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Dział 1  

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1  

Podstawę prawną działania Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko -

Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem stanowią:  

1) ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 

572 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”,  

2) Regulamin Samorządu Studenckiego uchwalony przez uczelniany organ 

uchwałodawczy Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego  

w Olsztynie, zwany dalej „Regulaminem”,  

3) Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „Statutem”.  

 

§2  

1. Regulamin określa strukturę i zasady funkcjonowania organów Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej „Samorządem 

Studenckim”.   

2. Samorząd Studencki prowadzi działalność na terenie Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie zwanego dalej „Uniwersytetem” w zakresie spraw studenckich, 

w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów.  

 

§ 3 

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:  

1) Samorząd Studencki – ogół studentów Uniwersytetu; 

2) organy Samorządu Studenckiego –organy wymienione w § 10 Regulaminu, 

3) Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego – organ Wydziałowego Samorządu 

Studenckiego, zwany dalej „RWSS”, w skład którego wchodzą osoby wymienione  

w § 14 ust. 2 Regulaminu, 

4) Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego – rozumie się przez to organ Samorządu 

Studenckiego, zwany dalej „RUSS”, w skład którego wchodzą osoby wymienione  

w § 19 ust. 2 Regulaminu, 

5)  Rada Roku / Specjalności – rozumie się przez to podstawową jednostkę 

organizacyjną Samorządu Studenckiego na Wydziale, 

6) mandat funkcyjny –  czynne i bierne prawo głosu, które otrzymują członkowie 

Prezydium, 

7) zwykła większość głosów –  większość oddanych głosów „za”, niż „przeciw”. 

8) bezwzględna większość głosów – więcej oddanych głosów „za”, niż „przeciw”  

i „wstrzymujących się” razem wziętych. 

9) kwalifikowana większość głosów – większość przekraczająca połowę wszystkich 

głosów wyrażona ułamkiem, 

10) czynne prawo wyborcze – prawo do głosowania, czyli wybierania organów 

kolegialnych i jednoosobowych przez wyborców; przysługuje wszystkim studentom 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

11) bierne prawo wyborcze –  rozumie się przez to prawo do kandydowania, objęcia i 

pełnienia mandatu lub funkcji w organie kolegialnym i jednoosobowym, 

12) kworum – minimalną liczbę uczestników zebrania wyborczego, niezbędną do 

przeprowadzenia wyborów, 
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13) Regulamin Studiów – dokument określający organizację i tok studiów oraz związane 

z nimi prawa i obowiązki studenta. 

 

§4  

1. Samorząd Studencki tworzą Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet.  

2. Organy Samorządu Studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów 

Uniwersytetu, zwanego dalej Uniwersytetem.  

3. Organy Samorządu Studenckiego działają niezależnie od organów Uniwersytetu, w skład 

których wchodzą reprezentanci studentów.  

4.  Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu Studenckiego niezgodną z przepisami prawa, 

Statutem, Regulaminem Studiów lub niniejszym Regulaminem.  

 

§ 5 

1. Organy Samorządu Studenckiego decydują w sprawach rozdziału środków finansowych 

przeznaczonych przez organy Uczelni na cele studenckie. Organy Samorządu 

Studenckiego przedstawiają organom Uczelni sprawozdanie z rozdziału środków 

finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim.  

2. Organy Samorządu Studenckiego mają prawo występowania z wnioskami do organów 

Uniwersytetu w sprawach dotyczących studentów.  

 

§6 

Do zadań Organów Samorządu Studenckiego należy w szczególności: 

1) reprezentowanie ogółu studentów Uniwersytetu, 

2) obrona praw studentów Uniwersytetu, 

3) wspieranie naukowych, kulturalnych i sportowych inicjatyw studenckich, 

4) integracja środowiska akademickiego, 

5) rozwiązywanie konfliktów w środowisku akademickim, 

6) prowadzenie na terenie Uniwersytetu działalności w zakresie spraw studenckich,  

w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów Uniwersytetu, 

7) współdecydowanie z organami Uniwersytetu w sprawach, które dotyczą studentów, 

na zasadach określonych Ustawą, Statutem i innymi przepisami, 

8) opiniowanie projektów decyzji organów Uniwersytetu w sprawach studenckich. 

 

§ 7 

1. Odpowiednie organy Uniwersytetu na podstawie przepisów Ustawy zapewniają środki 

niezbędne do funkcjonowania Samorządu Studenckiego.  

2. Samorząd Studencki dla realizacji swych celów ma prawo bezpłatnie korzystać  

z pomieszczeń i środków technicznych Uniwersytetu, w zakresie i na zasadach 

uzgodnionych z władzami Uniwersytetu.  

3. Samorząd Studencki może pozyskiwać środki z innych źródeł, a w szczególności  

z działalności promocyjnej i reklamowej, dochodów ze zbiórek publicznych oraz poprzez 

organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym i rozrywkowym.  

 

 

§ 8 

Organom Samorządu Studenckiego przysługuje prawo używania pieczęci z nazwą organu.  

 



4 
 

Dział 2  

 

STRUKTURA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO  

 

§ 9 

1. Podstawą jednostką struktury Samorządu Studenckiego jest ogół studentów danego 

roku, kierunku lub specjalności.  

2. RWSS tworzą: 

1) starości z poszczególnych lat, 

2) zastępcy starostów z poszczególnych lat, w liczbie nie większej niż jeden z każdego 

roku, 

3) pozostali studenci Wydziału tytułem mandatów funkcyjnych. 

3. RUSS tworzą: 

1) Przewodniczący RWSS, 

2) Delegat z każdej RWSS, 

3) studenci RUSS tytułem mandatów funkcyjnych. 

 

§ 10 

1. Kolegialnymi organami Samorządu Studenckiego są:  

1) Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, zwana dalej „RUSS”,  

2) Rady Wydziałowe Samorządu Studenckiego, zwana dalej „RWSS”,  

3) Rada Osiedla Akademickiego, zwana dalej „ROA”,  

4) Rady Mieszkańców Domów Studenckich, zwane dalej „RM”,  

5) Rady Lat albo Rady Specjalności. 

2. Kolegialnymi organami wykonawczymi Samorządu Studenckiego Uniwersytetu są:  

1) Prezydium RUSS,  

2) Prezydium RWSS,  

3) Prezydium ROA,  

4) Wydziałowa Komisja Stypendialna oraz Uczelniana Odwoławcza Komisja 

Stypendialna. 

3. Jednoosobowymi organami wykonawczymi Samorządu Studenckiego są:  

1) Przewodniczący RUSS,  

2) Przewodniczący RWSS,  

3) Przewodniczący ROA,  

4) Przewodniczący Rady Mieszkańców,  

5) Starostowie lat albo Starości specjalności 

4. RUSS wybiera ponadto:  

1) Komisję rewizyjną,  

2) Sąd koleżeński, 

3) przedstawicieli reprezentujących studentów w organach Uniwersytetu.  

5. Kadencja organów kolegialnych i jednoosobowych Samorządu Studenckiego trwa dwa 

lata, z zastrzeżeniem § 10 ust. 7, § 12, § 15 ust. 4 oraz § 21 ust. 7 niniejszego 

Regulaminu. Przepisu nie stosuje się do organów ROA oraz RM, których kadencja trwa 

jeden rok.  

6. Kadencja organów Samorządu Studenckiego rozpoczyna się w dniu 1 listopada roku 

wyborów, a kończy w dniu 31 października roku, w którym upływa kadencja.  

7. Członkowie Prezydium: RUSS, RWSS podlegają corocznie głosowaniu nad 

absolutorium. Odbywa się ono na zebraniu wyborczym w nowym roku akademickim. 
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Osoba, która nie otrzymała absolutorium, zostaje pozbawiona funkcji członka 

Prezydium, a na powstały wakat zarządza się wybory uzupełniające. Na funkcje 

prezydialne nie mogą ubiegać się studenci, którzy nie otrzymali w danym roku 

akademickim absolutorium.  

 

Dział 3  

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO  

 

Rozdział 1 

Rada Roku 

 

§11 

1. Rada Roku lub Rada Specjalności reprezentuje studentów odpowiednio danego roku lub 

specjalności.  

2. Posiedzenia Rady Roku lub Rady Specjalności zwołuje starosta w zależności od 

potrzeb.  

3. Wybory starosty oraz zastępcy odbywają się zgodnie z przepisami zawartymi w 

Ordynacji Wyborczej. 

4. W skład Rady Roku lub Rady Specjalności wchodzą:  

1) z głosem stanowiącym: starosta i jego zastępca,  

2) z głosem doradczym: starości poszczególnych grup danego roku bądź specjalności. 

 

§ 12 

Kadencja Rady Roku lub Rady Specjalności trwa jeden rok. 

 

§ 13 

Rada Roku  lub Rada Specjalności odpowiada w szczególności za: 

1) kontakt z właściwym dla siebie dziekanatem, 

2) reprezentowanie  grupy w bieżących sprawach dydaktycznych, organizacyjnych i 

administracyjnych, między innymi: 

a) ustalanie terminów egzaminów i zaliczeń, 

b) przekazywanie do wiadomości studentów wszelkich ogłoszeń dotyczących 

roku/specjalności, 

c) odpowiadanie za zebranie i przedłużenie ważności legitymacji studenckich, 

3) rozwiązywanie konfliktów pomiędzy studentami. 

 

 

Rozdział 2 

 Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego 

 

§14 

1. RWSS jest organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego w sprawach 

dotyczących studentów Wydziału.  

2. W skład RWSS wchodzą:  

1) z głosem stanowiącym (z zastrzeżeniem ust. 4):  

a) Przewodniczący RWSS (tytułem mandatu funkcyjnego),  

b) członkowie Prezydium RWSS (tytułem mandatów funkcyjnych);  
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c) starości podstawowej jednostki strukturalnej Samorządu Studenckiego i po 

jednym zastępcy starosty, 

2) z głosem doradczym:  

a) przedstawiciele Rad Mieszkańców akademików, 

b) przedstawiciel studentów niepełnosprawnych danego Wydziału,  

c) zaproszeni goście,  

d) inni członkowie.  

3. RWSS podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby członków RWSS z głosem stanowiącym.  

4. Prezydium RWSS może na zebraniu RWSS podjąć większością 2/3 głosów uchwałę  

w przedmiocie utraty głosu stanowiącego po trzykrotnej, nieusprawiedliwionej 

nieobecności na zebraniu zwyczajnym, którego termin podany był w sposób zwyczajowo 

przyjęty na wydziale, na minimum 5 dni roboczych przed zebraniem RWSS. Studentowi 

Wydziału, który utracił głos stanowiący, przysługuje prawo do udziału w zebraniach  

z głosem doradczym.  

5. Tryb pracy RWSS ustala we własnym zakresie z zastrzeżeniem § 16 ust. 2  

 

§15 

1. Organem wykonawczym RWSS jest Prezydium RWSS.  

2. W skład Prezydium RWSS wchodzą:  

1) Przewodniczący RWSS,  

2) co najmniej dwóch Wiceprzewodniczących, z których jeden jest pełnomocnikiem ds. 

studentów niestacjonarnych,  

3) nie więcej niż dwóch członków Prezydium. 

3. Prezydium RWSS nie może liczyć więcej niż pięć osób. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, odpowiednio RWSS może odwołać członka 

Prezydium oraz innych członków, odpowiednio RWSS z poszczególnych funkcji, 

większością co najmniej 2/3 głosów stanowiących na wniosek: 1/3 członków RWSS z 

głosem stanowiącym lub Przewodniczącego. 

 

§16 

1. Wybory do RWSS i Prezydium RWSS odbywają się zgodnie z Ordynacją Wyborczą 

uchwaloną przez RUSS.  

2. Posiedzenia RWSS odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem przerwy 

wakacyjnej oraz międzysemestralnej. Na wniosek 1/3 członków RWSS z głosem 

stanowiącym, przedstawiciel Prezydium RWSS zwołuje posiedzenie nadzwyczajne  

w terminie 5 dni roboczych od dnia  wpłynięcia wniosku.  

3. W posiedzeniach RWSS dodatkowo mogą uczestniczyć członkowie Kolegium 

Rektorskiego, Kolegium Dziekańskiego, Przewodniczący RUSS oraz inni goście 

zaproszeni przez Przewodniczącego RWSS.  

4. Głosowania są jawne. W sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne.  

 

 

 

§17 

RWSS jest odpowiedzialna w szczególności za:  

1) aktywizację środowiska akademickiego, 

2) ustalanie zasad i kierunków działania RWSS,  
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3) reprezentowanie studentów wobec władz wydziału,  

4) wybór przedstawicieli do komisji wydziałowych i organów wydziałowych,  

5) mediację w sporach pomiędzy studentami wydziału. 

 

 

§ 18 

RWSS wspólnie z Dziekanem i Komisjami, o których mowa w § 25 ust. 1, odpowiada za 

przyznanie świadczeń pomocy materialnej zgodnie z regulaminem wprowadzonym 

zarządzeniem rektora.  

 

Rozdział 3  

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego 

 

§19 

1. RUSS jest organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego.  

2. W skład RUSS wchodzą:  

1) z głosem stanowiącym:  

a) Przewodniczący RWSS,  

b) jeden Delegat z każdego Wydziału, wybrany przez właściwą RWSS, 

c) członkowie Prezydium RUSS (tytułem mandatów funkcyjnych), 

2) z głosem doradczym:  

a) nie więcej niż trzech przedstawicieli studentów niepełnosprawnych,  

b) Przewodniczący ROA,  

c) inne osoby wskazane przez Prezydium RUSS. 

3. W posiedzeniach RUSS dodatkowo mogą uczestniczyć - z głosem doradczym - Rektor 

oraz inni goście zaproszeni przez Przewodniczącego RUSS.  

4. Posiedzenia RUSS odbywają się raz w tygodniu, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, 

międzysemestralnej i innych szczególnie uzasadnionych przypadków.  

5. Na wniosek 1/3 członków RUSS z głosem stanowiącym, Przewodniczący zwołuje 

posiedzenie nadzwyczajne w terminie 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia wniosku. 

W przeciwnym przypadku – posiedzenie nadzwyczajne zwołuje przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej, w terminie 6 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku do Przewodniczącego 

RUSS.  

6. Głosowania RUSS są jawne. W sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne.  

7. Uchwały RUSS zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

członków RUSS z głosem stanowiącym.  

8. Tryb pracy RUSS ustala we własnym zakresie.  

 

§20 

1. Do wyłącznej kompetencji RUSS należy: 

1) uchwalanie Regulaminu Samorządu Studenckiego i jego zmian, 

2) opiniowanie Regulaminu Studiów, 

3) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu 

Studenckiego, 

4) wybór Przewodniczącego oraz prezydium RUSS, 

5) wybór przedstawicieli studentów w Komisjach Senackich i organach Uniwersytetu, 

6) reprezentowanie interesów studentów wobec władz Uniwersytetu 
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7) wyrażenie zgody na przyjęcie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Regulaminem Pomocy 

Materialnej.  

8) nadzorowanie:  

a) przeprowadzenia wyborów do organów kolegialnych i wykonawczych 

Samorządu Studenckiego oraz do struktur kolegialnych Uniwersytetu zgodnie 

ze Statutem,  

b) działalności przedstawicieli Samorządu Studenckiego w organach kolegialnych 

Uniwersytetu,  

c) przeprowadzenia wyborów elektorów studenckich dla wyboru Rektora  

i Prorektorów Uniwersytetu. 

2. Do zakresu działania RUSS należy ponadto, w szczególności:  

1) ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Studenckiego,  

2) reprezentowanie studentów, 

3) organizowanie życia kulturalnego społeczności akademickiej, 

4) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń organizowanych przez 

Samorząd Studencki, 

5) aktywizowanie społeczności akademickiej. 

 

§21 

1. Organem wykonawczym RUSS jest Prezydium RUSS.  

2. W skład Prezydium RUSS wchodzą:  

1) Przewodniczący RUSS,  

2) dwóch Wiceprzewodniczących, z których jeden jest pełnomocnikiem ds. studentów 

niestacjonarnych,  

3) dwóch członków, 

4) Rzecznik Prasowy RUSS, 

5) Sekretarz RUSS. 

3. Prezydium RUSS przewodniczy obradom RUSS. 

4. Przewodniczący RUSS spośród członków Prezydium RUSS powołuje koordynatora 

odpowiedzialnego za bezpieczeństwo podczas imprez organizowanych przez Samorząd 

Studencki. 

5. Prezydium RUSS, w czasie gdy RUSS nie obraduje, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach może podejmować uchwały. Uchwały zapadają zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium RUSS.  

6. RUSS wybiera Prezydium na kadencję, o której mowa w § 10 ust. 5 i 6.  

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, odpowiednio RUSS może odwołać członka 

Prezydium oraz innych członków, odpowiednio RUSS z poszczególnych funkcji, 

większością co najmniej 2/3 głosów stanowiących na wniosek: 1/3 członków RUSS  

z głosem stanowiącym lub Przewodniczącego. 
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§22 

Tryb wyboru jednoosobowych organów, przedstawicieli do organów kolegialnych, 

przedstawicieli do struktur kolegialnych Uniwersytetu oraz na inne wybieralne stanowiska 

określa Ordynacja Wyborcza uchwalona przez RUSS.  

 

§23 

1. Członkowie RUSS reprezentują Samorząd Studencki na szczeblu Uniwersyteckim. Poza 

Uniwersytetem Samorząd Studencki reprezentuje Przewodniczący RUSS oraz inni 

upoważnieni przez RUSS studenci. 

2. Przedstawiciele RUSS uczestniczą w pracach struktur kolegialnych Uniwersytetu 

zgodnie ze Statutem i Ustawą. 

3. Przedstawiciele RUSS pośredniczą w rozwiązywaniu konfliktów społeczności 

akademickiej. 

 

§ 24 

1. W celu realizacji swoich działań RUSS może powołać doraźne i stałe komisje na czas 

trwania swojej kadencji.  

2. RUSS powołując komisję określa jej cel, zasady i tryb działania. 

 

§ 25 

1. Świadczenia pomocy materialnej, na podstawie regulaminu, o którym mowa w §18, 

studentom przyznają Wydziałowe Komisje Stypendialne i Uczelniana Odwoławcza 

Komisja Stypendialna.  

2. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc  

w Domach Studenckich określa regulamin, o którym mowa w §18, a tryb wyboru 

przedstawicieli Samorządu Studenckiego do komisji, o których mowa w ust. 1, określa 

uchwalona przez RUSS Ordynacja Wyborcza. 

 

Rozdział 4  

Komisja Rewizyjna 

 

§ 26 

1. Organem kontrolnym Samorządu Studenckiego jest Komisja Rewizyjna.  

2. Komisja Rewizyjna dokonuje corocznej kontroli gospodarki finansowej prowadzonej 

przez Prezydium RUSS, kontroli zgodności działalności organów kolegialnych  

i jednoosobowych Samorządu Studenckiego z Regulaminem, opiniuje sprawozdanie  

z działalności RUSS oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium Prezydium RUSS.  

3. Z kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który wraz z wnioskami przekazuje do 

wiadomości członków RUSS oraz Prorektora właściwego ds. studenckich. 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować w sprawach o których mowa w § 21 ust. 7. 

 

Rozdział 5 

Komisja Dyscyplinarna i Sąd Koleżeński 

 

§27 

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną 

lub przed Sądem Koleżeńskim Samorządu Studenckiego.  
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2. Wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim następuje na wniosek Rektora, 

organów Uniwersytetu lub organów Samorządu Studenckiego.  

3. Sąd Koleżeński wymierza kary:  

1) upomnienia,  

2) nagany,  

3) nagany z ostrzeżeniem. 

4. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej lub Sądu Koleżeńskiego istnieje możliwość odwołania 

się do właściwego organu wyższej instancji. 

 

§28 

W przypadku równej ilości głosów w trakcie głosowań, głos decydujący mają odpowiednio 

osoby wymienione w § 10 ust. 3 Regulaminu.  

 

 

§29 

ROA oraz RM ustalają swoje regulaminy w odrębnym trybie. Wchodzą one w życie po 

stwierdzeniu przez RUSS w drodze uchwały ich zgodności z przepisami niniejszego 

Regulaminu.  

 

 

 

Rozdział 6 

Rada Osiedla Akademickiego 

 

§30 

 

1. Prezydium ROA składa się z: 

1) Przewodniczącego, 

2) Dwóch Wiceprzewodniczących, 

3) Sekretarza, 

4) Rzecznika Prasowego. 

2. ROA zobowiązana jest dostarczyć Fundacji „ŻAK” protokół z zebrania ROA wraz z 

protokołem wyborczym do tego organu, niezwłocznie po zakończeniu zebrania. 

 

 

Dział 4  

Przedstawiciele studentów w organach Uniwersytetu 

 

§31 

 

1. Studenci reprezentowani są przez swoich przedstawicieli w kolegialnych organach 

Uniwersytetu (Senacie i radach wydziałów) oraz w kolegiach wyborczych do wyborów 

organów jednoosobowych. 

2. Wyborów przedstawicieli studentów dokonuje się na podstawie Ordynacji Wyborczej 

stanowiącej załącznik numer 1 do Regulaminu. 
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Dział 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§32 

 

1. Regulamin Samorządu Studenckiego wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego 

zgodności z Ustawą oraz ze Statutem.  

2. Zmian w niniejszym Regulaminie może dokonać RUSS większością 2/3 głosów 

wszystkich członków RUSS. Zmiany Regulaminu wymagają stwierdzenia przez Senat 

Uniwersytetu zgodności z Ustawą oraz ze Statutem.  
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Załącznik nr 1 

 do Regulaminu RUSS 

ORDYNACJA WYBORCZA 
 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Przedstawiciele do organów Samorządu Studenckiego wybierani są na dwuletnią 

kadencję, z zastrzeżeniem § 10 ust. 7; § 12   oraz §21 ust. 7   Regulaminu Samorządu 

Studenckiego. Przepisu nie stosuje się do organów ROA , RM oraz Rady 

Roku/Specjalności, których kadencja trwa jeden rok. 

2. Wyboru dokonuje się na określoną funkcję w Samorządzie Studenckim. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów ma każdy uczestnik zebrania wyborczego, będący 

studentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do kandydowania 

potrzebna jest obecność kandydata na zebraniu wyborczym oraz jego wyraźna zgoda. 

4. Wybór przeprowadza się: 

1) na kartach do głosowania przygotowanych przez organizatora wyborów z 

naniesionymi przez niego nazwiskami kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz 

opatrzonej pieczęcią,  

albo  

2) w ten sposób, że przygotowane czyste karty - odpowiednio oznaczone - rozdaje się 

głosującym, którzy w podanej alfabetycznej kolejności wpisują nazwiska 

kandydatów; następnie komisja skrutacyjna zbiera te karty i po wymieszaniu rozdaje 

głosującym,  

albo  

3) za pomocą elektronicznego systemu do głosowania.  

5. Wyboru, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1, 2  dokonuje się, pozostawiając na karcie do 

głosowania nieskreślone nazwiska tych osób, na które wybierający oddają swe głosy, a 

skreślając pozostałe. 

6. W wyborach Rady Roku dopuszcza się przeprowadzenie wyborów w sposób jawny 

(przez podniesienie ręki), pod warunkiem braku sprzeciwu uczestników. Fakt głosowania 

jawnego należy odnotować w protokole z zebrania wyborczego.  

7. Procedura wyborów za pomocą elektronicznego systemu do głosowania określona jest 

przez uchwałę RUSS.  

8. Wybór następuje, gdy kandydat uzyskał ważnie oddanych zwykłą większość głosów, z 

zastrzeżeniem § 3 ust 12. 

9. W przypadku gdyby pierwsza tura nie doprowadziła do wyboru, przeprowadza się drugą, 

ewentualnie następne tury głosowania, w których nie bierze udziału kandydat z 

najmniejszą liczbą głosów. Jeśli skreślenie kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę 

głosów spowodowałoby, że liczba kandydatów zrównałaby się z liczbą mandatów 

pozostałych do obsadzenia, skreślenia nie dokonuje się.  

10. W momencie powstania wakatu na którymkolwiek stanowisku – przeprowadza się 

wybory uzupełniające na dane stanowisko, według przepisów niniejszego regulaminu, z 

zastrzeżeniem ust. 11.  

11. W przypadku utraty mandatu w trakcie trwania kadencji przeprowadza się wybory 

uzupełniające do końca kadencji, na którą był wybrany student, który utracił mandat. 
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Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w przypadku, gdy do końca kadencji 

pozostało mniej niż 5 miesięcy. 

12. Mandat studenta wygasa w przypadku 

1) zrzeczenia się mandatu,  

2) utraty statusu studenta, 

3) śmierci studenta, 

4) nie uzyskania absolutorium, 

5) odwołania wg § 21, ust. 7 Regulaminu. 

 

 

§ 2 

Wybory Rady Roku lub Rady Specjalności 

 

1. Wybory przedstawicieli do Rady Roku lub Rady Specjalności odbywają się na forum 

danego roku lub specjalności. Termin wyborów musi być podany do wiadomości 

zainteresowanym co najmniej pięć dni roboczych przed wyborami, w sposób jawny  

i ogólnodostępny dla każdego studenta roku lub specjalności, zwyczajowo przyjęty na 

Wydziale. 

2. Zebranie wyborcze organizuje i przewodniczy mu dotychczasowy starosta roku lub 

specjalności, jego zastępca albo przedstawiciel organu wyższego szczebla Samorządu 

Studenckiego.  

3. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom danego roku lub 

specjalności, obecnym na zebraniu wyborczym.  

4. Zgromadzenie wyborcze jest prawomocne do dokonania wyborów, jeżeli obecny jest na 

nim przedstawiciel RWSS (niebędący studentem danego roku lub specjalności) oraz 

jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.  

W przypadku braku kworum następne zgromadzenie wyborcze odbywa się 15 minut po 

terminie pierwszego i jest prawomocne do dokonania wyborów bez względu na liczbę 

uczestniczących w nim osób. 

5. Wybór następuje, gdy kandydat uzyskał zwykłą większość głosów.  

6. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje wszystkim wyborcom na danym roku lub 

specjalności, obecnym na zebraniu wyborczym.  

7. Przed podaniem kandydatur, studenci danego roku lub specjalności powołują spośród 

siebie co najmniej trzyosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić 

kandydaci.  

8. Na zebraniu wyborczym może być obecny przedstawiciel RUSS.  

9. W wyniku głosowania dokonuje się wyboru starosty roku lub specjalności oraz jego 

zastępcy. 

10. Starosta roku lub specjalności oraz jego zastępca są członkami RWSS z czynnym 

prawem wyborczym. 

11. Z wyborów sporządza się protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu, który trafia do prezydium urzędującej RWSS następnego dnia 

roboczego, następującego po dniu wyborów.  

12. Rada Roku winna się ukonstytuować do 20 października roku wyborów, chyba że RUSS 

postanowi inaczej. 

13. W przypadku niedopełnienia obowiązku przeprowadzenia wyborów przez starostę roku 

lub specjalności lub jego zastępcę w wyznaczonym terminie, zebranie wyborcze - na 

wniosek studentów danego roku, złożony do dnia 20 października roku wyborów - 
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organizuje i przewodniczy mu przedstawiciel Prezydium RWSS. W takim przypadku 

dopuszcza się skrócenie terminu powiadomienia o wyborach do jednego dnia 

roboczego. W przypadku niedokonania wyborów w wyznaczonym terminie, rok traci 

prawo delegowania swoich przedstawicieli do RWSS. 

 

§ 3 

Wybory Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego 

 

1. Wybory RWSS odbywają się na zebraniu elektorów z poszczególnych lat wydziału, przy 

czym każdy rok reprezentuje starosta oraz jego zastępca. Termin zebrania wyborczego 

musi zostać podany do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem co najmniej pięć dni 

roboczych, jawnie i ogólnodostępnie dla każdego studenta Wydziału, zwyczajowo 

przyjęty na Wydziale.  

2. Zebranie wyborcze organizuje i przewodniczy mu dotychczasowy Przewodniczący 

RWSS, jego zastępca albo przedstawiciel RUSS. 

3. Elektorzy powołują spośród studentów danego Wydziału obecnych na zebraniu 

wyborczym  trzyosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić 

kandydaci.  

4. Elektorzy posiadają bierne i czynne prawo wyborcze. 

5. Bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy studenci danego Wydziału. 

6. W tajnym głosowaniu zostają wybrane osoby na stanowiska: 

1) Przewodniczącego RWSS,  

2) co najmniej dwóch Wiceprzewodniczących RWSS, 

3) członków Prezydium RWSS, 

4) drugiego przedstawiciela (Delegata) do RUSS,  

5) członków innych komisji RWSS, 

6) inne. 

7. W przypadku złożenia wniosku do Prezydium RUSS o przeprowadzenie wyborów 

powszechnych na Wydziale, podpisanego przez ponad 50% studentów danego 

Wydziału, prezydium RUSS ogłasza i przeprowadza wybory powszechne na tym 

Wydziale. Termin zmiany formy wyborów upływa 20 października.  

8. Członkowie Prezydium RWSS podlegają absolutorium. W głosowaniu nad udzieleniem 

absolutorium biorą udział członkowie RWSS ustępującej kadencji. Odbywa się ono na 

początku zebrania wyborczego, a wyniki podaje się do wiadomości zgromadzonych 

przed rozpoczęciem wyborów. Osoby z ustępującej kadencji RWSS, które nie otrzymały 

absolutorium, nie mogą się ubiegać o pełnienie funkcji prezydialnych w kolejnej kadencji.  

9. Z wyborów RWSS sporządza się protokół wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: 

Dziekana, RUSS oraz do akt, przy czym egzemplarz protokołu trafia do Prezydium 

RUSS następnego dnia roboczego, następującego po dniu wyborów.  

10. Wybory do RWSS są ważne po ukończeniu wyborów do każdej Rady Roku danego 

Wydziału. 

11. Zgromadzenie wyborcze jest prawomocne do dokonania wyborów, jeżeli obecny jest na 

nim przedstawiciel RUSS (niebędący studentem danego Wydziału) oraz jeżeli bierze w 

nich udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum 

następne zgromadzenie wyborcze odbywa się 15 minut po terminie pierwszego i jest 

prawomocne do dokonania wyborów bez względu na liczbę uczestniczących w nim 

osób. 
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12. Wybór następuje, gdy kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów.  

13. RWSS winny się ukonstytuować do 25 października roku wyborów, chyba, że RUSS 

postanowi inaczej. 

 

§ 4 

Wybory Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego 

 

1. Wybory RUSS odbywają się na zebraniu elektorów wybranych na poszczególnych 

Wydziałach, przy czym każdy Wydział reprezentuje dwóch przedstawicieli.  

2. Termin zebrania wyborczego musi zostać podany z wyprzedzeniem przynajmniej pięciu 

dni roboczych do wiadomości wszystkich członków RUSS oraz nowo wybranych 

elektorów ze wszystkich Wydziałów, a także do wiadomości publicznej, w zwyczajowo 

przyjęty sposób.  

3. Zebranie wyborcze organizuje i przewodniczy mu dotychczasowy przewodniczący 

RUSS lub  jego zastępca, albo członek Prezydium RUSS.  

4. Elektorzy powołują spośród studentów Uniwersytetu obecnych na zebraniu wyborczym, 

co najmniej trzyosobową komisję skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić 

kandydaci.  

5. Elektorzy z poszczególnych Wydziałów posiadają czynne i bierne prawo wyborcze,  

z zastrzeżeniem ust. 10.  

6. Bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy studenci Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 

10. 

7. W tajnym głosowaniu zostają wybrane osoby na stanowiska:  

1) Przewodniczącego, który jest zarazem delegatem na Zjazd Parlamentu Studentów         

2) Rzeczypospolitej Polskiej,  

3) członków Prezydium RUSS 

4) przedstawicieli do komisji senackich w liczbie wynikającej z uchwał Senatu UWM,  

5) członków Komisji Rewizyjnej,  

6) członków Sądu Koleżeńskiego I instancji,  

7) członków Sądu Koleżeńskiego II instancji,  

8) inne. 

      Zmiana formy głosowania wymaga zgody wszystkich obecnych na zebraniu wyborczym 

elektorów.  

8. Kandydatury na stanowisko Przewodniczącego powinny zostać złożone w formie 

pisemnej najpóźniej na trzy dni robocze przed ustalonym terminem zebrania wyborczego 

Przewodniczącemu RUSS ustępującej kadencji, lub w wyjątkowych przypadkach innemu  

przedstawicielowi Prezydium, upoważnionemu uchwałą RUSS. Przewodniczący lub 

osoba upoważniona podaje listę kandydatów na stanowisko Przewodniczącego wraz z 

informacjami, o których mowa w ust. 9, do publicznej wiadomości następnego dnia po 

upływie terminu do składania  zgłoszeń pisemnych  

w zwyczajowo przyjęty sposób.  

9. Kandydatura, o której mowa w ust. 8, powinna zawierać:  

1) pisemne zobowiązanie kandydata na Przewodniczącego do objęcia mandatu  

w przypadku wyboru,   

2) oświadczenie kandydata o proponowanym składzie personalnym Prezydium,  

tj. dwóch wiceprzewodniczących, minimum dwóch członków Prezydium, Rzecznika 

Prasowego RUSS i Sekretarza RUSS, 

3) podział kompetencji poszczególnych osób wchodzących w skład Prezydium.  
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10. Prezydium RUSS, podlega absolutorium. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium 

biorą udział członkowie RUSS ustępującej kadencji. Odbywa się ono na początku 

zebrania wyborczego, a wyniki podaje się do wiadomości zgromadzonych przed 

rozpoczęciem wyborów. Osoby z ustępującej kadencji RUSS, które nie otrzymały 

absolutorium, nie mogą się ubiegać o pełnienie funkcji prezydialnych w kolejnej kadencji.  

11. Jeżeli zgłoszono tylko jedną kandydaturę na stanowisko przewodniczącego RUSS 

zgodnie z zasadami przewidzianymi w ust. 8, a kandydat na mocy ust. 10  nie otrzymał 

absolutorium, dopuszcza się zgłoszenie na zebraniu wyborczym kandydatury na to 

stanowisko, celem uzupełnienia powstałego wakatu.   

12. Jeżeli trzykrotne przeprowadzenie postępowania wyborczego przewidzianego w  §1 ust. 

8 nie rozstrzygnie wyniku wyborów, a obaj kandydaci uzyskają po 50% ważnie oddanych 

głosów, przeprowadza się wybory powszechne nad daną kandydaturą 

Przewodniczącego. Termin wyborów powinien być podany do publicznej wiadomości na 

dwa dni robocze przed wyborami w formie afiszy na każdym wydziale UWM oraz 

opublikowany na głównej stronie internetowej RUSS. Wybory winny się odbyć do dnia 

30 października.  

13. Po wyborze Przewodniczącego RUSS, przeprowadza się głosowanie nad każdą 

kandydaturą zgłoszoną w trybie ust 9. Jeżeli którykolwiek z kandydatów do Prezydium 

nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący proponuje w jego miejsce 

inną osobę z grona elektorów, która ponownie podlega głosowaniu. Procedurę powtarza 

się do momentu zapełnienia wszystkich miejsc prezydialnych.  

14. Ustępujący Przewodniczący przekazuje nowo wybranemu Przewodniczącemu wszystkie 

dokumenty związane z działalnością RUSS w terminie 3 dni roboczych.  

15. Z wyborów RUSS sporządza się protokół wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

niniejszego Regulaminu, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Rektora i RUSS.  

16. Wybory do RUSS są ważne po ukończeniu wyborów do każdej RWSS, przy obecności 

przynajmniej 2/3 wybranych elektorów. 

17. RUSS winna się ukonstytuować w ciągu trzech dni roboczych od dnia wyborów.  

 

§ 5 

Wybory ROA 

 

1. Przedstawicieli do Prezydium Rady Osiedla Akademickiego, zwanego dalej Prezydium 

ROA, mogą wybierać wszyscy członkowie ROA z poszczególnych Domów Studenckich, 

zwanych dalej Przedstawicielami UWM. 

2. Kandydatem do Prezydium ROA, może być każdy członek ROA, będący studentem 

UWM w Olsztynie. 

3. Kadencja Prezydium ROA trwa 1 rok akademicki. 

4. Za zorganizowanie wyborów odpowiedzialne jest ROA  ustępującej kadencji. 

5. Wybory muszą się odbyć w terminie do  31 października bieżącego roku akademickiego, 

przed wyborami do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. 

 

§ 6 

Wybory Prezydium ROA 

 

1. Wybory odbywają się w godzinach wieczornych. 

2. Miejscem wyborów jest Dom Studencki będący siedzibą ROA. 
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3. Kandydata zgłasza ustnie członek ROA. 

4. Komisję skrutacyjną rekrutuje się z członków ROA, liczy ona co najmniej trzy osoby. W 

skład komisji nie może wchodzić żaden z kandydatów do Prezydium ROA. 

5. Każda karta do głosowania oznaczona jest pieczątką Fundacji „ŻAK” ROA. 

 

§ 7 

Wybory przedstawicieli studentów do organów Uniwersytetu 

 

1. Wyboru przedstawicieli studentów do Rady Wydziału dokonuje się spośród członków 

RWSS z głosem stanowiącym. Czynne prawo głosu posiadają wszyscy studenci 

Wydziału. 

2. Wyboru przedstawicieli studentów do Senatu Uniwersytetu, po jednym z każdego 

wydziału, dokonuje się spośród członków RUSS z głosem stanowiącym. Czynne prawo 

głosu posiadają wszyscy studenci Uniwersytetu. 

3. Przedstawiciel studentów danego wydziału w Senacie Uniwersytetu wchodzi w skład 

kolegium elektorów do wyborów rektora i prorektorów. 

4. Wyboru dodatkowych elektorów do kolegium elektorów do wyborów rektora i 

prorektorów dokonuje się spośród członków RUSS z głosem stanowiącym z 

wyłączeniem studentów posiadających mandat Senatora. Czynne prawo głosu 

posiadają wszyscy studenci Uniwersytetu. 

 

§ 8 

Postanowienia Końcowe 

 

1. Nie można łączyć funkcji Przewodniczącego RUSS z funkcją Przewodniczącego 

RWSS lub Przewodniczącego ROA.  

2. Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące wyborów poszczególnych organów 

Samorządu Studenckiego może wydać RUSS w formie uchwały, w terminie do 1 

października.   

3. W zakresie wyborów organów Rady Mieszkańców i Rady Osiedla Akademickiego 

szczegółowe przepisy wykonawcze wydaje ROA w porozumieniu z Prezydium RUSS, 

w terminie do 1 października w formie uchwały.  

4. Wszelkie uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia wyborów należy składać do 

organu Samorządu szczebla wyższego, a w przypadku wyborów do RUSS do 

Prorektora właściwego ds. studenckich. Uwagi wraz z uzasadnieniem należy składać 

w formie pisemnej w terminie dwóch dni roboczych od daty wyborów.  

5. Prawo złożenia protestu posiada każdy student Uniwersytetu.   
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 Załącznik nr. 2 do Regulaminu RUSS 

 

 

Protokół z Wyborów Rady Roku 

Na mocy Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie, dnia ......................r. w Olsztynie, odbyły się wybory Rady .............. Roku na 

kierunku .............................................................., studiów 

stacjonarnych/niestacjonarnych*, jednolitych 

magisterskich/licencjackich/inżynierskich/magisterskich uzupełniających* na rok 

akademicki .............................. Wybory organizuje i przewodniczy im starosta 

roku/zastępca starosty roku/przedstawiciel RWSS* - .......................................................  

stwierdzono quorum / nie stwierdzono quorum (odczekano 15min, po czym przeprowadzono wybory)*  

Do komisji skrutacyjnej zostały powołane następujące osoby:  

1. ...........................................  

2. ...........................................  

3. ...........................................  

Na poszczególne stanowiska zgłoszono następujących kandydatów:  

Starosta roku:  

1. ...........................................  

2. ...........................................  

3. ...........................................  

4. ...........................................  

5. ...........................................  

Zastępca starosty roku:  

1. ...........................................  

2. ...........................................  

3. ...........................................  

4. ...........................................  

5. ...........................................  
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W głosowaniu wolnym, równym, powszechnym, tajnym / jawnym za zgodą głosujących zwykłą 

większością głosów na poszczególne osoby oddano następującą liczbę głosów:  

Starosta roku:  

1. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”  

2. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”  

3. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”  

4. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”  

5. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”  

Zastępca starosty roku:  

1. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”  

2. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”  

3. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”  

4. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”  

5. ....... „za” ....... „przeciw” ....... „wstrzymały się”  

Na poszczególne stanowiska wybrano:  

1. Starosta roku (imię, nazwisko, nr albumu) - ................................................. - .............  

2. Z-ca starosty roku (imię, nazwisko, nr albumu) - ......................................... - ..............  

Liczba osób głosujących: ................ Głosów ważnych: ................  

Głosów nieważnych: ................  

Podpisano:  

Komisja Skrutacyjna   Przewodniczący zebrania  Starosta Roku  

1. ..................................  

2. ..................................  ...................................  ................................  

3. ..................................  

Załączniki:  

Lista osób głosujących 

* - niewłaściwe skreślić  
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Załącznik nr. 3 do Regulaminu RUSS 

Protokół Wyborów Rady Wydziałowej Samorządu 

Studenckiego Wydziału ……………………. 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Na mocy Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie, .............................r. na Wydziale ............................................................. 

odbyły się wybory do Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego. Miały formę tajną. W 

wyborach brało udział ............. osób z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz 

........................ osób z biernym prawem wyborczym. Przewodniczącym spotkania 

wyborczego był dotychczasowy przewodniczący RWSS/zastępca przewodniczącego 

RWSS/przedstawiciel RUSS – .............................................  

stwierdzono quorum / nie stwierdzono quorum (odczekano 15min, po czym przeprowadzono wybory)*  

SKŁAD KOMISJI SKRUTACYJNEJ:  

1. .....................................................  

2. .....................................................  

3. .....................................................  

PRZEDSTAWICIELE RUSS OBECNI NA ZEBRANIU:  

1. .....................................................  

2. .....................................................  

Na Przewodniczącego RWSS zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania Przewodniczącym RWSS został ............................................  

 

Na stanowisko Delegata do RUSS zgłoszono następujące osoby:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania na stanowisko Delegata do RUSS 

wybrano.............................................  
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Na stanowiska Wiceprzewodniczących RWSS zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania Wiceprzewodniczącymi RWSS zostali .......................................... oraz 

.....................................................  

Na Członków Prezydium RWSS zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

3. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania Członkami Prezydium RWSS zostali ........................................., 

.............................................  

Na stanowisko Delegata do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej zgłoszono 

następujące osoby:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania na stanowisko Delegata do UOKS 

wybrano.............................................  

Do Komisji .... – analogicznie j.w.  

Na stanowiska Delegatów do Rady Wydziału zgłoszono następujące osoby:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

3. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  
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4. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

5. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

6. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

7. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

8. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania na Delegatów do Rady Wydziału wybrano ........  

tel. kontaktowy do Przewodniczącego RWSS: ......................................................  

tel. Kontaktowy do Delegata do RUSS: …………………………………….  

PODPISY: 

 PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO SPOTKANIA WYBORCZEGO: 

…………………………………….. 

KOMISJI SKRUTACYJNEJ:  

1) ...............................................  

2) ...............................................  

3) ...............................................  

Załączniki:  

Lista osób głosujących 

* - niewłaściwe skreślić  
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Załącznik nr. 4 do Regulaminu RUSS 

Protokół z Wyborów Rady Uczelnianej Samorządu 

Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie na kadencję ........................... 

Na mocy Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie, .............................r. na w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

odbyły się wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Miały formę tajną. W 

wyborach brało udział ............. osób z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz 

........................ osób z biernym prawem wyborczym. Przewodniczącym spotkania 

wyborczego był dotychczasowy przewodniczący RUSS/zastępca przewodniczącego 

RUSS/członek prezydium RUSS* – .............................................  

stwierdzono quorum – 2/3 wybranych elektorów  

SKŁAD KOMISJI SKRUTACYJNEJ:  

1. .....................................................  

2. .....................................................  

3. .....................................................  

4. .....................................................  

5. .....................................................  

Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępujących władz 

RUSS:  

1. Przewodniczący RUSS: ......................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

otrzymał / nie otrzymał* absolutorium  

2. Wiceprzewodniczący RUSS: ..............................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

otrzymał / nie otrzymał* absolutorium  

3. Wiceprzewodniczący RUSS: ..............................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

otrzymał / nie otrzymał* absolutorium  
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4. Członek Prezydium RUSS: .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

otrzymał / nie otrzymał* absolutorium  

5. Członek Prezydium RUSS: .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

otrzymał / nie otrzymał* absolutorium  

6. Rzecznik RUSS: .................................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

otrzymał / nie otrzymał* absolutorium  

7. Sekretarz RUSS: ................................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

otrzymał / nie otrzymał* absolutorium  

Na Przewodniczącego RUSS zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

3. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania Przewodniczącym RUSS został 

..................................................................  

Wybrany Przewodniczący RUSS zaproponował następujący skład Prezydium:  

1. wiceprzewodniczący: .....................................................  

2. wiceprzewodniczący: .....................................................  

3. członek prezydium: ........................................................  

4. członek prezydium: ........................................................ 

oraz określił zakres ich kompetencji stanowiący załącznik nr 3 do protokołu.  

 

 

 



25 
 

Przeprowadzono głosowanie nad każdą z kandydatur:  

1. Wiceprzewodniczący RUSS: ..............................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. Wiceprzewodniczący RUSS: ..............................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

3. Członek Prezydium RUSS: .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

4. Członek Prezydium RUSS: .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

zaproponowany przez Przewodniczącego RUSS skład Prezydium RUSS uzyskał poparcie elektorów 

/zaproponowany przez Przewodniczącego RUSS skład Prezydium RUSS nie uzyskał w całości 

poparcia elektorów i przeprowadzono wybory uzupełniające, aby wypełnić powstały wakat.  

(protokół z tych wyborów stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

Na Rzecznika RUSS zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania Rzecznikiem RUSS został ..................................................................  

Na Sekretarza RUSS zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania Sekretarzem RUSS został ..................................................................  
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Na Pełnomocnika RUSS ds. sportu zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania Pełnomocnikiem RUSS ds. sportu został 

...................................................  

Na Pełnomocnika RUSS ds. Internetu i Sieci Informatycznych zgłoszono następujących 

kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania Pełnomocnikiem RUSS ds. Internetu i Sieci Informatycznych został 

..................................................................  

Na Przewodniczącego Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej zgłoszono 

następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania Przewodniczącym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

został ...................................................  
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Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

3. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

4. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

5. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

6. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

7. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

8. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:  

1. .................................................  

2. .................................................  

3. .................................................  

4. .................................................  

5. .................................................  

Do Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  
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2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

3. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

4. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania do Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji zostali wybrani:  

1. .................................................  

2. .................................................  

3. .................................................  

Do Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

3. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

4. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania do Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji zostali wybrani:  

1. .................................................  

2. .................................................  

3. .................................................  
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Na stanowiska członków Senatu Uniwersytetu zgłoszono następujące osoby:  

1. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

3. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

4. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

5. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych 

 6. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

 7. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

8. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych 

 9. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

10. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

11. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych 

 12. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

13. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

14. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

15. ................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych 

16................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych 

17................................................. ........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów 

wstrzymujących, ........ głosów nieważnych 
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 W wyniku głosowania na stanowiska członków Senatu Uniwersytetu wybrano:  

1. ................................................. 

 2. .................................................  

3. .................................................  

4. .................................................  

5. ................................................. 

 6. .................................................  

7. .................................................  

8. ................................................. 

 9. .................................................  

10. .................................................  

11. .................................................  

12. .................................................  

13. ................................................. 

14. ................................................. 

15. ................................................. 

16. ................................................. 

17. ................................................. 

Do Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

 

3. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

 

W wyniku głosowania do Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych zostali wybrani:  
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1. .................................................  

2. .................................................  

Do Senackiej Komisji ds. Kadrowych zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania do Senackiej Komisji ds. Kadrowych został wybrany:  

1. .................................................  

Do Senackiej Komisji Statutowej zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania do Senackiej Komisji Statutowej został wybrany:  

1. .................................................  
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Do Senackiej Komisji Nauki zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania do Senackiej Komisji Nauki został wybrany:  

1. .................................................  

Do Senackiej Komisji rozwoju i finansów uczelni zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania do Senackiej Komisji rozwoju i finansów uczelni został wybrany:  

1. .................................................  

Do Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania do Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą został wybrany:  

1. .................................................  

Do Uczelnianej Komisji Wyborczej zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania do Uczelnianej Komisji Wyborczej został wybrany:  

1. .................................................  
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Do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

3. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

4. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów zostali wybrani:  

1. .................................................  

2. .................................................  

3. .................................................  

Do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów zgłoszono następujących 

kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

3. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

4. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  
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W wyniku głosowania do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów zostali wybrani:  

1. .................................................  

2. .................................................  

3. .................................................  

Do Rady Biblioteki Głównej zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

3. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

4. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania do Rady Biblioteki Głównej zostali wybrani:  

1. .................................................  

2. .................................................  

3. .................................................  

Do Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

zgłoszono następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

3. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

4. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  
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W wyniku głosowania do Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie zostali wybrani:  

1. .................................................  

2. .................................................  

Do Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zgłoszono 

następujących kandydatów:  

1. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

2. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

3. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

4. .................................................  

........ głosów „za”, ........ głosów „przeciw”, ........ głosów wstrzymujących, ........ głosów nieważnych  

W wyniku głosowania do Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie zostali wybrani:  

1. .................................................  

2. .................................................  

PODPISY PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO SPOTKANIA WYBORCZEGO: 

................................................. 

KOMISJI SKRUTACYJNEJ:  

1) ...............................................  

2) ...............................................  

3) ...............................................  

4) ...............................................  

5) ...............................................  

Załączniki:  

1) Lista obecności RUSS ustępującej kadencji  

2) Lista elektorów do RUSS na nową kadencję  

3) Zakres kompetencji składu Prezydium RUSS  

* - niewłaściwe skreślić 


