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Załacznik 

do Komunikatu nr 29 

Rektora Uniwersytetu wBiałymstoku 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku 

 

 
 

Dział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Samorząd Studencki Uniwersytetu w Białymstoku, zwany dalej Samorządem, stanowią 

wszyscy studenci Uniwersytetu. 

 

§ 2 

Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce zwanej dalej ustawą, przepisów wykonawczych do ustawy, Statutu Uniwersytetu  

w Białymstoku, zwanego dalej statutem, oraz niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób działania Samorządu oraz sposób 

powoływania przedstawicieli do organów uczelni, Kolegium Elektorów Uniwersytetu organów 

Samorządu. 

 

§ 4 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) jednostce – oznacza: wydział, instytut, filię, 

2) Międzyjednostkowej Radzie Samorządu Studenckiego - oznacza to Radę Samorządu 

Studenckiego, w której skład wchodzą reprezentanci więcej niż jednej jednostki, 

3) senacie - oznacza to Senat Uniwersytetu w Białymstoku, 

4) ciałach kolegialnych Uniwersytetu - oznacza to: radę wydziału, radę instytutu. 

 

§ 5 

1. Samorząd działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów. 

2. Samorząd jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu. 

3. Samorząd działa poprzez swoich przedstawicieli w senacie i ciałach kolegialnych 

Uniwersytetu. 

 

§ 6 

1. Samorząd prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym 

socjalno-bytowych i kulturalnych. 

2. Samorząd decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez 

uczelnię na sprawy studenckie.  

3. Organy Samorządu wyrażają opinię, decydują lub współdecydują z organami Uniwersytetu 

w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.  

4. Samorząd opracowuje i promuje Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu w Białymstoku. 

 

§ 7 

Samorząd dla realizacji swoich zadań ma prawo do korzystania z: 
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1) osobowości prawnej Uniwersytetu, 

2) zapewnionych przez Uniwersytet środków materialnych niezbędnych do funkcjonowania 

organów Samorządu w tym infrastruktury i środków finansowych, którymi Samorząd 

Studencki dysponuje w ramach swojej działalności. 

 

§ 8 

1. Jednoosobowym organem Samorządu jest Przewodniczący Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu w Białymstoku, zwany dalej przewodniczącym.  

2. Uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu w rozumieniu przepisów ustawy jest 

Parlament Studencki, zwany dalej Parlamentem. 

3. Uczelnianym organem wykonawczym Samorządu Studenckiego jest Zarząd Samorządu 

Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku zwany dalej Zarządem. 

4. Organami uchwałodawczymi Samorządu w jednostkach są Rady Samorządu Studenckiego 

jednostki. 

5. Przedstawicielami Samorządu są w: 

1) senacie - senatorowie studenccy, 

2) radach jednostek - studenccy członkowie rad jednostek, 

3) Kolegium Elektorów Uniwersytetu - elektorzy studenccy. 

6. Studenci Uniwersytetu w Białymstoku mieszkający w Domach Studenta tworzą Rady 

Mieszkańców, będące organami Samorządu. 

 

§ 9 

1. Samorząd może korzystać z dotacji oraz środków przekazanych mu przez inne podmioty,  

z zachowaniem przepisów ustawy oraz statutu. 

2. Samorząd może współpracować z innymi podmiotami, w szczególności z organizacjami 

studenckimi, stowarzyszeniami zrzeszającymi studentów i organami samorządów 

studenckich innych uczelni. 

 

§ 10 

Organy Samorządu dla realizacji swoich zadań mogą powoływać stałe i doraźne komisje, 

określając zakres i sposób ich działania. 

 

§ 11 

Niezbędne kworum aby organ Samorządu mógł podejmować uchwały, wynosi połowę jego 

regulaminowej liczby członków. Przepisu tego nie stosuje się do Walnego Zgromadzenia 

Mieszkańców. 

 

§ 12 

1. Jeżeli niniejszy Regulamin lub statut nie stanowią inaczej, organy Samorządu podejmują 

uchwały w sprawach personalnych oraz dokonują wyboru bezwzględną większością 

głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby 

swoich członków. Podjęcie uchwały w sprawach personalnych lub dokonanie wyboru ma 

miejsce, gdy za wnioskiem (wyborem) oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, 

przy czym przez ważnie oddane głosy rozumie się głosy oddane za i przeciw oraz głosy 

wstrzymujące. 

2. W sprawach innych niż personalne, w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos 

przewodniczącego. 
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§ 13 

1. Jeżeli niniejszy Regulamin lub statut nie stanowią inaczej, organy Samorządu podejmują 

uchwały w sprawach innych niż te, o których mowa w § 12 ust.1, zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby 

swoich członków. Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek złożony przez członka 

danego organu Samorządu. 

2. Poza posiedzeniami organy Samorządu mogą podejmować uchwały, o których mowa  

w ust. 1, w trybie obiegowym za pośrednictwem środków elektronicznych. Podjęcie 

uchwały w trybie obiegowym zarządza przewodniczący danego organu i niezwłocznie 

informuje o tym wszystkich członków danego organu. 

3. Głosowanie w trybie obiegowym za pośrednictwem środków elektronicznych powinno 

trwać co najmniej 18 godzin. Przeprowadzane jest w formie ankietowej za pośrednictwem 

strony internetowej zapewniającej taką możliwość. 

 

§ 14 

1. Dokumentem stwierdzającym przebieg obrad organu Samorządu jest protokół podpisany 

przez przewodniczącego organu oraz zatwierdzony uchwałą na kolejnym posiedzeniu 

organu. 

2. Uchwały podjęte przez organ Samorządu sporządzane są na piśmie i podpisane przez 

przewodniczącego. 

3. Organy Samorządu Studenckiego przedstawiają rektorowi wydane akty, w tym uchwały, 

regulaminy w terminie 7 dni od ich podjęcia. 

4. Rektor uchyla wydawane przez Samorząd Studencki akty niezgodne z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, statutem, regulaminem studiów, regulaminem szkoły 

doktorskiej lub regulaminem samorządu. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu 

służy, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. 

Przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 15 

Wyboru organów Samorządu oraz przedstawicieli studentów do senatu i ciał kolegialnych 

Uniwersytetu dokonuje się w trybie określonym w Regulaminie Wyborczym Samorządu 

Studenckiego, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zwanym dalej 

Regulaminem Wyborczym. 

 

§ 16 

1. Wygaśnięcie mandatu członka organu Samorządu i przedstawiciela studentów w senacie  

i ciałach kolegialnych Uniwersytetu następuje przed upływem kadencji w przypadku: 

1) utraty statusu studenta, 

2) utraty statusu studenta jednostki, którą reprezentuje, 

3) pisemnego zrzeczenia się mandatu, 

4) ukarania przez komisję dyscyplinarną karą zawieszenia w określonych prawach 

studenta, 

5) uprawomocnienia się wyroku skazującego przez sąd powszechny na karę pozbawienia 

praw publicznych lub karę bezwzględnego pozbawienia wolności, 

6) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 posiedzeniach organu, którego jest członkiem. 

2. Członek organu Samorządu i przedstawiciel studentów w senacie i ciałach Uniwersytetu 

może utracić mandat w wyniku odwołania go w trybie przewidzianym przez Regulamin 

Wyborczy. 
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§ 17 

1. Organy Samorządu mogą uchwalać swoje regulaminy obrad, określające w szczególności 

tryb ich pracy. 

2. Postanowienia regulaminów, o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne  

z postanowieniami ustawy, statutu oraz niniejszego Regulaminu. 

 

Dział II 

Uczelniane organy Samorządu 

 

 

Rozdział 1 

Parlament Studencki 

 

§ 18 

1. Parlament Studencki tworzą członkowie Parlamentu, czyli przewodniczący, 

wiceprzewodniczący, przewodniczący RSS, oraz wybrani przedstawiciele jednostek.  

2. Przedstawiciele jednostek wybierani są przez Rady Samorządu Studenckiego w trybie 

przewidzianym w Regulaminie Wyborczym. Liczba przedstawicieli w Parlamencie zależy 

od liczby studentów jednostki i wynosi: 

− 1 przedstawiciela w przypadku RSS reprezentującej od 251 do 500 studentów,  

− 2 przedstawicieli w przypadku RSS reprezentującej od 501 do 1000 studentów, 

− w przypadku RSS reprezentującej więcej niż 1000 studentów, każdy kolejny rozpoczęty 

tysiąc oznacza jednego dodatkowego przedstawiciela, 

− w przypadku RSS reprezentującej mniej niż 250 studentów nie posiada ona żadnego 

przedstawiciela z tego tytułu w Parlamencie. 

3. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego stają się członkami 

Parlamentu z urzędu od daty rozpoczęcia kadencji. Przewodniczący RSS staje się 

członkiem Parlamentu od daty wyboru. 

4. Liczbę studentów reprezentowanych przez poszczególne Rady Samorządu Studenckiego 

określa się na dzień 1 października roku wyborczego na podstawie danych z systemu 

USOS. 

5. W przypadku międzyjednostkowych RSS wybierani przedstawiciele reprezentują 

wszystkie jednostki. 

6. Przewodniczący Rady Mieszkańców jest zapraszany na posiedzenia Parlamentu z głosem 

doradczym.  

 

§ 19 

Kadencja Parlamentu trwa 2 lata, rozpoczyna się 1 stycznia roku wyborów, a kończy się  

31 grudnia roku, w którym upływa kadencja. 

 

§ 20 

1. Do kompetencji Parlamentu należy: 

1) uchwalanie, dokonywanie zmian i interpretacji Regulaminu Samorządu po zasięgnięciu 

opinii komisji Parlamentu właściwej do spraw prawnych, 

2) uzgadnianie z rektorem treści Regulaminu studiów na Uniwersytecie, 

3) uchwalanie budżetu Parlamentu i jego zmian po zasięgnięciu opinii komisji Parlamentu 

właściwej do spraw finansowych, z zastrzeżeniem § 30, i bieżący nadzór nad 

wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji Parlamentu, 

4) wybór przewodniczącego, 

5) zatwierdzanie składu Zarządu, 
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6) wybór Rzecznika Praw Studenta, 

7) zgłaszanie kandydatów do komisji dyscyplinarnych, 

8) wybór senatorów studenckich, 

9) wybór przedstawicieli Samorządu do Kolegium Elektorów Uniwersytetu, 

10) zgłaszanie kandydata na przedstawiciela Samorządu w Uczelnianej Komisji 

Wyborczej, 

11) wybór członków Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej, 

12) zgłaszanie przedstawiciela Samorządu w Radzie Bibliotecznej, 

13) wybór przedstawicieli do innych ciał na wniosek rektora lub jeśli wynika to z innych 

przepisów, 

14) decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez 

organy Uniwersytetu na cele studenckie, oraz przedstawianie Senatowi UwB 

sprawozdania z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej 

niż raz w roku akademickim, 

15) formułowanie wniosków w sprawach dotyczących ogółu studentów i przedstawianie 

ich organom Uniwersytetu, 

16) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i formie ogólnouczelnianej akcji protestacyjnej, 

17) podejmowanie decyzji o podjęciu ogólnouczelnianego strajku studenckiego, 

18) uzgadnianie z rektorem treści regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej studentom UwB oraz wykonywanie uprawnień wskazanych w tym 

regulaminie, 

19) opiniowanie kandydatów na funkcję: 

− prorektora do kompetencji którego wchodzą sprawy studenckie, 

− prodziekanów do kompetencji których wchodzą sprawy studenckie, 

− zastępców dyrektorów instytutów do kompetencji których wchodzą sprawy 

studenckie, 

− zastępcy dyrektora filii do kompetencji którego wchodzą sprawy studenckie, 

20) prowadzenie szkoleń z praw i obowiązków studenta, 

21) uchwalanie liczebności RSS. 

2. W przypadku gdy podjęcie przez Parlament decyzji w sprawie innej niż osobowa jest 

niemożliwe ze względu na brak niezbędnego kworum na prawidłowo zwołanym 

posiedzeniu, decyzję objętą porządkiem obrad tego posiedzenia Parlamentu można podjąć 

w głosowaniu obiegowym.  

3. Formę, tryb i czas trwania głosowań obiegowych ustala Parlament na początku kadencji  

w formie uchwały. 

 

§ 21 

1. Posiedzenia Parlamentu zwołuje przewodniczący informując o ich dacie, miejscu  

i porządku obrad, co najmniej 5 dni wcześniej. 

2. Posiedzenia zwyczajne Parlamentu zwoływane są co najmniej raz w miesiącu, z wyjątkiem 

przerw wakacyjnych. 

3. Przewodniczący ma obowiązek zwołania posiedzenia nadzwyczajnego Parlamentu na 

wniosek Rady Samorządu Studenckiego lub 1/5 członków Parlamentu w ciągu 7 dni od 

wpłynięcia wniosku zawierającego uzasadnienie i proponowany porządek obrad. 

4. Posiedzenie Parlamentu może zwołać również rektor lub prorektor do spraw studenckich. 

 

§ 22 

1. Posiedzenie Parlamentu może zostać zwołane jako zamknięte bądź otwarte.  

2. W posiedzeniach otwartych uczestniczyć może każdy członek wspólnoty uczelni. 

Informacje o ich terminie i miejscu podawane są do wiadomości publicznej. 
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3. Posiedzenie Parlamentu zwołane zostaje jako zamknięte na wniosek Zarządu lub 1/5 

członków Parlamentu. Wniosek taki musi posiadać uzasadnienie. 

 

§ 23 

1. Obecność członków Zarządu na posiedzeniach Parlamentu jest obowiązkowa.  

2. Członek Parlamentu, który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest 

zobowiązany w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia Parlamentu złożyć sekretarzowi  

usprawiedliwienie swojej nieobecności w formie pisemnej lub elektronicznej. Nie 

usprawiedliwienie nieobecności na pierwszym posiedzeniu Parlamentu jest równoznaczne 

ze zrzeczeniem się mandatu.  

 

 

Rozdział 2 

Przewodniczący i Zarząd Samorządu Studentów 

 

§ 24 

1. Przewodniczący reprezentuje Samorząd Studencki na zewnątrz, kieruje pracami 

Parlamentu, zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom. 

3. Przewodniczący jest członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku. 

4. Przewodniczący w drodze zarządzenia ma prawo decydować o wydatkowaniu środków  

w kwocie maksymalnie 2000 zł z rezerwy przewodniczącego wskazanej w uchwale 

budżetowej. 

5. Przewodniczący określa kompetencje i obowiązki wiceprzewodniczącego, sekretarza 

i poszczególnych członków Zarządu. 

6. W przypadku tymczasowej nieobecności przewodniczącego, obowiązki oraz kompetencje 

przewodniczącego przejmuje wiceprzewodniczący. 

7. Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Zarządu, ma prawo powoływać pełnomocników 

i przydzielać im kompetencje. 

 

§ 25 

1. Kadencja przewodniczącego trwa 2 lata z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 i rozpoczyna się w dniu 

1 września, a kończy się 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja. Ta sama osoba może 

być przewodniczącym nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. 

2. Po roku od wyboru, przewodniczący przedstawia Parlamentowi sprawozdanie 

z dotychczasowej działalności swojej i Zarządu po czym przeprowadza się głosowanie nad 

przyjęciem sprawozdania przewodniczącego.  

3. Na koniec kadencji Zarządu, przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem absolutorium 

poszczególnym członkom Zarządu.  

4. Nie przyjęcie sprawozdania przewodniczącego oznacza konieczność zwołania w terminie 

14 dni posiedzenia wyborczego, na którym zostanie wybrany nowy przewodniczący.  

5. Z dniem wyboru nowego przewodniczącego, wygasa kadencja przewodniczącego, którego 

sprawozdanie zostało odrzucone.  

6. Kadencja przewodniczącego wybranego w sytuacji z ust. 5 zaczyna się z dniem wyboru 

i kończy się w regulaminowym czasie. 

7. Na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym Parlamentu, na koniec kadencji 

przewodniczącego, przeprowadza się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania 

całościowego i udzieleniem absolutorium przewodniczącemu i poszczególnym członkom 

Zarządu.  
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8. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium, nie może być członkiem Zarządu 

kolejnej kadencji. 

 

§ 26 

1. Parlament wybiera przewodniczącego do końca maja danego roku wyborczego. 

2. Przewodniczący bezpośrednio po wyborze przedstawia proponowany skład Zarządu 

a Parlament zatwierdza poszczególnych członków i funkcje.  

3. W razie niezatwierdzenia pełnego składu Zarządu w trybie przewidzianym w ust. 4, 

przewodniczący ponownie wnioskuje o zatwierdzenie członka Zarządu na posiedzeniu 

Parlamentu, które zwołane jest w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia, na którym nie 

zatwierdzono pełnego składu Zarządu. 

4. Ponowne niezatwierdzenie pełnego składu Zarządu skutkuje wygaśnięciem mandatu 

przewodniczącego. 

5. Parlament wybiera nowego przewodniczącego w ciągu 14 dni od dnia odwołania 

przewodniczącego w trybie ust. 4. Postanowienia ust. 2 - 4 stosuje się wprost. 

 

§ 27 

1. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, jeden wiceprzewodniczący, sekretarz, 

członkowie Zarządu. 

2. Kadencja Zarządu trwa rok i rozpoczyna się w dniu zatwierdzenia składu Zarządu przez 

Parlament. 

 

§ 28 

1. Przewodniczący dzieli pomiędzy członków Zarządu obowiązki z zakresu spraw 

 w szczególności: 

1) ekonomicznych, 

2) prawnych, 

3) projektów, 

4) promocji, 

5) dydaktyki i jakości kształcenia. 

2. Przyznanie kompetencji na podstawie ust. 1, wiceprzewodniczącemu bądź członkowi 

Zarządu jest równoznaczne z powołaniem komisji, której zakres działania jest tożsamy 

z zakresem spraw przyznanych przez przewodniczącego danej osobie.  

3. Przewodniczącym komisji jest wiceprzewodniczący bądź członek Zarządu. Komisja jest 

ciałem pomocniczym i opiniodawczo-doradczym wiceprzewodniczącego bądź członka 

Zarządu.  

4. Przewodniczący komisji ustala jej skład i podaje do wiadomości Parlamentu. Członkiem 

komisji może być każdy student Uniwersytetu.  

5. Przewodniczący komisji w porozumieniu z przewodniczącym, ma prawo powołać zastępcę 

przewodniczącego komisji. 

6. Powołanie komisji, o których mowa w ustępach poprzedzających, nie wyłącza możliwości 

powołania przez Parlament innych komisji na podstawie § 10, których przewodniczący 

mogą stać się członkami Zarządu po zatwierdzeniu przez Parlament. 

 

§ 29 

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) uchwalanie projektu budżetu Parlamentu, 

2) rozpatrywanie wniosków RSS, 

3) rozdział  środków finansowych, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 14, 

4) dysponowanie środkami materialnymi Samorządu, 
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5) realizowanie budżetu Parlamentu, 

6) prowadzenie bieżącej polityki Parlamentu. 

2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów Samorządu. 

3. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach finansowych bezwzględną większością głosów 

w związku z wyszczególnionymi w budżecie pozycjami z zastrzeżeniem § 31.  

4. Do obowiązków  Zarządu należy w szczególności: 

1) przygotowywanie posiedzeń Parlamentu,  

2) prowadzenie należytej dokumentacji pracy Zarządu oraz Parlamentu, 

3) informowanie Parlamentu na każdym posiedzeniu o pracach i decyzjach Zarządu, 

w szczególności finansowych, 

4) sporządzenie sprawozdania z rozdziału środków finansowych (rozliczenie tych 

środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim) i udostępnienie go w BIP na stronie 

podmiotowej uczelni. 

5. Projekt uchwały budżetowej powinien zostać podany do wiadomości członków Parlamentu 

na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem, na którym ma zostać przyjęty. 

 

§ 30 

Projekt budżetu Parlamentu uwzględnia podział środków finansowych na środki przeznaczone 

na działalność organów Samorządu Studenckiego oraz środki przeznaczone na konkurs 

projektów, w ramach którego o dofinansowanie (w trybie przewidzianym przez Regulamin 

przyznawania dotacji przez Parlament Studencki UwB), mogą ubiegać się organy Samorządu, 

organizacje studenckie, koła naukowe i stowarzyszenia zrzeszające wyłącznie studentów, 

działające na Uniwersytecie. 

 

§ 31 

Przewodniczący ma prawo samodzielnie, po poinformowaniu Zarządu, dysponować środkami 

finansowymi z rezerwy przewodniczącego przewidzianej w budżecie Parlamentu w kwocie 

maksymalnie 2000 zł w formie zarządzeń przewodniczącego. Zarządzenia przewodniczącego 

publikowane są w miejscu dostępnym dla członków Parlamentu. 

 

§ 32 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący informując o ich dacie, miejscu i porządku 

obrad z odpowiednim wyprzedzeniem. 

2. Posiedzenia zwyczajne Zarządu zwołuje się co najmniej raz w miesiącu, z wyjątkiem 

przerw wakacyjnych. 

3. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są na wniosek 1/5 członków Zarządu, w ciągu 5 dni 

od daty wpłynięcia wniosku zawierającego uzasadnienie i proponowany porządek obrad. 

4. Na posiedzenia zapraszani są pełnomocnicy oraz Rzecznik Praw Studenta z głosem 

doradczym. 

 

§ 33 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza niewykonywania obowiązków 

wynikających z pełnionej funkcji, wykonywania obowiązków wynikających z pełnionej 

funkcji w sposób naruszający interes Samorządu lub Uniwersytetu, postępowania 

uchybiającego godności studenta lub rażącego naruszania Regulaminu, Parlament może 

odwołać członka Zarządu. 

2. Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu może złożyć przewodniczący lub co 

najmniej 1/5 członków Parlamentu. Głosowanie nad odwołaniem przeprowadza się w ciągu 

14 dni od złożenia wniosku. Wniosek zawiera uzasadnienie i przytoczenie faktów, które 

potwierdzają spełnienie przesłanek odwołania, o których mowa w ustępie poprzedzającym. 
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§ 34 

W przypadku wygaśnięcia kadencji przewodniczącego, wiceprzewodniczący pełni funkcję 

przewodniczącego i zarządza wybory w ciągu 14 dni od wygaśnięcia mandatu 

przewodniczącego. Jeśli w tym czasie nastąpi wygaśnięcie mandatu wiceprzewodniczącego, 

obowiązki przewodniczącego pełni wtedy najstarszy wiekiem członek Zarządu i zarządza 

wybory w ciągu 14 dni od wygaśnięcia mandate wiceprzewodniczącego.  

 

 

Rozdział 3 

Rzecznik Praw Studenta 

 

§ 35 

1. Kadencja Rzecznika Praw Studenta trwa rok i rozpoczyna się 1 września, a kończy  

31 sierpnia następnego roku. 

2. Zadania Rzecznika Praw Studenta to w szczególności: 

1) informowanie studentów w przedmiocie ich praw i obowiązków, 

2) uczestniczenie z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta w egzaminie komisyjnym 

w charakterze obserwatora, 

3) organizowanie dyżurów otwartych dla studentów w okresie sesji, 

4) kontakt z władzami uczelni i jednostek w przypadku zgłoszenia przez studentów 

nieprawidłowości na Uniwersytecie. 

3. Rzecznik w celu realizacji swoich zadań może powołać pełnomocników do realizacji 

określonych kompetencji. 

4. Rzecznik Praw Studenta informuje Parlament o swojej bieżącej działalności podczas 

posiedzeń Parlamentu. 

5. Rzecznik Praw Studenta przedstawia sprawozdanie z dotychczasowej działalności. Stosuje 

się odpowiednio § 25 ust. 5 i 6.  

 

 

Dział III 

Organy Samorządu Studenckiego jednostki 

 

§ 36 

Wszyscy studenci danej jednostki tworzą Samorząd Studencki jednostki. 

 

§ 37 

1. Rada Samorządu Studenckiego, zwana dalej RSS, jest organem uchwałodawczym 

Samorządu na poziomie jednostki.  

2. Studenci kilku jednostek mogą tworzyć wspólną RSS (na podstawie Regulaminu 

Samorządu Studenckiego), zwaną dalej Międzyjednostkową Radą Samorządu 

Studenckiego. 

3. Lista RSS stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 38 

1. RSS jest reprezentantem ogółu studentów jednostki.  

2. W przypadku międzyjednostkowych RSS jest ona reprezentantem ogółu studentów 

jednostek.  

3. Kadencja RSS trwa rok, rozpoczyna się 1 listopada roku wyborów, a kończy  

31 października następnego roku. 
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4. Liczba członków poszczególnych RSS określa oddzielna uchwała Parlamentu. 

W przypadku międzyjednostkowych RSS w jej skład wchodzi co najmniej 1 osoba z każdej 

jednostki tworzącej radę. 

5. Wybory do RSS odbywają się zgodnie z Regulaminem Wyborczym. 

 

§ 39 

1. Do kompetencji RSS należy w szczególności: 

1) reprezentowanie studentów jednostki bądź jednostek, 

2) wybór studenckiego członka rady wydziału lub rady instytutu, 

3) przedstawianie kierownikom jednostek i ciałom kolegialnym jednostek stanowisk 

w sprawach dotyczących studentów jednostki, 

4) opiniowanie harmonogramów sesji egzaminacyjnych, 

5) wyrażanie opinii na temat programów studiów, 

6) wyrażanie opinii w sprawie powołania opiekuna roku, 

7) zgłaszanie do dziekana, dyrektora instytutu, dyrektora filii wniosku o przeprowadzenie 

egzaminu komisyjnego, 

8) wskazywanie przedstawicieli do innych ciał na wniosek kierownika jednostki lub jeśli 

wynika to z innych przepisów. 

2. W przypadku rezygnacji wszystkich członków RSS lub braku wyboru członków RSS, na 

wniosek kierownika jednostki Parlament wykonuje kompetencje z § 40. 

 

§ 40 

1. Organem wykonawczym RSS jest przewodniczący RSS. 

2. Przewodniczącego RSS i jego zastępcę wybiera RSS ze swego grona. 

3. W przypadku tymczasowej nieobecności przewodniczącego jego obowiązki i kompetencje 

wykonuje zastępca. 

4. Przewodniczący RSS reprezentuje RSS na zewnątrz, kieruje jej pracami, zwołuje 

i przewodniczy jej posiedzeniom. 

5. Przewodniczący RSS przygotowuje posiedzenia RSS, a w szczególności sporządzając 

projekty uchwał. 

6. Przewodniczący RSS zobowiązany jest do prowadzenie dokumentacji prac RSS. 

7. Przewodniczący RSS, albo osoba wskazana przez przewodniczącego RSS, przedstawia 

sprawozdanie z działalności RSS w poprzednim miesiącu na posiedzeniach Parlamentu. 

 

§ 41 

1. Posiedzenia RSS zwołuje Przewodniczący RSS informując o ich dacie, miejscu i porządku 

obrad. W przypadku posiedzenia zwyczajnego członkowie RSS są o nim poinformowani  

z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. 

2. Posiedzenia zwyczajne zwoływane są co najmniej raz w miesiącu. 

3. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego lub na 

uzasadniony wniosek dwóch członków RSS. W przypadku posiedzenia zwołanego na 

wniosek, posiedzenie odbywa się w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. 

4. Posiedzenia RSS zwoływane są jako zamknięte bądź otwarte. Na posiedzeniach 

zamkniętych obecni są członkowie RSS oraz zaproszeni goście. Na posiedzenia otwarte 

RSS wstęp mają wszyscy członkowie wspólnoty jednostki.  

5. Informacja o otwartych posiedzeniach RSS jest podawana do publicznej wiadomości. 
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Dział IV 

Organy Samorządu w Domach Studenta 

 

§ 42 

Wszyscy studenci Uniwersytetu w Białymstoku mieszkający w Domu Studenta stanowią 

Samorząd Mieszkańców. 

 

§ 43 

1. Samorząd Mieszkańców powołuje swój organ przedstawicielski – Radę Mieszkańców. 

2. Kadencja Rady Mieszkańców trwa jeden rok, od dnia 1 listopada roku wyborów do dnia 

31 października roku następnego.  

3. Powołania Rady Mieszkańców, uchwalenia jej Regulaminu oraz wyboru członków 

dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu Mieszkańców. 

4. Członkowie Rady Mieszkańców wybierają ze swojego grona przewodniczącego Rady 

Mieszkańców. 

5. W przypadku nie wybrania Rady Mieszkańców do dnia 30 listopada przewodniczący 

Samorządu Studenckiego, w celu zabezpieczenia interesów mieszkańców, powołuje 

Tymczasową Radę Mieszkańców spośród studentów Uniwersytetu w Białymstoku, 

mieszkających w Domu Studenta, wyrażających zgodę na pracę w tym organie. 

 

§ 44 

1. Walne Zgromadzenie Mieszkańców składa się ze wszystkich studentów Uniwersytetu 

w Białymstoku mieszkających w Domu Studenta. 

2. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Mieszkańców zwoływane są przez przewodniczącego 

Rady Mieszkańców. W przypadku braku Rady Mieszkańców posiedzenie Walnego 

Zgromadzenia Mieszkańców może zostać zwołane przez kierownika Domu Studenta. 

3. Głosowanie odbywa się bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania 

studentów.  

 

§ 45 

1. Podstawą prawną działania Rady Mieszkańców są przepisy Regulaminu Samorządu 

Studenckiego UwB oraz Regulaminu Rady Mieszkańców. 

2. Regulamin Rady Mieszkańców nie może być sprzeczny z postanowieniami ustawy, statutu, 

innych aktów wewnętrznych Uniwersytetu oraz niniejszego Regulaminu. 

 

 

Dział V 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego w senacie i ciałach kolegialnych Uniwersytetu 

 

Rozdział 1 

Senatorowie studenccy 

 

§ 46 

Senatorowie studenccy wybierani są zgodnie z Regulaminem Wyborczym. 

 

§ 47 

Senatorowie studenccy są zapraszani i mają prawo zabierania głosu na otwartych i zamkniętych 

posiedzeniach Parlamentu. 
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Rozdział 2 

Studenccy członkowie rady jednostki 

 

§ 48 

Studencki członek rady jednostki wybierany jest zgodnie z Regulaminem Wyborczym. 

 

§ 49 

Studencki członek rady jednostki jest zapraszany i ma prawo zabierania głosu na posiedzeniach 

RSS. 

 

 

Dział VI 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 50 

1. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Biologiczno - Chemicznego zostaje 

podzielona na:  

− Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Chemii, 

− Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Biologii. 

2. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Fizyki i Wydziałowa Rada 

Samorządu Studenckiego Wydziału Matematyki i Informatyki zostaje połączona w Radę 

Samorządu Studenckiego Wydziału Fizyki, Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki.  

3. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 

Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie staje się Radą Samorządu Studenckiego Filii 

Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. 

4. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomii i Zarządzania staje się 

Radą Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Zarządzania. 

5. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii staje się 

Radą Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Edukacji.  

6. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Historyczno-Socjologicznego 

zostaje podzielona na: 

− Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych 

i Instytutu Filozofii, 

− Radę Samorządu Studenckiego Instytutu Socjologii. 

7. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego staje się Radą 

Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego i Radą Samorządu Studenckiego 

Instytutu Studiów Kulturowych.  

8. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa staje się Radą Samorządu 

Studenckiego Wydziału Prawa. 

9. Członkowie wyżej wymienionych Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego 

kontynuują swój mandat w Radach Samorządu Studenckiego jednostek, do których należą. 

 

§ 51 

1. Wybory elektorów studenckich na kadencję 2020-2024 odbywają się zgodnie 

z kalendarzem wyborczym Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

2. Kadencja członków Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego powołanych na kadencję 

2018-2020 trwa do 31 października 2020 r. 

3. Pierwsze wybory uzupełniające do RSS odbywają się do końca stycznia 2020 r. na 

podstawie tego Regulaminu. 
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4. Kadencja Członków RSS wybranych w wyborach uzupełniających w styczniu 2020 r., trwa 

do 31 października 2020 r. 

5. Do 10 stycznia 2020 r. Parlament podejmie uchwałę, w której określi liczbę członków 

poszczególnych RSS. 

 

§ 52 

1. Prezydium Parlamentu wybrane na podstawie dotychczasowego Regulaminu, z dniem 

wejścia w życie tego Regulaminu, staje się Zarządem w rozumieniu tego Regulaminu. 

Kadencja Zarządu, przekształconego z Prezydium Parlamentu trwa do 31 sierpnia 2021. 

2. Przewodniczący Parlamentu wskaże wiceprzewodniczącego wybranego na podstawie 

dotychczasowego Regulaminu, który będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego w 

rozumieniu tego Regulaminu. 

3. Pierwsze wybory studenckich członków rad wydziałów/rad instytutów na podstawie tego 

Regulaminu odbywają się do 29 lutego 2020 roku. 

4. Kadencja członków Parlamentu powołanych na kadencję 2018-2020 kończy się dnia  

29 lutego 2020. 

5. Wybór członków Parlamentu na kadencję 2020-2022 przeprowadza się do 29 lutego 2020 

roku.  

6. Kadencja Parlamentu 2020-2022 rozpoczyna się 1 marca 2020 r. i kończy 31 grudnia 2022 

r. 

7. Kadencja Rzecznika Praw Studenta wybranego na podstawie dotychczasowego Regulaminu 

kończy się z dniem wyboru nowego Rzecznika Praw Studenta na podstawie tego Regulaminu. 

8. Pierwszego Rzecznika Praw Studenta w rozumieniu tego Regulaminu wybiera się do 

 1 stycznia 2020 r. a jego kadencja trwa do 31 sierpnia 2021 r. 

 

§ 53 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez rektora jego zgodności  

z ustawą i statutem. 

 

§ 54 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu uchylony zostaje Regulaminu Samorządu 

Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdzony przez Uchwałą nr 1247 Senatu 

Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności 

Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku z ustawą Prawo  

o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu w Białymstoku z późniejszymi zmianami. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Samorządu Studenckiego 

 

 

Regulamin Wyborczy Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu w Białymstoku 
 

 

Dział I 

Wybory do organów Samorządu Studenckiego 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin określa procedurę przeprowadzenia oraz unieważnienia wyborów studenckich do 

organów Samorządu działających przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz przy jego 

poszczególnych jednostkach, a także strukturę i zasady funkcjonowania organów 

wymienionych w § 2. 

 

§ 2 

Organem powołanym do podejmowania czynność związanych z wyborami jest Uniwersytecka 

Studencka Komisja Wyborcza. 

 

§ 3 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje studentom Uniwersytetu, z zastrzeżeniem  

ust. 2 - 4. 

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje studentom na każdej jednostce, na której studiują. 

3. Studentom, którzy podjęli studia na kilku kierunkach prowadzonych przez tą samą 

jednostkę, czynne prawo wyborcze przysługuje tylko na jednym, wybranym przez nich 

kierunku.  

4. Studentom, którzy podjęli studia na kilku kierunkach prowadzonych przez różne jednostki, 

bierne prawo wyborcze przysługuje tylko na jednej, wybranej przez nich jednostce. 

 

§ 4 

Funkcji członka organu Samorządu bądź przedstawiciela Samorządu w senacie i ciałach 

kolegialnych Uniwersytetu nie można łączyć z funkcją członka studenckiej komisji wyborczej. 

 

§ 5 

1. W przypadku międzyjednostkowej RSS przepisy dotyczące RSS stosuje się odpowiednio. 

2. Wybory do RSS są bezpośrednie, powszechne i równe. 

3. Głosowanie w wyborach do RSS jest tajne. 

 

§ 6 

1. Harmonogram wyborczy jest następujący: 

1) wybory do RSS odbywają się między 1 a 31 października, 

2) wybory do Parlamentu odbywają się między 31 października a 15 listopada, 
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3) wybór przewodniczącego odbywa się do końca maja roku wyborczego a w przypadku 

nieprzyjęcia sprawozdania rocznego, na posiedzeniu zwołanym w ciągu 14 dni od 

sprawozdania. 

4) wybór Zarządu odbywa się do końca maja. 

5) wybór senatorów studenckich odbywa się do końca maja, o ile uchwała Uczelnianej 

Komisji Wyborczej nie stanowi inaczej, 

6) wybór przedstawiciela studentów w Radzie jednostki odbywa się do 31 maja. 

7) wybór elektorów studenckich odbywa się w terminach zgodnych z uchwałą Uczelnianej 

Komisji Wyborczej, 

8) wybory USKW odbywają się nie później niż do 15 maja. 

9) wybór Rzecznika Praw Studenta odbywa się do końca maja. 

 

§ 7 

W sprawach wyborczych nieuregulowanych w Regulaminie Samorządu Studenckiego stosuje 

się wprost lub odpowiednio przepisy statutu, uchwał senatu i uchwał Uczelnianej Komisji 

Wyborczej. 

 

 

Rozdział 2 

Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza 

 

§ 8 

1. W skład Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej, zwanej dalej USKW, wchodzi  

6 osób, w tym nie więcej niż dwie z jednej jednostki. 

2. W skład USKW wchodzi jeden przedstawiciel Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, 

Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. 

3. Członków USKW wybiera Parlament spośród wszystkich studentów Uniwersytetu, nie 

później niż do 15 maja. Parlament może uzupełniać skład USKW w trakcie jej kadencji. 

4. Kandydatów na członków USKW może zgłosić każdy członek Parlamentu. 

5. Kadencja USKW trwa rok. Rozpoczyna się 1 września roku wyborczego, a kończy 

31 sierpnia roku następnego. 

 

§ 9 

1. Pierwsze posiedzenie USKW zwołuje i prowadzi do momentu wyboru przewodniczącego 

USKW przewodniczący Samorządu Studenckiego. 

2. USKW wybiera na pierwszym posiedzeniu swojego przewodniczącego oraz jego zastępcę. 

W przypadku niemożności wykonywania zadań przez przewodniczącego jego obowiązki 

wykonuje zastępca. 

3. Przewodniczący USKW kieruje pracami USKW oraz zwołuje posiedzenia i im 

przewodniczy.  

 

§ 10 

1. Uchwały USKW zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy regulaminowego składu członków USKW. 

2. Uchwały USKW nie mogą być sprzeczne z przepisami statutu, uchwałami senatu  

i uchwałami Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

 

§ 11 

1. Do zadań USKW należy w szczególności: 
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1) ustalenie kalendarza czynności wyborczych i ogłoszenie go do 10 października roku 

wyborczego, 

2) zbieranie kandydatur w wyborach, 

3) przeprowadzanie wyborów do RSS, 

4) informowanie wyborców o terminie wyborów oraz innych sprawach związanych 

 z wyborami, 

5) ogłaszanie wyników wyborów do RSS, 

6) sporządzanie protokołu z wyborów oraz przekazanie go do Parlamentu w terminie nie 

późniejszym niż 3 dni od daty wyborów. 

7) przekazywanie oświadczeń i zgód o których mowa w § 25 i § 29 oraz uchwał 

Parlamentu o wyborze senatorów studenckich i elektorów studenckich, do UKW  

w terminie 3 dni od dnia wyboru. 

2. Kalendarz czynności wyborczych musi być zgodny ze statutem, uchwałami senatu, 

uchwałami Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

 

Rozdział 3 

Wybory do Rady Samorządu Studenckiego RSS 

 

§ 12 

1. Wybory do RSS przeprowadza się do 31 października w systemie USOS. Wybory trwają 48 

godzin. 

2. W przypadku niemożności przeprowadzenia wyborów w systemie USOS przez okres 

dłuższy niż dwa tygodnie, wybory przeprowadza się w formie papierowej. Wybory takie trwają 

5 godzin. 

 

§ 13 

1. Informację o terminie i miejscu przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości 

wyborców najpóźniej na 14 dni przed dniem wyborów w sposób zwyczajowo przyjęty 

i umożliwiający zapoznanie się z nią jak największej liczbie studentów, w szczególności 

w formie mailowej, papierowych ogłoszeń w budynku jednostki oraz w formie 

elektronicznej przynajmniej na stronie internetowej jednostki. 

2. Wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia wyborów podaje się informację 

o terminach i miejscu przyjmowania zgłoszeń kandydatów przez USKW przez organ 

przeprowadzający wybory oraz formalne wymogi zgłoszenia kandydata, o których mowa 

w § 14. 

 

§ 14 

1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu wyborcy posiadającemu czynne prawo 

wyborcze.  

2. O ile co innego nie wynika z dalszej treści niniejszego Regulaminu, zgłoszenie kandydata 

składa się w formie pisemnej albo elektronicznej nie później niż na 5 dni przed dniem 

wyborów.  

3. Zgłoszenie kandydata  musi zawierać: 

1) imię i nazwisko, rok studiów, numer albumu kandydata, 

2) oświadczenie kandydata o wykonywaniu biernego prawa wyborczego tylko w jednej 

jednostce stosownie do wymogów § 3 ust. 4, 

4. W przypadku, gdy wyborca zgłasza inną osobę jako kandydata, zgłoszenie zawiera: 

1) imię i nazwisko, rok studiów, numer albumu zgłaszającego oraz jego podpis, 

2) imię i nazwisko, rok studiów, numer albumu kandydata, 
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3) oświadczenie kandydata o wykonywaniu biernego prawa wyborczego tylko na jednej 

jednostce stosownie do wymogów § 3 ust. 4, 

4) zgodę kandydata potwierdzoną jego podpisem. 

5. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 15 

1. Grupa co najmniej trzech kandydatów może utworzyć komitet wyborczy.  

2. Zgłoszenie informacji o utworzeniu komitetu wyborczego wraz z jego nazwą i listą 

członków jest potwierdzone podpisem każdego z tych członków i złożone na piśmie nie 

później niż na 3 dni przed dniem wyborów.  

 

§ 16 

1. Karty do głosowaniazawierają informację o przeprowadzanych wyborach:  

− datę,  

− instrukcję oddania głosu uwzględniającą w szczególności treść § 17, w tym liczbę 

mandatów do obsadzenia w przeprowadzanych wyborach,  

− imiona i nazwiska kandydatów ułożone w kolejności alfabetycznej według nazwisk, 

− oraz pieczęć organu przeprowadzającego wybory. 

2. Przy nazwiskach kandydatów będących członkami komitetu wyborczego umieszcza się 

nazwę tego komitetu wyborczego. 

 

§ 17 

1. Wyboru dokonuje się stawiając znak X w kratce obok nazwisk tych osób, na które wyborca 

oddaje swój głos. 

2. Głos jest nieważny, gdy liczba X jest większa od liczby wybieranych członków organu.  

3. Dopisanie dodatkowych słów lub dopisków nie wpływa na ważność oddanego głosu. 

4. Ustępy 1-3 stosuje się przy wyborach przeprowadzanych w formie papierowej. 

 

§ 18 

1. Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do 

uzyskania mandatu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania po 

uwzględnieniu liczby głosów pozostałych kandydatów, przeprowadza się drugą turę 

wyborów. 

 

§ 19 

USKW niezwłocznie ogłasza wyniki wyborów drogą elektroniczną za pomocą stron samorządu 

lub poszczególnej jednostki.  

 

§ 20 

Przewodniczący USKW na pierwszym posiedzeniu Parlamentu po wyborach do RSS, składa 

sprawozdanie z prac komisji wyborczej. 

 

§ 21 

1. Członek RSS może zostać odwołany w drodze referendum przeprowadzonego w danej 

jednostce przez USKW. 

2. Wniosek o przeprowadzenie referendum, o którym mowa w ust. 1, może złożyć 10% 

studentów liczonych od liczby biorących udział w wyborach danego członka RSS. 

Referendum przeprowadza się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku. 

Przepisy § 12, 13, 17, 18, 20 stosuje się odpowiednio. 
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3. Członek RSS zostaje odwołany w drodze referendum, gdy za jego odwołaniem oddano 

więcej niż 50% ważnych głosów. 

4. Referendum jest wiążące, gdy weźmie w nim udział liczba studentów nie mniejsza niż 3/5 

liczby ważnych głosów oddanych na tego członka RSS w wyborach, w których uzyskał 

mandat. 

 

§ 22 

W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka RSS przed upływem kadencji 

przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy § 12-20 stosuje się odpowiednio. 

 

 

Rozdział 5 

Wybory do Parlamentu Studenckiego 

 

§ 23 

1. Wyboru przedstawicieli jednostki do Parlamentu Studenckiego dokonuje się na posiedzeniu 

zwołanym do dnia 15 listopada spośród ogółu studentów danej jednostki w drodze uchwały 

RSS. 

2. Wybór przedstawicieli zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

regulaminowej liczby członków RSS. 

 

§ 24 

1. Właściwy RSS, z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego, może odwołać 

przedstawiciela jednostki do Parlamentu w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

większością w obecności połowy regulaminowej liczby członków. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania przedstawiciela jednostki w Parlamencie 

przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie do 30 dni od 

dnia wygaśnięcia mandatu. 

3. Postanowienia § 23 stosuje się odpowiednio. 

 

 

Dział II 

Wybory przedstawicieli Samorządu Studenckiego do senatu i Kolegium Elektorów 

Uniwersytetu 

 

 

Rozdział II 

Wybory senatorów studenckich 

 

§25 

1. Kadencja przedstawicieli Samorządu w senacie trwa  rok i rozpoczyna się 1 września, a 

kończy 31 sierpnia kolejnego roku, o ile uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nie 

stanowi inaczej. 

2. Do zgłoszenia kandydata na senatora studenckiego dołącza się pisemną zgodę kandydata 

na kandydowanie oraz jego oświadczenie o którym mowa w § 38 ust. 9 Statutu 

Uniwersytetu w Białymstoku, które składa się do przewodniczącego USKW.  

 

 

 

 



19 

§ 26 

1. Wybór na przewodniczącego wiąże się z wybraniem osoby na senatora studenckiego. Nie 

stosuje się go do limitu z ust. 5. 

2. Kandydatów na senatorów studenckich zgłaszają członkowie Parlamentu. 

3. Kandydaci przedstawiają swoją kandydaturę na forum Parlamentu. 

4. Parlament wybiera senatorów studenckich w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów w obecności połowy regulaminowej liczby członków.  

5. Senatorami studenckimi mogą być nie więcej niż dwie osoby z jednej jednostki. 

 

§ 27 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza powtarzającego się  

i nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w posiedzeniach senatu lub postępowania 

uchybiającego godności studenta, Parlament w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów w obecności połowy regulaminowej liczby członków, może odwołać 

senatora studenckiego. 

2. Przepisy § 26  ust. 2-5 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 28 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu senatora studenckiego przed upływem kadencji wyboru 

nowego senatora studenckiego dokonuje się w terminie 30 dni. 

2. Kadencja senatora wybranego w drodze wyborów uzupełniających, trwa do dnia 

zakończenia danej kadencji. 

 

 

Rozdział III 

Wybory przedstawicieli Samorządu Studenckiego do Kolegium Elektorów Uniwersytetu 

 

 

§ 29 

1. Kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Parlamentowi może zgłosić spośród 

wszystkich studentów Uniwersytetu, jednak nie więcej niż pięciu z jednej jednostki:  

1) przewodniczący, 

2) grupa dziesięciu członków Parlamentu, 

3) trzech członków Zarządu. 

2. Parlament wybiera przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w drodze 

uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

regulaminowego składu.  

3. Do zgłoszenia kandydata na elektora studenckiego dołącza się pisemną zgodę kandydata na 

kandydowanie oraz jego oświadczenie o którym mowa w § 25 ust. 3 Statutu Uniwersytetu  

w Białymstoku 

4. Realizując prawo o którym mowa w ust 1 pkt 2 osoba uprawniona do zgłaszania 

kandydatów na elektora może być tylko w jednej grupie.  

 

§ 30 

W razie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela Samorządu do Kolegium Elektorów 

Uniwersytetu przed upływem kadencji wyboru nowego przedstawiciela dokonuje się  

w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu. 
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Rozdział IV 

Wybory przedstawicieli Samorządu Studenckiego do rad wydziałów i rad instytutów  

 

 

§ 31 

RSS wybiera studenckiego członka rady jednostki spośród wszystkich studentów danej 

jednostki. 

 

§ 32 

1. RSS w drodze uchwały podjętej większością 4/5 głosów regulaminowej liczby swoich 

członków może odwołać studenckiego członka rady jednostki wydziału. 

2. Przepisy § 24 ust. 2 i 3 Regulaminu Wyborczego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

w Białymstoku stosuje się odpowiednio. 

 

§ 33 

W razie wygaśnięcia mandatu albo odwołania studenckiego członka rady jednostki przed 

upływem kadencji, wyboru odpowiednio nowego studenckiego członka rady jednostki 

wydziału dokonuje się niezwłocznie. 

 

Rozdział IV 

Protest wyborczy 

 

§ 34 

1. Protest w sprawie ważności wyborów zwany dalej protestem wyborczym do RSS może 

złożyć każdy student danej jednostki. 

2. Protest wyborczy w sprawie ważności wyborów przedstawicieli Samorządu w ciałach 

kolegialnych może złożyć  grupa co najmniej 15 studentów posiadających czynne i bierne 

prawo wyborcze. 

 

§ 35 

1. Protest wyborczy składa się na piśmie do USKW w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyniku wyborów w przypadku wyborów do RSS. 

2. Protest wyborczy zawiera łącznie:  

1) wskazanie przepisu, który został naruszony; 

2) zarzuty wobec sposobu przeprowadzenia wyborów; 

3) dowody, na których te zarzuty są oparte. 

 

§ 36 

1. USKW rozpatruje protest przeciwko ważności wyborów w terminie trzech dni od dnia jego 

złożenia. 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Regulaminu Wyborczego po rozpatrzeniu 

protestu, USKW unieważnia wybory, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik 

wyborów. 

3. W przypadku samodzielnego powzięcia wiadomości o naruszeniu przepisów Regulaminu 

Wyborczego rozstrzygnięcie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, USKW 

podejmuje z urzędu w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów w przypadku 

wyborów do Parlamentu albo RSS, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik wyborów. 
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§ 37 

W przypadku unieważnienia wyborów do RSS, USKW ogłasza datę ponownych wyborów  

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym unieważniono wybory oraz 

przeprowadza wybory. 

 

§ 38 

Wynik wyborów staje się prawomocny z upływem terminu do złożenia protestu  

o unieważnienie wyborów, a jeżeli protest taki został złożony – z dniem odrzucenia protestu.  

 

§ 39 

W przypadku wyborów senatorów studenckich, przedstawicieli studenckich w Kolegium 

Elektorów i studenckich członków rad jednostek w sprawach ich unieważnienia stosuje się 

przepisy § 83 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku.  

 

 

Przepisy przejściowe i końcowe  

 

§ 40 

1. Wybór pierwszej USKW odbywa się do 31 stycznia 2020 roku. 

2. Kadencja pierwszej  powołanej USKW trwa do 31 sierpnia 2020 roku. 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu Samorządu Studenckiego 

 

 

Lista Rad Samorządu Studenckiego 

na Uniwersytecie w Białymstoku 

 

 

1. Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Biologii. 

2. Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Chemii. 

3. Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Fizyki, Wydziału Matematyki 

i Instytutu Informatyki. 

4. Rada Samorządu Studenckiego Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału 

Ekonomiczno-Informatycznego. 

5. Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomii i Finansów oraz Instytutu 

Zarządzania. 

6. Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Edukacji. 

7. Rada Samorządu Studenckiego Instytutu Studiów Kulturowych. 

8. Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych  

i Instytutu Filozofii 

9. Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego. 

10. Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa. 

11. Rada Samorządu Studenckiego Instytutu Socjologii.  


