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Uchwala nr 1983

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
zdnia2l grudnia 2016 r,

w sprawie stwierdzenia zgodnoici unian w Regulaminie Samorzqdu

studenckiego uniwersytetu w Bialymstoku z ustawq Prawo o szkolnictwie
wy?szStm i Statulem (Jniwersytetu w Bialymstoku

Na podstawie art. 202 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 t' Prawo

o szkolnictwie wy2szym (t. j. Dz. lJ. z 2016 r., poz. 1842) Senat Uniwersytetu

w Biatymstoku uchwala, co nastqpuje:

$1
1. Senat Uniwersytetu w Biatymstoku stwierdza zgodnoSi zmian w Regulaminie

Samorz4du Studenckiego Uniwersytetu w Bialymstoku z ustaw4 z dnia

27 lipca2005 r. Prawo o szkolnictwiewylszym (ti-Dz.tJ.z2016r',poz' 1842)

i Statutem Uniwersytetu w Bialymstoku.
2. Zmieniony Dzial II Regulaminu Samorz4du Studenckiego stanowi Zalqcznik

do niniejszej Uchwaty.

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.

Senatu U,

Dr hab. R UwB



Zalqcznlk
do Uchwaly nr 1983

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dniaZl.12.2016 r.

Dzial ll
Uczelniane Organy Samorz4du

Rozdzial I
Parlament Studencki i Prezydium Parlamentu

{}20
l. Kadencja Parlamentu trwa 2 lata, rozpoczyna sig I grudnia roku

30 listopada roku, w kt6rym uplywa kadenc.ja.
2. Kadencja Prezydium Parlamentu trwa I rok, z zastrzezeniem Dst.

Dybor6w, a kohczy

3, i rozpoczyna sig
w dniu zatwierdzenia skladu Prezydium przez Pa ament.

3. Kadencja Prezydium Parlamentu, kt6ra konczylaby sig po ukoriczeniu kadencji
Parlamentu, ulega odpowiedniemu skr6ceniu do 30 listopada roku, w kt6rym uplywa
kadencja Parlamentu.

4. Przed zakohczeniem kadencji Prezydium Parlamentu przeprow^dza glosowanie nad
udzieleniem absolutorium Przewodniczqcemu i poszczeg6lnym czlonkom Prezydium.

$21
Czlonk6w Parlamentu wybieraj4 WRSS w trybie przewidzianym w Regulaminie Wyborczym.
Liczba przedstawicieli danego Wydzialu w Parlamencie zaleLy od liczby student6w Wydzialu
i wynosi:
- w przypadku Wydzial6w licz4cych nie wigcej niZ 1000 student6w - 3 przedstawicieli,
- w przypadku Wydzial6w licz4cych wigcej niZ 1000 student6w - 3 przedstawicieli na

pierwszy 1000 student6w oraz 1 przedstawiciel na kazdy kotejny rozpoczgty tysi4c
student6w Wydzialu.

522
L Do kompetencji Parlamentu naleZy w szczeg6lno6ci:

I ) uchwalanie, dokonywanie zmian i interpretacji Regulaminu Samorz4du po zasiggnigciu
opinii komisji Parlamentu wlaSciwej do spraw prawnych,

2) uzgadnianie tredci Regulaminu Studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku,
3) uchwalanie budzetu Parlamentu i jego zmian po zasiggnigciu opinii komisji parlamentu

wlaSciwej do spraw finansowych, z zastrzezeniem $ 27a, i bie2Ecy nadzor nad
wydatkowaniem Srodk6w finansowych bgd4cych w dyspozycji Parlamentu,

4) wyb6r Przewodnicz4cego Parlamentu,
5) zatwierdzanie skladu Prezydium Parlamentu,
6) wyb6r przedstawicieli do Parlamentu Student6w RP,
7) zglaszanie kandydat6w do komisji dyscyplinarnych,
8) wyb6r czlonk6w S4du Kole2eriskiego,
9) zglaszanie kandydata na przedstawiciela Samorz4du w Uczelnianej Komisji

Wyborczej,
10) wyb6r czlonk6w Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej,
11) zglaszanie kandydata na przedstawiciela Samorzqdu w Radzie Bibliotecznej,
12) zglaszanie kandydat6w na przedstawicieli Samorz4du w Uczelnianej Komisji

Rekrutacyj nej ,
13) zglaszanie kandydat6w na czlonk6w komisji senackich,



14) uchwalanie Regulaminu przyznawania dotacji ze Srodk6w finansowych
przeznaczonych pnez organy Uniwersytetu na cele studenckie, oraz przedstawrarue
Senatowi UwB sprawozd ania z rozdzialu Srodk6w finansowych i rozliczenie tych
Srodk6w nie rzadziej niZ raz w roku akademickim,

15) formulowanie wniosk6w w sprawach dotycz4cych og6lu student6w i przedstawianie
ich organom Uniwersytetu,

l6) podejmowanie decyzji o rozpoczgciu i formie o96lnouczelnianej akcji protestacyjnej,
17) podejmowanie decyzji o podjgciu o96lnouczelnianego strajku studenckiego,
18) skladanie wniosku do Rektora o przekazanie sprawy dyscyplinarnej do S4du

KoleZenskiego,
l9) uzgadnianie z Rektorem treSci regulamint przyznawania i wyplacania Swiadczeh

pomocy materialnej studentom UwB oraz wykonywanie uprawniei.r wskazanych
w tym regulaminie,

20) wyraZu'ie opinii w sprawie organizacj i roku akademickiego.
2. W przypadku gdy podjgcie przez Parlament decyzji w sprawie innej niz osobowa jest

niemoZliwe ze wzglEdu na brak niezbgdnego kworum na prawidlowo zwolanym
posiedzeniu, decyzjg objgt4 porz4dkiem obrad tego posiedzenia Parlamentu moZe podj4i
Prezydium Parlamentu.

$23
1. Do kompetencji Prezydium naIe2y w szczeg6lno5ci:

I ) uchwalanie projektu budzetu Parlamentu,
2) kierowanie wykonaniem bud2etu Parlamentu,
3) dysponowanie Srodkami materialnymi Samorz4du na szczeblu Uniwersl'tetu,
4) wydatkowanie Srodk6w finansowych bgd4cych w dyspozycji Parlamentu,
5) prowadzenie bie24cych dzialai Parlamentu.

2. Do kompetencji Prezydium naleZ4 sprawy niezasluzelone dla Parlamentu.
3. Do obowi4zk6w Prezydium naleZy w szczeg6lno6ci:

l) przygotowywanie posiedzen Parlamentu, w szczeg6lno6ci sporz4dzanie projekt6w
uchwal, decyzji i sprawozdari,

2) prowadzenie nale?ytej dokumentacji pracy Prezydium oraz Parlamentu,
3) informowanie Parlamentu o pracach Prezydium na kazdym posiedzeniu.

$24
l. PrzewodniczEcy reprezentuje Parlament na zewn4trz, kieruje jego pracami, zwoluje

i przewodniczy jego posiedzeniom.
2. Przewodnicz4cy kieruje pracami Prezydium Parlamentu, zwoluje i przewodniczy lego

posiedzeniom.
3. W przypadku tymczasowej niemoZliwoSci sprawowania funkcji przez przewodnicz4cego

Parlamentu, obowi4zki otaz kompetencje Przewodniczqcego przejmuje
Wiceprzewodnicz4cy wskazany w drodze zarz1dzenia przez przewodnicz4cego.

g 24a
W sklad Prezydium Parlamentu wchodz4: Przewodniczqcy, Wiceprzewodnicz4cy w liczbie
r6wnej liczbie powolywanych komisji, o kt6rych mowa w $ 27 ust. 2, i seketarz.

$2s
i. ObecnoSd na pierwszym posiedzeniu Parlamentu wybranego na now4 kadencjg jest

obowiazkowa.



2- Czlonek Parlamentu, kt6ry nie dopelnil obowi4zku, o kt6rym mowa w ust. 1, jest
zobowiqzany w ciQgu czternastu dni od dnia pierwszego posiedzenia Parlamentu zloZyi do
Przewodnicz4cego Parlamentu pisemne usprawiedliwienie swoj ej nieobecnodci.
Nieusprawiedliwienie nieobecno5ci na pierwszym posiedzeniu Parlamentu jest
r6wnoznaczne ze zrzeczeniem sig mandatu.

3. Parlament wybiera ze swego grona Przewodniczqcego w ci4gu miesi4c a od zakohczenia
kadencji ustgpuj4cego Przewodnicz4ce go, z zastrzeZeniem ust. 5.

4. Bezpo6rednio po wyborze Przewodnicz4cego Parlament, na wniosek Przewodnicz4cego,
wybiera poszczeg6lnych czlonk6w Prezydium. Czlonkami Prezydium mog4 zosta6 tylko
czlonkowie Parlamentu.

5. We wniosku, o kt6rym mowa w ust. 4 Przewodnicz4cy wskazuje liczbg
Wiceprzewodnicz4cych wraz z okredleniem Komisji Parlamentu, kt6rym b9d4
przewodniczy6.

6. Do momentu zatwierdzenia pelnego skladu Prezydium nowej kadencji, kompetencje
zastrzezone dla Prezydium wykonuje Parlament.

7. W razie niezatwierdzenia pelnego skladu Prezydium w trybie przewidzianym w ust. 4,
Przewodnicz4cy ponownie wnioskuje o wyb6r pozostalych czlonk6w Prezydium na
posiedzeniu Parlamentu, kt6re zwolanejest w ci4gu cztemastu dni od dnia posiedzenia, na
kt6rym nie wybrano pelnego skladu Prezydium.

8. Ponowne niewybranie pelnego skladu Prezydium skutkuje odwolaniem prezydium.
9. Parlament wybiera nowego Przewodnicz4cego w ci4gu czternastu dni od dnia odwolanra

w trybie ust. 8. Postanowienia ust. 4-8 stosuje sig wprost.

$ 25a
W celu zapewnienia ci4gloSci prac Parlamentu, Przewodniczqcy parlamentu winien
doprowadzii do wyboru nowego przewodnicz4cego w sytuacji, w kt6rej istnieje
prawdopodobieristwo, iz mandat dotychczasowego przewodnicz4cego wygaSnie przed
uplywem kadencji Parlamentu.

$26
l. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, zwlaszcza niewykonywania obowi4zk6w

wynikaj4cych z pelnionej funkcji, wykonywania obowi4zk6w wynikaj4cych z pelnione.y
funkcji w spos6b naruszaj4cy interes Samorz4du lub Uniwersytetu, postgpowania
uchybiajqcego godnoSci studenta lub ra24cego naruszania Regulaminu, parlament mo2e
odwolai czlonka Prezydium.

2. wniosek w sprawie odwolania czlonka Prezydium mo2e zlozyt, co najmniej l/5 czlonk6w
Parlamentu nie p62niej niLna7 dni przed glosowaniem nad odwolaniem. wniosek zawiera
uzasadnienie i przytoczenie fakt6w, kt6re potwierdzaj4 spelnienie przeslanek odwolania, o
kt6rych mowa w ustgpie poprzedzaj4cym.

527L PrzewodniczEcy dzieli pomigdzy Wiceprzewodniczqcych kompetencje z zakresu spraw:
l) finansowych,
2) prawnych,
3) kultury,
4) promocji,
5) jako6ci ksztalcenia.

2. Przyznanie kompetencji z zakresu spraw wskazanych w ustgpie poprzedzaj4cym danemu
wiceprzewodniczqcemu jest r6wnoznaczne z powolaniem komisji partamentu, kt6rej



zakres dzialania jest to2samy z zakresem spraw przyznanych przez Przewodnicz4cego
danemu Wiceprzewodnicz4cemu.

3. Przewodniczqcym komisji jest z mocy prawa ten Wiceprzewodnicz4cy Parlamentu,
o kt6rym mowa w ustgpie poprzedzajqcym in fine. Komisja jest cialem pomocniczym
i opiniodawczo-doradczym Wiceprzewodnicz4cego.

4. Przewodniczqcy komisji ustala jej sklad i podaje do wiadomoSci Parlamentu. Czlonkiem
komisji moZe byt kaldy student Uniwersytetu.

5. Wiceprzewodnicz4cy bgd4cy przewodnicz4cym komisji wlaSciwej do spraw prawnychjest
jednoczeSnie Rzecznikiem Praw Studenta Uniwersytetu w Bialymstoku. Do zadari
Rzecznika naleZy w szczeg6lno6ci 6wiadczenie pomocy prawnej studentom w zakresie ich
praw i obowi4zkow oraz organom Samorz4du w zakesie ich regulaminowej dzialalnoSci.
Rzecznik w celu realizacji swoich zadai moZe powolai pelnomocnik6w na
poszczeg6lnych wydzialach.

6. Istnienie komisji, o kt6rych mowa w ustgpach poprzedzajEcych, nie wyl4cza moZliwoSci
powolania przez Parlament innych komisji na podstawie $ I l.

$ 27a
Budzet Parlamentu uwzglgdnia podzial Srodk6w finansowych na Srodki przeznaczone na
dzialalnodi organ6w Samorz4du na szczeblu Uniwersytetu, w szczeg6lnosci przedsigwziEcia
organizowane lub wsp6lorgani zowane przez Prezydium, oraz Srodki przeznaczone na konkurs
projekt6w, w ramach kt6rego o dofinansowanie w trybie przewidzianym przez Regulamin, o
kt6rym mowa w g 22 ust. I pkt 14, mog4 ubiega6 sig WRSS, Rady Mieszkaric6w Dom6w
Studenta UwB, zarejestrowane w UwB organizacje studenckie, w tym kola naukowe, oraz
dzialaj4ce w UwB stowarzyszenia rzeszajqce wyl4cznie student6w lub student6w i
nauczycieli akademickich.

3.

1.
$28

Posiedzenia Parlamentu zwoluje Przewodnicz4cy informujqc o ich dacie, miejscu
i porz4dku obrad, co najmniej 5 dni wczedniej.
Posiedzenia zwyczajne Parlamentu zwolywane s4 co na.jmniej raz w miesi4cu,
z wyj4tkiem przerw wakacyjnych.
Przewodnicz4cy b4d2 jego zastgpca ma obowi4zek zwolania posiedzenia nadzwyczajnego
Parlamentu na wniosek l/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 wlaSciwv do soraw
studenck ic h.

Posiedzenie Parlamentu odbywa sig jako zamknigte na wniosek Prezydium lub l/5
czlonk6w Parlamentu. Wniosek taki musi posiadai uzasadnienie.
Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 5 musi zostad zaakceptowany przez Parlament w formie
uchwalv.

3.

l.
$2e

Posiedzenia Prezydium zwoluje Przewo dnicz4cy informuj4c o ich dacie, miejscu
i porzqdku obrad z odpowiednim wyprzedzeniem.
Posiedzenia zwyczajne Prezydium zwoluje sig co najmniej raz w miesi4cu, z wyjqtkiem
przerw wakacyjnych.
Posiedzenia nadzryczilne zwolywane s4 na wniosek l/5 czlonk6w Prezydium, w ci4gu
7 dni od daty wplynigcia wniosku zawieraj4cego uzasadnienie i proponowany porz4dek
obrad.

A

5.

6.


