zwyczalne Parlamentu zwolywane sq co najmniej raz w miesi4cu.
z wyj4tkiem przerw wakacyjnych.
Przewodnicz4cy b4d2 jego zastgpca ma obowi4zek zwolania posiedzenia nadzwyczajnego
Parlamentu na wniosek 1/5 czlonk6w Parlamentu lub jednej z WRSS, w ci4gu 7 dni od

wplynigcia wniosku zawieraj4cego uzasadnienie i proponowany porz4dek obrad.
Posiedzenie Parlamentu moZe zwolal r6wnieZ Rektor lub Prorektor do Spraw
I )ydaktycznych i Studenckich.

{i28
Posiedzenia Prezydium zwoluje Przewodnicz4cy informuj4c o ich dacie, miejscu

i porz4dku obrad z odpowiednim wyprzedzeniem.
Posiedzenia zv,ryczajne Prezydium zwoluje siQ co najmniej raz w miesi4cu, z wyjqtkiem
przerw wakacyjnych.
Posiedzenia nadzwyczajne zwolywane s4 na wniosek l/5 czlonk6w Prezydium, w ci4gu
7 dni od daty wplynipcia wniosku zawieraj4cego uzasadnienie i proponowany porz4dek

obrad.

$2e
Posiedzenie Parlamentu odbywa sig jako zamknigte na wniosek Prezydium lub li5 czlonk6w
Parlamentu. Wniosek taki musi posiada6 uzasadnienie.

Rozdzial 2
Sqd KoleZeriski Samorz4du Studenckiego

$30
l. Sqd Kolezeriski orzeka w sprawach przekazanych przez Rektora w trybie okreSlonym

w art.2l4 ust. I Ustawy.
2. S4d Kolezeriski moZe wymierzai kary dyscyplinarne:

I ) upomnienie,
2) nagana,

3) nauana z ostrze7eniem.

2.

3.

l.
2.
3.

l.
2.

2.

3.

1.

{31
Sqd Kolezeriski jest niezawisly w orzekaniu.
PostEpowanie przed Sqdem KoleZefskim jest dwuinstancyjne i ma charakter jawny.
Orzeczenie Sadu wydane w drugiej instancji jest ostateczne.

Q32

W sklad S4du Kole2efrskiego wchodzq czlonkowie wybrani na okres dw6ch lat, po dwcich

z kaldego wydzialu.
Wyboru czlonk6w S4du KoleZeriskiego dokonuje Parlament spoza swego grona.

Zg!.aszanie kandydatur nastgpuje za poSrednictwem czlonka Prezydium Parlamentu

pochodz4cego z danego wydzialu.
Czlonkowie S4du KoleZenskiego nie mog4 pelni6 funkcj i oskarZyciela ani obroircy.

633

Pracami Sqdu Kole2eflskiego kieruje jego Przewodniczqcy.
Wyboru Przewodnicz4cego oraz jego zastgpcy dokonujq czlonkowie S4du KoleZefskiego
na pierwszym zebraniu zwolanym przez Przewodnicz4cego Parlamentu.



3.

l.
2.

l.
2.

$34
S4d Kolezeriski orzeka w pierwszej instancji w skladzie trzyosobowym.
W drugiej instancji Sqd Kolezefski orzeka w skladzie piEcioosobowym. W skladzie

orzekaj4cym w drugiej instancji nie mog4 zasiadat osoby, kt6re braly udzial w wydaniu
orzeczenia, od kt6rego wniesiono odwolanie.
Jednym z czlonk6w skladu orzekaj4cego jest czlonek S4du KoleZefiskiego pochodzqcy

z tego samego Wydzialu co obwiniony. Czlonk6w skladu orzekaj4cego powoluje
Przewodnicz4cy S4du Kole2eriskiego.

$35
Funkcjp oskar2yciela pelni osoba powolana przez Parlament.

Do zadah oskar2yciela naleZy w szczeg6lnoSci:
I ) przeprowadzenie postgpowania majqcego na celu wyjaSnienie okolicznoSci sprawy,
2) zebranie dowod6w,
3) skierowanie do S4du KoleZefiskiego pisma zawierajqcego fakty stwierdzone

w prowadzonym postppowaniu wyjaSniaj4cym ortu wniosek co do ukarania

obwinionego,
4) popieranie wniosku o ukaranie przed S4dem KoleZefskim.

s36
Obwinionemu przysluguje prawo do obrony i do posiadania obroiicy z wyboru.
Obroficq moZe byd ka2dy student Uniwersytetu.
W razie braku obroricy z wyboru jego funkcjp pelni osoba powolana przez Parlament.

Do zadah obroricy naleZy w szczeg6lnoSci wystgpowanie przed S4dem Kole2eliskim
w interesie i na rzecz obwinionego.

l.
2.
3.

4.

$37
l. S4d Kole2eriski orzeka na posiedzeniu, na kt6rym obecni s4 obwiniony, jego obroirca

i oskarZyciel.
2. '$/ razie niestawiennictwa naleZycie wezwanego obroricy lub oskarZyciela posiedzenie

moze siQ odby6, o ile stan laktyczny nie budzi w4tpliwo5ci S4du. W razie uporczywego

niestawiennictwa nale2ycie wezwanego obwinionego S4d moze odbyi posiedzenie oraz
wyda6 orzeczenie zaoczne.

3. Postgpowanie koriczy siE orzeczeniem. W orzeczeniu S4d KoleZeriski wskazuje na fakty.
kt6re uznal za udowodnione oraz w razie uznania obwinionego winnym wymierza karE.

Orzeczenie sporzqdza siE na piSmie i dorgcza obwinionemu, oskarZycielowi oraz

1.

Rektorowi.

s38
Odwolanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji moze wnieSi obwiniony, jego

obroica Iub oskarZyciel.
Odwolanie wnosi sig do Przewodnicz4cego w terminie 14 dni od dorEczenia orzeczenia.

Przewodnicz4cy przekazuje odwolanie do rozpatrzenia skladowi S4du KoleZefrskiego

drugiej instancji. Jezeli odwolanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji nie

zostanie zloZone w terminie - orzeczenie staje siE prawomocne.

Dzial III
Wydzialowe Rady Samorz4du Studenckiego

639

Wszyscy studenci danego wydzialu tworzq Wydzialowy Samorz4d Studencki.

$40
Wydzialowa Rada Samorzqdu Studenckiego, zwana dalej WRSS, jest Wydzialowym organem

uchwalodawczym Samorzqdu Studenckiego. 
6

2.



$41
I . WRSS jest jedynym reprezentantem og6lu student6w wydzialu. Kadencja WRSS trwa

2 lala, rozpoczyna sig I listopada roku wybor6w, a koriczy 30 pazdziemika roku,
w kt6rym uplywa kadenc.ia.

2. W sklad WRSS wchodzi l0 czlonk6w powolanych przez student6w wydzialu w wyborach
powszechnych, r6wnych, bezpoSrednich - w glosowaniu tajnym.

3. Wybory do WRSS odbywajq sig zgodnie z Regulaminem Wyborczym Samorzqdu

Studenckiego stanowiqcym Zal4cznik do niniejszego Regulaminu.

$42
Do kompetencji WRSS nale2y w szczeg6lno3ci:

l) decydowanie w sprawach rozdzialu Srodk6w przeznaczonych przez organy Wydzialu
na cele studenckie.

2) zglaszanie kandydata na przedstawiciela student6w wydzialu do Wydzialowej Komisji
Wyborczej,

3) wyb6r czlonk6w Wydzialowej Studenckiej Komisji Wyborczej,
4) delegowanie studenckich kandydat6w na czlonk6w Wydzialowej Komisji

Stypendialnej,
5) zglaszanie kandydat6w na studenckich czlonk6w Wydzialowe.i Komisji Rekrutacylne.i.

6) przedstawianie organom stanowiska w sprawach dotycz4cych student6w wydzialu.
7) delegowanie, na wniosek studenta, przedstawiciela WRSS w charakterze obserwatora

do skladu komisji egzaminacyjnej przeprowadzaj4cej zaliczenielegzamin komisyjny na

wniosek zainteresowanego studenta,
8) uzgadnianie z Dziekanem szczeg6lowej organizacji roku akademickiego

i harmonogram6w sesji egzaminacyjnych,
9) wyrazanie opinii na temat plan6w studi6w i program6w ksztalcenia,
l0) podejmowanie decyzji o rozpoczgciu i formie akcj i protestacyjnej na wydziale,
I I ) podejmowanie decyzji o rozpoczEciu strajku studenckiego na wydziale,
l2) skladanie wniosku lub wyraZanie opinii w sprawie powolania opiekuna roku,
I 3) zglaszanie do Dziekana wniosku o zarz4dzenie egzaminu komisyjnego.

Q43

l. Organem wykonawczym WRSS jest Przewodnicz4cy.
2. Przewodniczqcego i jego zastgpcQ wybiera WRSS ze swego grona.

3. Przewodnicz4cy reprezentuje WRSS na zewnElrz, kieruje jej pracami, zwoluje
i przewodniczy je.i posiedzeniom.

4. Przewodnicz4cy przygotowuje posiedzenia WRSS, w szczeg6lno6ci sporzqdzaj4c proiekty
uchwal.

5. I)rzewodniczqcy dba o prowadzenie nale2ytej dokumentacji oraz informowanie o pracach

WRSS.
644

l. Posiedzenia WRSS zwoluje jej Przewodnicz4cy informujqc o ich dacie, micjscu
i porzqdku obrad z odpowiednim wyprzedzeniem.
Posiedzenia zwyczajne zwolywane sq co najmniej raz w miesiqcu.
Posiedzenia nadzwyczajne zwolywane s4 na wniosek 3 czlonk6w WRSS w ci4gu 7 dni od

daty wplyniEcia wniosku.
4. Posiedzenie WRSS obywa siE, jako zamkniEte na wniosek 3 czlonk6w WRSS.

$4s
WRSS podejmuje uchwaly w glosowaniu jawnym. Glosowanie tajne przeprowadza siq

w sprawach personalnych, wyborczych oraz innych o ile zostanie zgloszony taki wniosek.

$46
Starostowie roku mog4 byi powolywani przez student6w poszczeg6lnych lat. Spos6b wyboru
oraz zakres obowiqzk6w Starosty okre6la uchwala WRSS. 

I
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Dzial lV
Organy Samorz4du w Domach Studenta

$47
Wszyscy studenci mieszkaj4cy w Domu Studenta stanowi4 Samorz4d Mieszkaric6w.

$48
Samorz4d Mieszkafrc6w powoluje sw6j organ przedstawicielski - Radg Mieszkafc6w.
Kadencja Rady Mieszkaric6w trwa jeden rok, od dnia I grudnia roku wybor6w do dnia
30 listopada roku, w kt6rym uplywa kadenc.ja.

3. Powolania Rady Mieszkafic6w, uchwalenia jej Regulaminu oraz wyboru jej czlonk6w
dokonuje siE na Walnym Zgromadzeniu Mieszkafc6w.

4. W przypadku nie wybrania Rady Mieszkafic6w do dnia 30 listopada Reklor, w celu

zabezpieczenia interes6w mieszkaric6w, powoluje Tymczasow4 RadE Mieszkafrcow
spo6r6d os6b wyra2aj4cych zgodg na pracq w tym organre.

5. Podstawq prawn4 dzialania RM s4 przepisy Regulaminu Samorz4du Studenckiego UwB
oraz Regulaminu Rady Mieszkaric6w.

6. Regulamin Rady Mieszkaric6w nie moZe byi sprzcczny z postanowieniami Ustawy,
Statutu oraz niniej szego Regulaminu.

Dzial V
Przedstawiciele Samorz4du Studenckiego w organach kolegialnych Uniwersytetu

Rozdzial l
Senatorowie Studenccy

{i49

Senatorowie Studenccy wybierani sq zgodnie z Regulaminem Wyborczym Samorz4du

Studenckiego.

$s0
Senatorowie Studenccy s4 zapraszani i maj4 prawo zabierania glosu na otwaftych
i zamknigtych posiedzeniach Parlamentu.

Rozdzial 2

Studenccy czlonkowie rady Wydzialu

$sl
Studenccy czlonkowie Rady Wydzialu wybierani s4 zgodnie z Regulaminem Wyborczym
Samorz4du Studenckiego.

$52
Studenccy czlonkowie Rady Wydzialu s4 zapraszani i majq prawo zabierania glosu na

otwartych i zamkniqtych posiedzeniach WRSS.

Dzial Vl
Przepisy przejf ciowe i kofcowe

$s3
Organy SamorzQdu Studenckiego wybrane na podstawie dotychczas obowi4zuj4cych

przepis6w pelni4 swoj4 funkcjE do dnia rozpoczgcia kadencji organ6w wybranych zgodnie

z ninie.lszym Regulaminem.

s54
Ninieiszy Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem stwierdzenia przez Senat jego zgodnoSci

z UstawE i Statutem.
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Zal4cznik do Regulaminu Samorzqdu Studenckicgo
(stanowiEcego Zal4cznik do Uchwaly nr 1247

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 30 maja 2012 r.)

Regulamin Wyborczy Samorz4du Studenckiego
Uniwersvtetu w Bialvmstoku.

Dzial I
Wybory do organ6w Samorz4du studenckiego

Rozdzial 1

Postanowienia ogrilne

$r
Wybory sq przeprowadzane w glosowaniu tajnym.
Czynne i bierne prawo wyborcze przyslugu.ie studentom Uniwersytetu.
Funkcji czlonka organu Samorz4du b4d2 przedstawiciela w organach kolegialnych
Uniwersytetu nie moZna l4czy(, z funkcj4 czlonka studenckiej komisji wyborczej.
Osoby studiuj4ce na wigcej niZ jednym wydziale mogq kandydowa6 do Parlamentu
i WRSS tylko na jednym z nich.
l'ermin i miejsce przeprowadzenia wybor6w naleZy poda6 do wiadomo6ci lryborc6w
najp62niej na 7 dni przed dniem wybor6w.
Prawo zglaszania kandydat6w przysluguje kaZdemu wyborcy.
O ile co innego nie wynika z dalsz€l treSci niniejszego Regulaminu, zgloszenie kandydata
powinno byt zlo2one na piSmie nie p62nie.j ni2 na 2 dni przed dniem wybor6w i musi
zawiera6:
I ) imiE i nazwisko, rok studi6w, numer indeksu zglaszajEcego oraz jego podpis,
2) imiq i nazwisko, rok studi6w, numer indeksu kandydata,
3) zgodg kandydata potwierdzon4 jego podpisem.
Ostemplowane karty do glosowania przygotowui e organ przeprowadzajqcy dane wybory-
Nazwiska na karlach do glosowania umieszcza si9 w kolejnoSci alfabetycznej.
Wyboru dokonuie sig, pozostawiaj4c na karcie do glosowania nieskrcSlone nazwiska tych
os6b, na kt6re wybierajqcy oddaje sw6j glos, a skreSlaj4c pozostale.

9.

10. W przypadku pozostawienia nieskreSlonej wiEkszej liczby nazwisk kandydat6w niz liczba
nrandat6w - glos.iest niewaZny.

ll. Za wybranych uznaje sig tych kandydat6w, kt6rzy uzyskali najwigksz4 liczbg glosow.
przy czym kaldy z nich musi uzyskad wipcej niZ polowq waznie oddanych glos6w.

12. W przypadku gdy w glosowaniu nie obsadzono wszystkich mandat6w, przeprowadza sig

wybory uzupelniaj4ce. Wybory uzupelniaj4ce przeprowadza sig na nastgpnym zebrantu

wyborczym, zwolanym w terminie nie dlu2szym niL14 dn\ od daty pierwszego zebrania.

{2
L W sprawach wyborczych nieuregulowanych przez Regulamin Samorz4du Studcnckiego

stosuie siq wprost lub odpowiednio przepisy Statutu, Ordynacji Wyborcze.i Uniwersytetu
w Bialymstoku i uchwal Uczelnianei Komisji Wyborczej.

2. W sprawach wyborczych, kt6re nie s4 uregulowane w przepisach wewngtrznych
Uniwersytetu w Bialymstoku w szczeg6lno3ci w Regulaminie Samorz4du Studenckiego,
decyzje podejmuje Uczelniana Komisja Wyborcza.

8.



Rozdzial2
Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza

$3
l. W sklad lJczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczel, zwanel dalej USKW, wchodzq

przedstawiciele poszczeg6lnych Wydzial6w - po I z kazdego Wydzialu.
2. Czlonk6w USKW wybiera Parlament spoSr6d wszystkich student6w Uniwersytetu, nic'

p62niei niz do 15 maja roku wyborczego. Parlament mo2e uzupelniai sklad USKW
w trakcie jej kadencji.

3. Kadencja USKW trwa 2 la,ra. Rozpoczyna siQ I wrzeSnia roku wyborczego a konczy
3l sierpnia roku, w kt6rym uplywa kadencja.

{i4
l. Pierwsze posiedzenie USKW zwoluje i prowadzi do momentu wyboru Przewodniczqcego

USKW Przewodnicz4cy Parlamentu.
2. USKW wybiera na pierwszym posiedzeniu swojego Przewodnicz4cego oraz jego zastQpcE.

3. Przewodnicz4cy USKW kierujejej pracami oraz zwoluje i przewodniczy jej posiedzeniom.

$5
Uchwaly USKW zapadajq bezwzglgdn4 wiEkszoSci4 glos6w w obecnoSci co najmniej polowy
jej czlonk6w.

66
Do zadarl LJSKW nale2y w szczeg6lnoSci:

l) ustalenie kalendarza czynno3ci wyborczych i ogloszenie go do l5 pa2dziemika roku
wyborczego,
nadz6r nad prawidlowym przebiegiem wybor6w,
przechowywanie kopii protokol6w wyborczych przekazanych przez Wydziaiowe
Studenckie Komisje Wyborcze, zwane dalej WSKW.

Rozdzial 3
Wydzialowe Studenckie Komisje Wyborcze

s7
l. W sklad WSKW wchodzi 5 czlonk6w, wtym przedstawiciel danego wydzialu w USKW.
2. Pozostalych 4 czlonk6w WSKW wybiera WRSS spoSr6d wszystkich student6w danego

wydzialu, nie p62niej ni2 do 31 maja roku wyborczego. WRSS moZe uzupelnii sklad
WSKW w trakcie jej kadencji.

3. Kadencja WSKW trwa 2 lata. Rozpoczyna sig I wrzeSnia roku wyborczego a koriczy 3l
sierpnia roku, w kt6rym uplywa kadencja.
W razie niedokonania wyboru czlonk6w WSKW przez WRSS w przewidzianym w ust. 2

terminie, wybory czlonk6w WSKW przeprowadza Parlament.

{i8
Pierwsze posiedzenie WSKW zwoluie i prowadzi do momentu wyboru Przewodnicz4ccgo
WSKW Przewodnicz4cy WRSS.
WSKW wybiera na pierwszym posiedzeniu swojego Przewodnicz4cego oraz jego

zast9pcQ.

3. Przewodniczqcy WSKW kieruje jej pracami oraz zwoluje i przewodniczy .lej
posicdzeniom.

4. Uchwaly WSKW zapadajq bezwzglgdn4 wiEkszoSci4 glos6w w obecnoSci co najmniej

polowy jej czlonk6w.

s9
Do zadari WSKW naleZy w szczeg6lnoSci:

I ) przeprowadzanie wybor6w do WRSS na danym wydziale,

4.

l.
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2) informowanie wyborc6w o terminie wybor6w oraz innych sprawach zwiqzanych
z wyborami,

3) oglaszanie wynik6w wybor6w do WRSS,
4) sporz4dzanie protokolu z wybor6w oraz przekazanie go do USKW w terminie nte

p62niejszym niZ 3 dni od daty wybor6w,
5) przekazywanie do Uczelnianej Komisji Wyborczej zlolonych wniosk6w

o uniewaZnienie wybo16w.

Rozdzial 4
Wybory do WRSS

610
Wybory do WRSS odbywaj4 sig do 3l paL2dziemika. Wybory nie mog4 odbywad sig w dniu
wolnym od zajg6.

S l1
WSKW bezzwlocznie oglasza wyniki wybor6w. Wyniki te staj4 siq prawomocne z dniem
uplywu terminu do zloZenia wniosku o ich uniewaZnienie.

$ 12

Przewodnicz4cy USKW na pierwszym posiedzeniu Parlamentu po wyborach sklada

sprawozdanie z prac komisji wyborczych.

$ t3
W razie wyga3niEcia mandatu lub odwolania czlonka WRSS przed uplywem kadencji, mandat

obejmuje kandydat, kt6ry w ostatnich wyborach uzyskal kole.ino nalwigksz4 liczbq glos<iw.

z zasrrzezeniem ti 1 ust ll. W razie braku takiej osoby przeprowadza siQ wybory
uzupelniajqce.

$14
I . Czlonek WRSS moze zosta6 pozbawiony mandatu w drodze referendum

przeprowadzonego na danym Wydziale przez WSKW. WSKW .iest obowi4zana
przeprowadzii takie referendum na wniosek 20%o student6w danego wydzialu zloZony na

piSmie w terminie l4 dni od dnia wplynipcia wniosku.
2. WSKW oglasza wynik referendum niezwlocznie.
3. Zastrzelenia, co do zasadnosci oraz prawidlowoSci przeprowadzenia referendum moze

zloZyi do USKW:
I ) czlonek WSKW,
2) czlonek WRSS,
3) 30 student6w danego wydzialu.

4. TJSKW rozpatruje zastrzeirenia w terminie 3 dni od ich zloLenia.

Rozdzial 5

Wybory do Parlamentu Studenckiego

$ ls
l. WRSS dokonuje wyboru przedstawicieli wydzialu do Parlamentu na posiedzeniu

zwolanym do dnia I 5 listopada.
2. W razie wygainigcia mandatu czlonka Parlamentu WRSS wybiera nowcgo

przedstawiciela w terminie 30 dni od daty wygaSnigcia mandatu.

3. Odwolanie przedstawicieli Wydzialu w Parlamencie w trakcie kadencji nastEpuje

w drodze uchwaly WRSS podjEtej bezwzglgdn4 wiEkszo5ci4 glos6w. Wyboru nowych
przedstawicieli dokonuje sip bezzwlocznie po podjqciu takiej uchwaly.
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Rozdzial 6
Uniewainienie wybor6w

{i l6
l. Wniosek o uniewa2nienie wybor6w sklada sig na piSmie do Uczelnianej Komisji

Wyborczej w terminie 7 dni od dnia ogloszenia wyniku wybor6w.
2. Wniosek o uniewaZnienie wybor6w moZe zglosi6 I /5 wyborc6w uprawnionych do

glosowania, kt6rego wynik jest kwestionowany, nie mniej jednak ni2 trzy osoby.

s t7
W razie uniewaZnienia wybor6w przez Uczelntanq Komisjg Wyborczq USKW oglasza

datg ponownych wybor6w w terminie nie dluZszym ni2 14 dnt.

Dzial lI
Wybory przedstawicieli Samorz4du Studenckiego do organ6w kolegialnych

Uniwersytetu w Bialymstoku

618
1. Kadencja przedstawicieli Samorz4du Studenckiego w organach i cialach kolegialnych

Uniwersytetu trwa I rok. Rozpoczyna sig I wrzeSnia roku wyborczego a koriczy 3l
sierpnia roku, w kt6rym uplywa kadencja.

2. Wybory przeprowadza sig najp62niej do 3l maja kazdego roku.

$ le
Osoby studiuj4ce na wigcej niZ jednym wydziale mog4 kandydowai do Senatu UwB, Rady
Wydzialu i Kolegium Elektor6w Uniwersltetu tylko na jednym z nich.

$20
W razie wygaSnigcia mandatu w trakcie trwania kadencji powolanie nowego przedstawiciela

nastqpuje w terminie 30 dni od dnia wyga6niEcia mandatu.

$21
Wybory Senator6w Studenckich przeprowadzaj4 w poszczeg6lnych okrggach wyborczych
WSKW wskazane przez Uczelnian4 Komisjg Wyborcz4 kt6ra nadzoruje przeprowadzenie

wybor6w. Wyb6r w okrggach nastgpuje spoSr6d student6w jednostek wchodzqcych w sklad

danego okrpgu.

522
Wybory studenckich czlonk6w Rady Wydzialu przeprowadza WSKW danego wydzialu pod

nadzorem wlaSciwej Wydzialowej Komisji Wyborczej.

s23
l. Wybory przedstawicieli Samorz4du Studenckiego do Kolegi6w Elektor6w Uniwersytetu

przeprowadzaj4 w poszczeg6lnych okrggach wyborczych WSKW wskazane przez

Uczelnian4 Komisjg Wyborcz4, kt6ra te wybory nadzoruje. Wyb6r w okrggach nastqpu.ic

spoSr6d student6w jednostek wchodz4cych w sklad danego okrggu.
2. Wybory przedstawicieli Samorzqdu Studenckiego do Kolegium Elektor6w Wydzialu na

danym wydziale przeprowadza WSKW pod nadzorem wlaSciwej Wydzialowej Komisji
Wyborczej.


