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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 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 85 ze zm.), zwana dalej „Ustawą”, 

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

3) Regulamin Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej 

„Regulaminem Studiów”, 

4) Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

zwany dalej „Regulaminem świadczeń dla studentów”, 

5) Regulamin Samorządu Studenckiego uchwalony przez uczelniany organ uchwałodawczy 

Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej 

„Regulaminem”. 

§2.  

1. Wszyscy studenci w uczelni tworzą Samorząd Studencki. 

2. Regulamin określa strukturę, organy i zasady funkcjonowania Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej „Samorządem 

Studenckim”. 

3. Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu. 
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§3.   

1. Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: 

1) RUSS – Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego; 

2) RWSS – Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego; 

3) CM – Collegium Medicum; 

4) wolny członek – członek RUSS lub RWSS, nieposiadający czynnego prawa wyborczego; 

5) zwykła większość głosów – więcej oddanych głosów „za” niż „przeciw”; 

6) bezwzględna większość głosów – więcej oddanych głosów „za” niż suma głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się”; 

7) większość kwalifikowana – wyrażona ułamkiem większość głosów „za”, przekraczająca 

połowę liczby wszystkich uprawnionych do oddania głosów; 

8) kworum – minimalna liczba uczestników zebrania wyborczego, niezbędna do 

przeprowadzenia wyborów i podejmowania uchwał; 

9) czynne prawo wyborcze – prawo do głosowania, czyli wybierania organów Samorządu 

Studenckiego, przysługuje osobom posiadającym status studenta, będącym członkiem 

RUSS lub RWSS z wyłączeniem wolnych członków; 

10) bierne prawo wyborcze – prawo do kandydowania, objęcia i pełnienia mandatu lub funkcji 

w organach Samorządu Studenckiego, przysługuje osobom posiadającym status studenta; 

11) absolutorium – procedura kontrolna przeprowadzana przez organy kolegialne względem 

organów wykonawczych; 

12) Organy Uniwersytetu – rozumie się przez to organy wymienione w § 7 ust. 2 pkt 1 oraz 

ciała kolegialne wymienione w § 7 ust. 3 Statutu;  

13)  wyborca – student posiadający czynne prawo wyborcze w danych wyborach; 

14)  kandydat – student posiadający bierne prawo wyborcze lub czynne oraz bierne prawo 

wyborcze w danych wyborach; 

15) uchwała RUSS – akt wydawany przez RUSS; 

16) zarządzenie – akt wydawany przez Przewodniczącego RUSS lub Prezydium RUSS; 
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2. Do zadań Samorządu Studenckiego należy w szczególności: 

1) prowadzenie działalności w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych  

i kulturalnych; 

2) obrona praw studentów Uniwersytetu; 

3) prowadzenie szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta; 

4) wspieranie naukowych, kulturalnych, sportowych i innych inicjatyw akademickich; 

5) integracja środowiska akademickiego; 

6) rozwiązywanie konfliktów w środowisku akademickim, z uwzględnieniem 

alternatywnych metod rozwiązywania sporów; 

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; 

9) podejmowanie innych działań przewidzianych właściwymi przepisami; 

10) uczestnictwo w realizacji zadań Uniwersytetu. 

§4.  

1. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania Samorządu Studenckiego, w tym 

infrastrukturę i środki finansowe, którymi Samorząd Studencki dysponuje w ramach swojej 

działalności.  

2. 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.  

3. Uczelnia, dla realizacji celów Samorządu Studenckiego, jest zobowiązana do bezpłatnego 

użyczenia pomieszczeń i środków technicznych w zakresie i na zasadach uzgodnionych  

i zaakceptowanych przez Prorektora właściwego ds. studenckich Uniwersytetu. 

§5.  

1. Samorząd Studencki działa na szczeblu uczelnianym i wydziałowym. 

2. Organami Samorządu Studenckiego na szczeblu uczelnianym są: 

1) Przewodniczący RUSS; 

2) Prezydium RUSS; 
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3) Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego; 

4) Komisja Rewizyjna; 

3. Organami Samorządu Studenckiego na szczeblu wydziałowym są: 

1) Przewodniczący RWSS; 

2) Prezydia RWSS; 

3) Rady Wydziałowe Samorządu Studenckiego; 

4) Rady Roku lub Rady Specjalności. 

4. Organami Samorządu Studenckiego są również: 

1) Uczelniane Komisje Samorządu Studenckiego; 

5. Członkostwo w organach Samorządu Studenckiego każdego szczebla ustępuje w wyniku: 

1) śmierci studenta; 

2) utraty praw studenta; 

3) rezygnacji; 

4) odwołania. 

§6.  

1. RUSS oraz poszczególne RWSS uprawnione są do posiadania pieczęci. 

2. Organami uprawnionymi do korzystania z w/w pieczęci są: 

1) Prezydium RUSS; 

2) Prezydia RWSS. 

3. Uprawnieni do korzystania z pieczątki imiennej są:  

1) Przewodniczący RUSS; 

2) Wiceprzewodniczący RUSS;  

3) Sekretarz RUSS.  

4. Osobą odpowiedzialną za zapewnienie pieczęci jest Sekretarz RUSS. 

5. Sposób przekazywania oraz realizacji obowiązku z § 6 ustala ustnie Prezydium RUSS na 

początku każdego roku akademickiego.  
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Dział 2 
Organy Samorządu Studenckiego na szczeblu uczelnianym 

Rozdział 1 

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego  

§7. 

1. RUSS jest kolegialnym organem uchwałodawczym na szczeblu uniwersyteckim.  

2. W skład RUSS wchodzą: 

1) z głosem stanowiącym: 

a.  Prezydium RUSS; 

b. Przewodniczący RWSS; 

c.  Delegaci RWSS do RUSS. 

3. W posiedzeniach RUSS z głosem doradczym mogą uczestniczyć: 

a.  Wolni członkowie; 

b. Przewodniczący Uczelnianych Komisji Samorządu Studenckiego; 

c.  Przedstawiciele filii UWM. 

4. Osoby z głosem stanowiącym oraz wolni członkowie zobowiązani są do uczestnictwa  

w posiedzeniach RUSS.  

5. Do kompetencji RUSS należy w szczególności: 

1) uchwalenie regulaminu Samorządu Studenckiego określającego organizację i sposób 

działania samorządu; 

2) wybór Przewodniczącego RUSS, Prezydium RUSS, Komisji Rewizyjnej oraz 

Uczelnianych Komisji Samorządu Studenckiego; 

3) wybór przedstawicieli do organów Uczelni oraz Kolegium Elektorów; 

4) delegowanie przedstawicieli do komisji Uczelni oraz komisji Senatu; 

5) nadzorowanie przeprowadzenia wyborów RWSS; 

6) podejmowanie uchwał w zakresie:  

a.  uzgadniania regulaminu studiów;  

b. opiniowania programów studiów;  

c.  opiniowania wysokości opłat pobieranych od studentów, 
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d. uzgadnianie kandydatury prorektora właściwego do spraw studenckich 

w terminie trzech dni roboczych od dnia doręczenia propozycji Rektora w tym 

zakresie; 

e.  utworzenia nowych funkcji, jednocześnie określając ich nazwę, zakres 

kompetencji, długość kadencji i tryb wyboru; 

f.  powoływania komisji, określając ich nazwę, kompetencje, skład, zakres i czas 

działania; 

g. podejmowania innych działań związanych z bieżącą pracą RUSS. 

6. Do zakresu działania RUSS należy ponadto: 

a.  reprezentowanie studentów; 

b. ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Studenckiego; 

c.  organizowanie życia kulturalnego społeczności akademickiej; 

d. aktywizowanie społeczności akademickiej; 

e.  działalność charytatywna; 

f.  w uzasadnionych przypadkach podjęcie uchwały o rozpoczęciu strajku lub 

akcji protestacyjnej. 

7. Osobą pełniącą funkcję kierowniczą, do której zakresu obowiązków należą sprawy studenckie, 

jest prorektor właściwy do spraw studenckich.  

8. W ramach realizacji uprawnień związanych z nadzorowaniem wyborów RUSS, ma prawo 

powołania Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej. Powołania dokonuje się w formie 

uchwały, podjętej wraz z uchwałą dotyczącą kalendarza wyborczego. W uchwale ustala się 

skład oraz długość kadencji. W momencie powołania Komisji wszelkie uprawnienia związane 

z wyborami przysługujące RUSS przekazane są Komisji.  

9. Wszystkie sprawy niezarezerwowane dla innych organów Samorządu Studenckiego na 

szczeblu uczelnianym uznaje się za domniemane kompetencje RUSS.  

10. W posiedzeniach RUSS mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, Rektor oraz inni zaproszeni 

przez Przewodniczącego RUSS goście. 

11. Posiedzenia RUSS odbywają się co najmniej raz w tygodniu, natomiast nie mają obowiązku 

odbywać się podczas przerwy wakacyjnej, międzysemestralnej i w innych uzasadnionych 

przypadkach. 
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12. W przypadku, gdy posiedzenie RUSS nie może odbyć się w tradycyjnej formie, możliwa jest 

jego organizacja z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, które umożliwiają 

porozumiewanie się na odległość. 

13. Decyzję o zastosowaniu trybu, o którym mowa w ust. 12, podejmuje osoba uprawniona do 

zwołania posiedzenia RUSS. 

14. Decyzja, o której mowa w ust. 12 podejmowana jest w uzasadnionych przypadkach i wymaga 

podania przyczyny organizacji posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość 

15. Posiedzenia RUSS, które odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

podlegają tym samym zasadom, co posiedzenia RUSS w formie tradycyjnej. 

16. Na wniosek ⅓ członków RUSS z czynnym prawem głosu, złożony do Przewodniczącego 

RUSS i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący RUSS zwołuje posiedzenie 

nadzwyczajne, które musi odbyć się w terminie 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia 

wniosku. W przeciwnym wypadku, posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej.  

17. Obradom RUSS przewodniczy Prezydium RUSS.  

18. Głosowania RUSS są jawne.  

19. Przewodniczący RUSS oraz upoważnieni przez Przewodniczącego RUSS Członkowie RUSS 

reprezentują Samorząd Studencki poza Uczelnią. 

20. W przypadku trzech kolejnych, nieusprawiedliwionych nieobecności Przewodniczącego 

RWSS lub Delegata RWSS do RUSS na obradach RUSS, stwierdzonych przez Komisję 

Rewizyjną, ma ona obowiązek poinformować o tym Prezydium RUSS. Prezydium RUSS ma 

prawo zorganizować zebrania RWSS, w celu przedstawienia zaistniałej sytuacji i 

przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem ww. osób. O tych działaniach musi także 

poinformować dziekana właściwego ds. studenckich. Zebranie to organizuje się trybem 

zebrania wyborczego RWSS wg. Załącznika Nr 1 Rozdział 3 § 4. 
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Rozdział 2 

Przewodniczący RUSS 

§8.  

1. Przewodniczący RUSS jest jednoosobowym organem wykonawczym, reprezentującym 

Samorząd Studencki w rozumieniu Ustawy art. 110 ust. 2 pkt 1.  

2. Do kompetencji Przewodniczącego RUSS należy: 

1) Zarządzanie działalnością RUSS; 

2) Reprezentacja interesów studentów przed władzami Uniwersytetu; 

3) Członkostwo w Radzie Uczelni; 

4) Współdziałanie, w ramach uprawnień wynikających z Ustawy, z odpowiednimi organami 

uczelni w sprawach związanych ze świadczeniami finansowymi przysługującym 

studentom; 

5) Delegatura w trakcie Zjazdów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;  

6) Organizacja wyborów do RUSS przyszłej kadencji oraz wyborów uzupełniających; 

7) Zwoływanie posiedzeń RUSS; 

8) przygotowanie sprawozdania z działań RUSS w trakcie kadencji Przewodniczącego RUSS, 

przedstawiane na zakończenie swojej kadencji; 

9) konsultowanie i uzgadnianie regulaminu świadczeń dla studentów; 

10) konsultowanie i uzgadnianie regulaminu świadczeń dla studentów z własnego funduszu 

uczelni. 

3. Przewodniczący RUSS zobowiązany jest do wyznaczenia spośród wiceprzewodniczących 

osoby, p.o. Przewodniczącego, na wypadek niemożności realizacji swoich obowiązków. 

Wybór musi zostać dokonany do 30 listopada danego roku, w formie zarządzenia 

Przewodniczącego RUSS.  

4. Stwierdzenie niemożności sprawowania funkcji Przewodniczącego RUSS następuje na skutek 

uchwały RUSS podjętej bezwzględną większością głosów. Uprawnionymi do złożenia 
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wniosku w sprawie podjęcia uchwały jest grupa 5 członków RUSS z czynnym prawem 

wyborczym. Do podjęcia tej uchwały wymagana jest obecność przynajmniej ½ składu RUSS.  

5. Gdy stan z ust. 3 trwa powyżej 2 miesięcy, p.o. Przewodniczącego zarządza wybory 

uzupełniające w terminie 7 dni. 

6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeśli wybory miałyby być przeprowadzone 

po 1 czerwca. W tej sytuacji p.o. Przewodniczącego wykonuje zadania do przeprowadzenia 

wyborów w październiku nowego roku akademickiego.  

7. Przewodniczącemu przysługuje odwołanie od uchwały do właściwego prorektora. 

8. Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego następuje wskutek oświadczenia, w formie pisemnej, 

złożonego do prorektora właściwego do spraw studenckich oraz do Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

9. Na wniosek ⅔ członków RUSS z czynnym prawem wyborczym, złożony do Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, zwołuje się nadzwyczajne posiedzenie RUSS w celu podjęcia decyzji o 

odwołaniu Przewodniczącego RUSS. Posiedzenie zwołuje się między 3. a 6. dniem po 

otrzymaniu wniosku, przy czym zebranie musi odbyć się między godziną 12:00 w poniedziałek 

a godziną 15:00 w piątek. Zebranie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Decyzja o 

odwołaniu zapada bezwzględną większością głosów, przy obecności minimum ½ składu RUSS 

z czynnym prawem głosu.  

Rozdział 3 

Prezydium RUSS 

§9  

1. Prezydium RUSS jest kolegialnym organem wykonawczym, reprezentującym Samorząd 

Studencki. 

2. W skład Prezydium RUSS wchodzą: 

1) Przewodniczący RUSS; 

2) dwóch Wiceprzewodniczących RUSS; 

3) Rzecznik Prasowy RUSS; 

4) Sekretarz RUSS; 
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5) dwóch członków Prezydium RUSS. 

3. Pracami Prezydium RUSS kieruje Przewodniczący RUSS. 

4. Kompetencje poszczególnych członków Prezydium RUSS określa Przewodniczący RUSS. 

5. Wiceprzewodniczący RUSS, wskazany jako p.o. Przewodniczącego RUSS, nie posiada 

żadnych dodatkowych kompetencji oraz uprawnień w sytuacji, kiedy Przewodniczący 

RUSS wykonuje swoje obowiązki. 

6. Prezydium RUSS, w momencie nieobradowania Samorządu Studenckiego, podejmuje 

decyzje w formie zarządzeń dotyczących bieżącej działalności Samorządu Studenckiego 

oraz wykonuje czynności zwykłego zarządu. 

7. Zarządzenia, o których mowa w ust. 6, RUSS może uchylić w drodze uchwały 

podejmowanej większością kwalifikowaną ⅔ głosów aktualnego składu, w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia wydania zarządzenia. 

8. Prezydium RUSS decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych 

przez uczelnię na sprawy studenckie.  

9. Prezydium RUSS odpowiada za organizacje Szkolenia z Praw i Obowiązków Studenta.  

10. Prezydium RUSS może wnieść odwołanie od kary upomnienia nałożonego na studenta  

11. Prezydium RUSS sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych 

przeznaczonych na działalność Samorządu i rozliczenie tych środków do 15 stycznia 

kolejnego roku kalendarzowego i przekazuje je Rektorowi, który umieszcza je w BIP na 

stronie uczelni. 

12. W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego RUSS, Prezydium RUSS pełni 

swoje obowiązki tylko do czasu wybrania nowego Przewodniczącego RUSS. 

13. W odniesieniu do pozostałych członków Prezydium RUSS stosuje się przepisy dotyczące 

odwołania Przewodniczącego RUSS.  

14. W celu powszechnego udostępnienia informacji, Prezydium RUSS powinno stworzyć oraz 

zapewnić warunki techniczne do funkcjonowania strony internetowej RUSS. 
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15. Na stronie internetowej RUSS publikowane są następujące akty prawne: 

1) uchwały RUSS – w terminie 3 dni roboczych od uchwalenia; 

2) zarządzenia Przewodniczącego RUSS – w terminie 3 dni roboczych od dnia wydania; 

3) zarządzenia Prezydium RUSS – w terminie 3 dni roboczych od dnia wydania; 

4) regulamin RUSS i innych organów lub komisji; 

5) inne akty prawne oraz dokumenty, jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów 

lub postanowień. 
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Rozdział 4 

Wolni członkowie RUSS 

§10.  

1. Wolnych członków RUSS powołuje oraz odwołuje Przewodniczący RUSS w 

porozumieniu z Prezydium RUSS. 

2. Kandydatury na wolnych członków RUSS składane są w trakcie naboru zorganizowanego 

przez RUSS, w którym wziąć udział mogą wszyscy studenci UWM. 

3. W przypadku 3 nieusprawiedliwionych lub 3 kolejnych nieobecności Przewodniczący 

RUSS decyduje o wydaleniu wolnych członków z RUSS.  

 

 Rozdział 5 

Przedstawiciel RUSS ds. Collegium Medicum 

§11.  

 

1. Przedstawicielem RUSS ds. Collegium Medicum jest student CM. 

2.  Do jego kompetencji należy: 

1) reprezentowanie studentów w Radzie CM, 

2) delegatura do Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) inne wskazane przez Przewodniczącego RUSS. 

3. Tryb wyboru przedstawiciela RUSS ds. Collegium Medicum określa Ordynacja Wyborcza 

stanowiąca załącznik nr 1. 
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Dział 3 
Organy Samorządu Studenckiego na szczeblu wydziałowym 

 

Rozdział 1 

Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego 

§12.  

1. RWSS jest kolegialnym organem uchwałodawczym na szczeblu wydziałowym, do którego 

należą: 

1) Z głosem stanowiącym: 

a. Przewodniczący RWSS;  

b. Prezydium RWSS; 

c. Starostowie i wicestarostowie roczników oraz specjalności. 

2) W posiedzeniach RWSS z głosem doradczym mogą uczestniczyć: 

a. Wolni członkowie; 

b. Delegaci Rady Roku i Rady Specjalności. 

2.  Do kompetencji RWSS należy w szczególności: 

1) wybór Przewodniczącego RWSS, Prezydium RWSS oraz innych organów RWSS; 

2) podejmowanie uchwał w zakresie:  

a.  Wyborów: w tym ustalanie sposobu przeprowadzania wyborów do Rad Roku, 

Rad Specjalności oraz Delegatów do RWSS 

b. Ustalenie długości kadencji Rady Roku oraz Rady Specjalności, 

c.  uzgadniania kandydatury prodziekana właściwego do spraw studenckich w 

terminie 3 dni roboczych od doręczenia propozycji dziekana w tym zakresie; 

3) Delegowanie przedstawicieli do komisji Uczelni, komisji jednostek organizacyjnych;  

4) Nadzorowanie wyborów Rady Roku i Rady Specjalności; 

5) Opracowywanie planu sesji egzaminacyjnych, o których mowa w §3 ust. 3 Regulaminu 

Studiów, 
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6) inne działania związane z bieżącą pracą RWSS. 

3. Do zakresu działania RWSS należy ponadto: 

1) reprezentowanie studentów na szczeblu Wydziału; 

2) ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Studenckiego na Wydziale; 

3) organizowanie życia kulturalnego społeczności Wydziału; 

4) aktywizowanie społeczności Wydziału; 

5) działalność charytatywna. 

4. Wszystkie inne sprawy, niezastrzeżone dla pozostałych organów Samorządu Studenckiego na 

szczeblu wydziałowym, uznaje się za domniemaną kompetencję RWSS. 

5. W posiedzeniach RWSS mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, Dziekan oraz inni 

zaproszeni przez Przewodniczącego RWSS goście. 

6. Posiedzenia RWSS odbywają się co najmniej raz na miesiąc, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, 

międzysemestralnej i w innych uzasadnionych przypadkach. 

7. Na wniosek ⅓ członków RWSS z czynnym prawem głosu złożony do Przewodniczącego 

RWSS i Przewodniczącego RUSS, Przewodniczący RWSS zwołuje posiedzenie nadzwyczajne 

które musi odbyć się w terminie 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia wniosku. W 

przeciwnym razie, posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący RUSS. 

8. Obradom RWSS przewodniczy Prezydium RWSS. 

9. Samorząd Studencki działający w obrębie Szkoły Zdrowia Publicznego tworzy Samorząd 

Studencki Szkoły, działający na zasadach RWSS. Przepisy z działu 3 Regulaminu stosuje się 

odpowiednio. 

10. Samorząd Studencki filii UWM działa na takich samych zasadach jak RWSS. 

11. Głosowania RWSS są jawne.  
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Rozdział 2 

Przewodniczący RWSS 

§13.       

1. Przewodniczący RWSS jest jednoosobowym organem wykonawczym, reprezentującym 

Samorząd Studencki na wydziale. 

2. Do kompetencji Przewodniczącego RWSS należy w szczególności: 

1) opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć, o którym mowa w §3 ust. 2 Regulaminu 

Studiów; 

2) uczestnictwo w zespole opiniodawczo-doradczym dziekana – Radzie Dziekańskiej; 

3) uczestnictwo lub delegowanie studentów na egzaminy komisyjne (z pominięciem 

studentów tego samego kierunku na tym roku, co osoba egzaminowana); 

4) organizowanie wyborów do RWSS przyszłej kadencji oraz wyborów uzupełniających; 

5) przygotowania sprawozdania z dotychczasowej działalności na wybory do RWSS; 

6) kierowanie działalnością RWSS. 

3. Przepisy z §8, ustępy 3,4,5,6,7,8,9 stosuje się odpowiednio do Przewodniczącego RWSS 

zastępując stosownie „RUSS” na „RWSS” oraz „Przewodniczący Komisji Rewizyjnej” na 

„Przewodniczący RUSS” oraz „prorektor” na „dziekan” . 

 

Rozdział 3 

Prezydium RWSS 

§14.  

1. Prezydium RWSS jest kolegialnym organem wykonawczym na szczeblu wydziałowym. 

2. W skład Prezydium RWSS wchodzą: 

1) Przewodniczący RWSS; 

2) dwóch Wiceprzewodniczących RWSS; 
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3) delegat RWSS do RUSS; 

4) do dwóch członków Prezydium RWSS ; 

5) Sekretarz RWSS jest członkiem Prezydium, jeśli dana RWSS podejmie taką uchwałę 

przed wybraniem osoby na to stanowisko. 

3. Przepisy z § 10, ust. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, dotyczące RUSS stosuje się odpowiednio, zastępując 

„RUSS” słowem „RWSS”. 

Rozdział 4 

Rada Roku i Rada Specjalności 

§15.  

1. Radę Roku i Radę Specjalności tworzą wybrani studenci danego roku lub specjalności. 

2. Skład Rady Roku oraz Rady Specjalności na wydziale ustala dana RWSS w formie uchwał 

najpóźniej do końca poprzedniego roku akademickiego. 

3. Do kompetencji Rady Roku i Rady Specjalności należy: 

1) reprezentowanie spraw studenckich w jednostkach organizacyjnych uczelni 

prowadzących zajęcia; 

2) uczestnictwo w zebraniach RWSS; 

3) poszczególne RWSS mogą przyznać Radzie Roku lub Specjalności dodatkowe 

kompetencje wynikające ze specyfiki danego wydziału.  

 

Rozdział 5  

Delegaci do RWSS i wolni członkowie RWSS 

§16. 

1. Delegaci do RWSS wybierani są podczas wyborów do Rady Roku lub Rady Specjalności, 

zgodnie z Ordynacją Wyborczą, stanowiącą załącznik nr 1. 

2. Wolnych członków RWSS powołuje oraz odwołuje Przewodniczący RWSS  

w porozumieniu z Prezydium RWSS. 
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3. W przypadku 3 nieusprawiedliwionych, kolejno następujących po sobie, nieobecności 

Przewodniczący RWSS decyduje o wydaleniu wolnych członków z RWSS. 

 

Dział 4 
Komisje Stypendialne oraz  

Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna 

§17.  

1. RUSS wnioskuje o przekazanie uprawnień na podstawie Ustawy w zakresie powołania 

Komisji Stypendialnej oraz rozpatrywania odwołań studentów od decyzji Komisji 

Stypendialnej – Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

2. Na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów, w ustalonym terminie, RUSS 

zobowiązuje Prezydium RWSS do przekazania danych studentów wskazanych przez Radę 

Wydziałową Samorządu Studenckiego oraz pracowników Wydziału, wskazanych przez 

Dziekana Wydziału jako delegatów do składu Komisji Stypendialnej (w zależności od 

liczby delegowanych pracowników i studentów przez Dziekana Wydziału, maksymalnie 5 

osób). 

      

Dział 5 
Komisja Rewizyjna 

§18.  

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym RUSS, składa się z 5 osób. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola zgodności działań Prezydium RUSS oraz członków RUSS z Regulaminem 

oraz Statutem UWM; 



 

Strona 21 z 46 
 

2) opiniowanie sprawozdania z rozdziału środków finansowych i rozliczenia tych 

środków; 

3) sporządzenie protokołu z kontroli, który wraz z wnioskami przekazuje do wiadomości 

RUSS oraz prorektora właściwego do spraw studenckich; 

4) rozpatrywanie protestów wyborczych oraz stwierdzanie ważności wyborów do 

prezydium RUSS; 

5) zwoływanie zebrania w celu udzielenia absolutorium członkom Prezydium RUSS i 

Przewodniczącemu RUSS.  

4. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli: 

1) zwyczajnej, dokonywanej corocznie w październiku, przekazując wyniki z niej najpóźniej 

3 dni przed zebraniem wyborczym w celu udzielenia absolutorium; 

2) nadzwyczajnej, dokonywanej w wyniku opróżnienia stanowiska Przewodniczącego RUSS 

przed końcem jego kadencji, przedstawiając wyniki z kontroli 3 dni przed zebraniem 

wyborczym, w celu udzielenia absolutorium. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną faktu, że zarządzenie Prezydium RUSS 

wykracza poza czynności zwykłego zarządu oraz uprawnienia wynikające z Regulaminu, 

Komisja Rewizyjna ma prawo skierować pod obradę RUSS przedmiotową decyzję do 

zatwierdzenia na najbliższym jej posiedzeniu w drodze głosowania. W celu zatwierdzenia lub 

uchylenia niezbędna jest bezwzględna większość głosów członków RUSS z czynnym prawem 

głosu.   

 

Dział 6 
Przedstawiciele studentów w organach Uniwersytetu 

§19.  

1. Studenci reprezentowani są przez swoich przedstawicieli w Organach Uczelni. 

2. Na mocy Ustawy Przewodniczący RUSS reprezentuje studentów w Radzie Uczelni.  

3. Zgodnie ze Statutem w skład Senatu wchodzi 9 studentów:  

1) Prezydium RUSS; 
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2) Dwóch członków RUSS wyłanianych przez RUSS w drodze wyborów. 

4. Wyborów przedstawicieli studentów dokonuje się na podstawie Ordynacji Wyborczej, 

stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Rezygnacja z zasiadania w Senacie przez członka Senatu pełniącego mandat w związku z 

byciem członkiem Prezydium RUSS, skutkuje rezygnacją z zasiadania w Prezydium RUSS, 

jednocześnie rezygnacja z bycia członkiem Prezydium RUSS skutkuje utratą mandatu w 

Senacie.  

 

Dział 7  
Akcja Protestacyjna i strajk studencki 

 

1. RUSS lub RWSS może, w celu poparcia swoich żądań, gdy są one przedmiotem sporu 

zbiorowego i dotyczą istotnych spraw lub interesów studentów, podjąć akcję protestacyjną.  

2. Decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i jej formie podejmuje RUSS bezwzględną 

większością głosów na zebraniu RUSS. Zgromadzenie wyborcze jest prawomocne do 

dokonania wyborów, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 

W przypadku braku kworum, zwołuje się kolejne zebranie wyborcze 15 minut po terminie 

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

w nim osób.  

3. Strajki RWSS muszą być uzgodnione z RUSS. 

4. Przewodniczący RUSS zawiadamia Rektora, a przewodniczący RWSS zawiadamia Dziekana 

Wydziału o podjętej decyzji, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej. 

5. Przeprowadzenie akcji protestacyjnej nie może naruszać przepisów obowiązujących  

w Uczelni.  

§20.  

 

1. RUSS może podjąć decyzję o przeprowadzeniu strajku studenckiego.  

2. Decyzję o przeprowadzeniu strajku studenckiego podejmuje się w tym samym trybie jak akcję 

protestacyjną.  
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3. Decyzja o przeprowadzeniu strajku studenckiego może być podjęta tylko wtedy, gdy 

wcześniejsze negocjacje z Rektorem lub inne niż strajk formy akcji protestacyjnej nie 

doprowadziły do rozwiązania konfliktu.  

 

§21.  

 

1. Udział w strajku studenckim lub innej akcji protestacyjnej jest dobrowolny. 

2. Do podjęcia decyzji i przeprowadzenia strajku studenckiego lub innej akcji protestacyjnej 

stosuje się art. 106 Ustawy. 

 

 

Dział 8 
Postanowienia końcowe 

 

§22.  

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

zgodności z Ustawą oraz ze Statutem.  

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

wszystkich członków. Zmiany Regulaminu wymagają stwierdzenia przez Rektora zgodności z 

Ustawą oraz ze Statutem. 

3. Absolutorium podlegają Prezydia i Przewodniczący na szczeblu wydziałowym oraz 

uczelnianym. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium przeprowadza się po 

zakończeniu kadencji, rezygnacji ze stanowiska lub usunięciu ze stanowiska. W głosowaniu 

nad udzieleniem absolutorium mogą uczestniczyć tylko członkowie, odpowiednio RUSS lub 

RWSS, którzy obecnie posiadają czynne prawo głosu oraz posiadali je w poprzednim roku 

akademickim. Skutkiem braku uzyskania absolutorium jest usunięcie ze stanowiska oraz 

ograniczenie biernego prawa wyborczego na okres jednego pełnego roku akademickiego, z 

zastrzeżeniem, że bierne prawo głosu odzyskuje 1 października. 
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Dział 9 
Przepisy przejściowe 

 

§23. 

1. Kadencja wybranych organów Samorządu Studenckiego trwa do 1 listopada 2020 roku, 

jednocześnie zobowiązując kompetentne organy do przeprowadzenia wyborów na 

wszystkie stanowiska do 31 października 2020 roku.  

2. Do 15 czerwca 2020 roku Przewodniczący RUSS zobowiązany jest do wyznaczenia p.o. 

Przewodniczącego RUSS.  

3. Do 15 czerwca 2020 roku Przewodniczący RWSS zobowiązany jest do wyznaczenia p.o. 

Przewodniczącego RWSS. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a wynikłych w trakcie okresu 

przejściowego, RUSS wydaje wiążące uchwały. Uchwały podjęte w tych sytuacjach tracą 

moc z 1 listopada 2020 roku. 

5. Przez okres przejściowy o którym mowa w ust. 4 rozumie się okres od 1 stycznia do 1 

października 2020 roku.  
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     Załącznik nr 1 
Ordynacja Wyborcza 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Ordynacja określa zasady przeprowadzania wyborów na określoną funkcję w Samorządzie 

Studenckim. 

2. Głosowania RUSS i RWSS w sprawach osobowych są tajne. 

3. Dopuszcza się głosowanie internetowe oraz elektroniczne. Szczegóły oraz możliwość 

korzystania z tej metody głosowań ustala RUSS w formie uchwały. Dopuszcza się możliwość 

wydania uchwał dla konkretnych Wydziałów, w których uwzględnia się specyfikę danego 

Wydziału. 

4. Na dwuletnią kadencję wybiera się:  

a.  Prezydium RUSS; 

b. Komisję Rewizyjną; 

c.  Prezydium RWSS; 

d. Komisje i jednoosobowe organy Samorządu Studenckiego; 

e.  Przedstawiciela Samorządu Studenckiego ds. Collegium Medicum. 

 

5. Zebranie wyborcze RUSS powinno zostać zorganizowane po przeprowadzeniu wszystkich 

możliwych wyborów RWSS. 

6. Zebranie w sprawie udzielenia absolutorium zwołuje odpowiednio:  

1) RUSS: 

a) dotychczasowy Przewodniczący RUSS lub 

b) p.o. Przewodniczącego  RUSS lub  

c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
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2)  RWSS: 

a) dotychczasowy Przewodniczący RWSS lub 

b) p.o Przewodniczącego RWSS lub 

c) Przewodniczący RUSS 

3)  do Uczelnianych Komisji Samorządu Studenckiego posiedzenie zwołuje przewodniczący 

RUSS. 

7. Przewodniczącym zebrania w sprawie udzielenia absolutorium jest osoba, która zwołała 

zebranie. Do ważności głosowania wymagane jest kworum ½ członków, odpowiednio RUSS 

lub RWSS. W wypadku braku kworum, zwołuje się kolejne zebranie wyborcze 15 minut po 

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

uczestniczących w nim osób. Głosowanie odbywa się w sposób tajny. Aby otrzymać 

absolutorium należy uzyskać bezwzględną większość głosów. Głosowanie przeprowadza się 

oddzielnie dla całego składu Prezydium RUSS i RWSS oraz Przewodniczących RUSS i RWSS. 

Przed głosowaniem pozwala się wystąpić osobie, której głosowanie dotyczy. Długość 

wystąpienia jest ustalana przez uczestników zebrania z czynnym prawem głosu zwykłą 

większością w głosowaniu jawnym.  

§ 2  

8. W kalendarzu ustala się do kiedy najpóźniej muszą odbyć się wybory do poszczególnych 

RWSS oraz RUSS.  

9. Kalendarz wyborczy przyjmowany jest w formie zarządzenia przez Prezydium RUSS do 2 

października. 

10. Definicje pojęć stosowanych w trakcie wyborów: 

1) karta wyborcza – karta do głosowania wydrukowana na podstawie wzoru z załącznika 

nr 6, do Regulaminu, opieczętowaną przez właściwy organ lub elektroniczna karta 

wyborcza;  

2) głos wyborczy – głos wyborcy oddany na karcie wyborczej;  

3) nieważny głos wyborczy – głos wyborczy oddany na karcie wyborczej:  

a.  innej niż ta, o której mowa w ust.10 pkt 1;  

b. całkowicie przedartej;  

c. z dopisanymi na niej nazwiskami niefigurującymi na liście wyborczej;  
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d. na której zaznaczono nazwiska większej liczby kandydatów niż liczba 

obsadzanych mandatów;  

e.  na której dokonano poprawek; 

f.  na której w żadnej z kratek nie postawiono znaku “X”. 

 

Rozdział 2 

RUSS 

§ 3  

1. Wybory Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego: 

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

Wydziałach. 

3. Czynne prawo wyborcze posiadają przewodniczący każdej RWSS oraz delegaci RWSS do 

RUSS. 

4. Bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy studenci Uniwersytetu. 

5. Termin zebrania wyborczego ogłaszany jest na 7 dni przed wyborami.  

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium przeprowadzane jest na zebraniu zwołanym 

najpóźniej na tydzień przed terminem wyborów. Termin zebrania musi być ogłoszony 

najpóźniej 3 dni przed zebraniem oraz zostać podany do publicznej wiadomości w formie 

zarządzenia Komisji Rewizyjnej, jawnie i ogólnodostępnie dla członków RUSS, na stronie 

internetowej RUSS oraz w formie papierowej na tablicy informacyjnej RUSS. 

7. Zebranie  wyborcze  organizuje  i  przewodniczy  mu  dotychczasowy  Przewodniczący 

RUSS lub p.o. Przewodniczącego RUSS albo członek Prezydium RUSS. W uzasadnionych 

przypadkach Komisja Rewizyjna może zorganizować i przewodniczyć zebraniu 

wyborczemu.  

8. Kandydatury na stanowisko Przewodniczącego powinny zostać złożone w formie pisemnej 

najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zebrania wyborczego Sekretarzowi RUSS 

lub w wyjątkowych sytuacjach Komisji Rewizyjnej.  
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9. W zgłoszeniu kandydat na Przewodniczącego RUSS podaje listę kandydatów na pozostałe 

stanowiska w Prezydium RUSS. Ponadto należy dołączyć:  

1) pisemne zobowiązanie kandydata -na Przewodniczącego do objęcia mandatu w 

przypadku wyboru, 

2) podział kompetencji poszczególnych osób wchodzących w skład Prezydium RUSS, 

3) zgody wymienionych kandydatów do Prezydium RUSS do objęcia stanowisk. 

10. Zgłaszanie kandydatów do wszystkich organów oraz komisji RUSS z wyłączeniem 

Przewodniczącego RUSS może nastąpić do dwóch dni roboczych przed zebraniem 

wyborczym w formie pisemnej lub ustnej do Sekretarza RUSS.  

11. Wyborcy powołują spośród studentów Uniwersytetu obecnych na zebraniu wyborczym 

trzyosobową  komisję  skrutacyjną,  w  skład  której  nie  mogą  wchodzić kandydaci. 

Głosowanie nad komisją skrutacyjną jest jawne. 

12. W tajnym głosowaniu zostają wybrane osoby na stanowiska:  

1) Przewodniczącego RUSS wraz z proponowanym przez niego składem Prezydium 

RUSS. Nie przeprowadza się głosowań nad poszczególnymi kandydaturami; 

2) przedstawicieli do komisji senackich w liczbie wynikającej z uchwał Senatu UWM;  

3) członków komisji oraz stanowisk utworzonych na podstawie uchwały RUSS. 

13. Za wybraną na określone stanowisko uważa się osobę, która zdobyła bezwzględną 

większość głosów. W wypadku braku rozstrzygnięcia w dwóch pierwszych turach, przy 

każdym kolejnym głosowaniu skreśla się kandydata z najmniejszą liczbą głosów. Skreśleń 

nie dokonuje się jeśli ilość kandydatów wynosiłaby o jednego więcej od liczby stanowisk 

do obsadzenia w procedurze głosowania. Jeśli po piątym głosowaniu nie udało się wyłonić 

zwycięzcy wyborów, wybory zamyka się i jednocześnie zarządza się nowe wybory w 

terminie od 3 do 6 dni.  

14. W trakcie procedury wyborczej dopuszcza się możliwość wystąpień kandydatów. Wniosek 

w tej sprawie, w trakcie procedury, zgłaszają kandydaci. Wystąpienia trwają do 5 minut. 

Decyzję w sprawie dopuszczenia wystąpień podejmują wyborcy zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym.  

15. Ustępujący Przewodniczący przekazuje nowo wybranemu Przewodniczącemu wszystkie 

dokumenty związane z działalnością RUSS w terminie 3 dni roboczych.  
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16. 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.  

17. Zgromadzenie wyborcze jest prawomocne do dokonania wyborów jeżeli bierze w nich 

udział co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum, zwołuje 

się kolejne zebranie wyborcze 15 minut po terminie pierwszego i jest prawomocne do 

dokonania wyborów bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób.  

18. Protesty wyborcze dotyczące w/w wyborów rozpatruje Komisja Rewizyjna. Komisja 

Rewizyjna może odrzucić protest wyborczy lub go uznać. Skutkiem uznania protestu 

wyborczego jest konieczność przeprowadzenia nowych wyborów w ciągu 7 dni.  

19. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do podjęcia uchwały w ciągu 7 dni od dnia 

wyborów. W sytuacji braku protestów wyborczych, wybory stają się prawomocne 4 dnia 

roboczego po wyborach. 

§ 4  

Wybory przedstawicieli studentów do organów Uniwersytetu 

1. Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu wchodzą w skład kolegium elektorów 

do wyborów rektora. 

2. Wyboru elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów dokonuje się spośród członków 

RUSS z czynnym i biernym prawem wyborczym z wyłączeniem studentów posiadających 

mandat Senatora. Liczbę elektorów określa Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie.  

3. Członków senatu, wymienionych w §20 pkt 3 ust. 2 Regulaminu Samorządu Studentów 

wybiera się w głosowaniu tajnym. Bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy studenci 

Uniwersytetu, natomiast czynne członkowie RUSS z głosem stanowiącym. Każdy członek 

z głosem stanowiącym ma ilość głosów równą liczbie mandatów. Informacje o terminie 

wyborów podaje się do publicznej wiadomości najpóźniej 3 dni przed wyborami. 

Kandydatury zgłaszane są w trakcie zebrania wyborczego lub najpóźniej 1 dzień przed 

wyznaczonym terminem niniejszego zebrania w formie pisemnej, do Przewodniczącego 

RUSS. Przewodniczącym zebrania jest Przewodniczący RUSS lub inny członek prezydium 

obecny na zebraniu wyborczym. Za wybranego uznaje się osobę, która uzyskała 
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bezwzględną większość głosów. Jeśli po 3 głosowaniu nie udało się dokonać wyboru, a 

kandydatów było więcej niż 3, to dokonuje się skreśleń kandydata z najmniejszą liczbą 

głosów. Skreśleń nie dokonuje się, jeśli liczba kandydatów miała być równa trzy. Po 7 

głosowaniu do wybrania członków senatu wystarczy zwykła większość głosów. Do 

ważności wyborów wymagana jest obecność ½ członków RUSS z czynnym prawem głosu. 

Każdy członek RUSS z czynnym prawem wyborczym w głosowaniu na członków senatu 

posiada dwa głosy. W przypadku braku kworum, zwołuje się kolejne zebranie wyborcze 

15 minut po terminie pierwszego i jest ono prawomocne do przeprowadzenia wyborów bez 

względu na liczbę uczestniczących w nim osób. 

4. Przedstawiciel RUSS ds. Collegium Medicum jest wybierany podczas wyborów RUSS, w 

tajnym głosowaniu, spośród członków RUSS będącym studentami CM, z czynnym i 

biernym prawem wyborczym. Głosują członkowie RUSS z czynnym prawem wyborczym. 

5. Rezygnację ze stanowiska członka senatu kieruje się do Rektora Uniwersytetu. 

6. Rezygnację ze stanowisk w Komisjach Senackich, Komisjach Samorządu Studenckiego, 

Przewodniczących RWSS kieruje się do Przewodniczącego RUSS. 

 

Rozdział 3 

RWSS 

§ 5  

Wybory Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego 

 

1. Wybory RWSS odbywają się na zebraniu wyborczym. Czynne prawo wyborcze posiadają 

wszyscy starostowie i wicestarostowie wszystkich roczników z danego wydziału. Bierne 

prawo wyborcze ma każdy student danego wydziału 

2. Termin zebrania wyborczego musi zostać podany do publicznej wiadomości w formie 

zarządzenia przewodniczącego RWSS z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, 

jawnie i ogólnodostępnie dla każdego studenta Wydziału, na stronie internetowej RUSS 

oraz w formie papierowej na tablicy informacyjnej RWSS. Ostateczny termin wyborów 
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wyznaczany jest w uchwale RUSS. Przewodniczący RWSS ma obowiązek poinformować 

Prezydium RUSS o organizowanych wyborach. 

3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium przeprowadzane jest na zebraniu wyborczym 

RWSS.   

4. Zebranie wyborcze organizuje i przewodniczy mu dotychczasowy Przewodniczący RWSS, 

p.o Przewodniczącego RWSS albo przedstawiciel RUSS (nie będący studentem danego 

wydziału), delegowany przez Przewodniczącego RUSS. 

5. Kandydaturę na Przewodniczącego RWSS składa się najpóźniej 1 dzień roboczy przed 

wyborami do sekretarza RUSS. Kandydat na Przewodniczącego RWSS zobowiązany jest 

przedstawić również listę pozostałych kandydatów do Prezydium RWSS. 

6. Wyborcy powołują spośród studentów danego Wydziału obecnych na zebraniu wyborczym 

trzyosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić kandydaci. 

Głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej jest jawne. Członkowie komisji skrutacyjnej 

z czynnym prawem głosu mogą głosować. Podczas wyborów rozdają, zbierają głosy, 

wypełniają protokół wyborczy.  

7. W tajnym głosowaniu wybiera się Przewodniczącego RWSS wraz z proponowanym przez 

niego składem Prezydium RWSS. Nie przeprowadza się głosowań nad poszczególnymi 

kandydaturami. 

8. Za wybranego na Przewodniczącego uważa się osobę, która zdobyła bezwzględną 

większość głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia w dwóch pierwszych turach, przy 

każdym kolejnym głosowaniu skreśla się kandydata z najmniejszą liczbą głosów. Skreśleń 

nie dokonuje się, jeśli ilość kandydatów wynosiłaby mniej niż dwóch. Jeśli po piątym 

głosowaniu nie udało się wyłonić zwycięzcy wyborów, wybory zamyka się i jednocześnie 

zarządza się nowe wybory w terminie od 3 do 6 dni.  

9. W jawnym głosowaniu zostają wybrani członkowie innych komisji RWSS oraz na 

pozostałe stanowiska ustanowione uchwałami RWSS. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach brak wyboru Rady Roku lub Specjalności w 

określonym przez uchwałę RUSS terminie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia 

wyborów RWSS. Przypadki te należy zgłosić i omówić z Prezydium RUSS. 

11. Z wyborów RWSS sporządza się protokół wg. wzoru stanowiącego załącznik nr X do 

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

Dziekana, RUSS oraz do akt, przy czym egzemplarz protokołu i kopia listy obecności 

elektorów trafia do Prezydium RUSS następnego dnia roboczego, następującego po dniu 

wyborów, dostarcza go Przewodniczący RWSS. 
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12. W przypadku niedopełnienia obowiązku przeprowadzenia wyborów przez 

Przewodniczącego RWSS lub jego zastępcy w wyznaczonym terminie, zebranie wyborcze 

organizuje i przewodniczy mu przedstawiciel Prezydium RUSS. 

13. Zgromadzenie wyborcze jest prawomocne do dokonania wyborów, jeżeli obecna jest na 

nim osoba z Prezydium RUSS lub członek RUSS delegowany przez Przewodniczącego 

RUSS (niebędący studentem danego Wydziału, delegowany z pisemnym upoważnieniem) 

oraz jeżeli bierze w nich udział co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania. W przypadku 

braku kworum, zwołuje się kolejne zebranie wyborcze 15 minut po terminie pierwszego i 

jest prawomocne do dokonania wyborów bez względu na liczbę uczestniczących w nim 

osób. 

 

§6 

Wybory Rady Roku lub Rady Specjalności 

 

1. Wybory Rady Roku lub Rady Specjalności odbywają się na zebraniu wyborczym. Czynne 

i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy studenci danego rocznika na danym roku lub 

na danej specjalności z danego wydziału.  

2. Zebranie wyborcze musi zostać zorganizowane i przeprowadzone przez przedstawiciela 

RWSS. Ostateczny termin wyborów wyznaczany jest w uchwale RUSS. 

3. Kandydatury na starostę i wicestarostę zgłaszane są na zebraniu wyborczym.    

4. Wyborcy powołują spośród studentów danego Wydziału obecnych na zebraniu wyborczym 

trzyosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić kandydaci. 

Głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej jest jawne. Członkowie komisji skrutacyjnej 

z czynnym prawem głosu mogą głosować. Podczas wyborów rozdają karty do głosowania, 

zbierają głosy, wypełniają protokół wyborczy.  

5. Formę wyboru starosty i wicestarosty określa się drogą wyboru na zebraniu wyborczym 

zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W jawnym lub tajnym głosowaniu 

wybiera się starostę i wicestarostę.  

6. Za wybranego starostę i wicestarostę uważa się osobę, która zdobyła zwykłą większość 

głosów.  

7. Z wyborów Rady Roku lub Rady Specjalności sporządza się protokół wg. wzoru 

stanowiącego załącznik nr X do niniejszego Regulaminu, w dwóch jednobrzmiących 
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egzemplarzach wraz z listami obecności, jeśli jest wymagany po jednym dla dziekana oraz 

do akt. Dostarcza go przedstawiciel RWSS. 

1. W przypadku niedopełnienia obowiązku przeprowadzenia wyborów przez 

Przewodniczącego RWSS lub jego zastępcy w wyznaczonym terminie, zebranie wyborcze 

organizuje i przewodniczy mu przedstawiciel Prezydium RUSS. 

 

Rozdział 4 

Postanowienia Końcowe 

§ 7  

1. Nie można łączyć funkcji Przewodniczącego RUSS z funkcją Przewodniczącego RWSS. 

2. Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące wyborów poszczególnych organów 

Samorządu Studenckiego może wydać RUSS w formie uchwały, w terminie do 5 

października. 

3. Prawo złożenia protestu posiada każdy student Uniwersytetu. Protest wyborczy należy 

złożyć w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia głosowania. Protest wyborczy składa się 

w formie pisemnej do Komisji Rewizyjnej. 
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Załącznik nr 2
 

Protokół Wyborów Rady Roku/Rady Specjalności 

Wydziału ___________________________________,  
kierunku/specjalności_____________________________ 

Na mocy Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, dnia 
____________ r. przeprowadzone zostały wybory/wybory uzupełniające Rady Roku/Rady Specjalności. 
 
Liczba uczestników zebrania wyborczego _______ 

Liczba osób z czynnym prawem głosu: _______ 

Przewodniczący spotkania wyborczego _________________________ przedstawiciel RWSS/członek 
prezydium RWSS/przewodniczący RWSS* 

SKŁAD KOMISJI SKRUTACYJNEJ:  

1. ___________________________  

2. ___________________________   

3. ___________________________  

PRZEDSTAWICIELE RWSS OBECNI NA ZEBRANIU:  

1. ___________________________   

2. ___________________________  

Na Starostę Roku zgłoszono następujące kandydatury: 

Starosta roku/Starosta specjalności 

 

Głosów ważnych: _____ 

Głosów nieważnych: _____ 

Imię i Nazwisko Kandydata  Głosy 

“za” “przeciw” “wstrzymujące 
się” 

    

    

    

    

    



 

Strona 35 z 46 
 

Zastępca starosty roku/Zastępca starosty specjalności 

 

Głosów ważnych: _____ 

Głosów nieważnych: _____ 

 

Delegat do RWSS: 

Imię i Nazwisko Kandydata  Głosy 

“za” “przeciw” “wstrzymujące 
się” 

    

    

    

    

    

 

Głosów ważnych: _____ 

Głosów nieważnych: _____ 

 

 

 

 

  

Imię i Nazwisko Kandydata  Głosy 

“za” “przeciw” “wstrzymujące 
się” 
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Na poszczególne stanowiska wybrano: 

 Imię i Nazwisko Nr albumu Nr telefonu 

Starosta roku/ 

Starosta specjalności 

   

Zastępca starosty 

roku/Zastępca 

starosty specjalności 

   

Delegat do RWSS     

 

 

Podpisano: 

Komisja Skrutacyjna: 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

 

Przewodniczący zebrania 

____________________ 

 

 

Starosta Roku/Starosta 

Specjalności 

____________________ 
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Załącznik nr 3 

Protokół Wyborów Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego 

Wydziału ___________________________________________ 

Na mocy Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w   Olsztynie, dnia 
____________ r. przeprowadzone zostały wybory/wybory uzupełniające Rady Wydziałowej Samorządu 
Studenckiego. 
 
Liczba uczestników zebrania wyborczego _______ 

Liczba osób z czynnym prawem głosu: _______ 

Przewodniczący spotkania wyborczego _________________________ przewodniczący RWSS/członek 
prezydium RWSS/przedstawiciel RUSS* 

stwierdzono kworum / nie stwierdzono kworum (odczekano 10min, po czym przeprowadzono wybory)* 

SKŁAD KOMISJI SKRUTACYJNEJ:  

4. ___________________________  

5. ___________________________   

6. ___________________________  

PRZEDSTAWICIELE RUSS OBECNI NA ZEBRANIU:  

3. ___________________________   

4. ___________________________  

Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Prezydium RWSS:  

Funkcja  Imię i nazwisko Głosy 

“za” “przeciw” “wstrzymujące 
się” 

Przewodniczący RWSS     

Wiceprzewodniczący RWSS     

Wiceprzewodniczący RWSS     

Członek Prezydium RWSS     

Członek Prezydium RWSS     

Delegat RWSS do RUSS     

Oddano głosów ważnych:_____ 

Oddano głosów nieważnych:_____ 
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Na Przewodniczącego RWSS zgłoszono następujące kandydatury: 

Imię i Nazwisko Kandydata  Głosy 

“za” “przeciw” “wstrzymujące 
się” 

    

    

    

    

    

 

Głosów ważnych: _____ 

Głosów nieważnych: _____ 

W wyniku głosowania Przewodniczącym RWSS został ________________________________ 

 
Na Delegata do RUSS zgłoszono następujące kandydatury: 

Imię i Nazwisko Kandydata  Głosy 

“za” “przeciw” “wstrzymujące 
się” 

    

    

    

    

    

 

Głosów ważnych: _____ 

Głosów nieważnych: _____ 
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W wyniku głosowania Delegatem do RUSS został ______________________ 

Na stanowiska Wiceprzewodniczących RWSS zgłoszono następujące kandydatury: 

Imię i Nazwisko Kandydata  Głosy 

“za” “przeciw” “wstrzymujące 
się” 

    

    

    

    

    

 

Głosów ważnych: _____ 

Głosów nieważnych: _____ 

W wyniku głosowania Wiceprzewodniczącymi RWSS zostali: 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

 

 

Na stanowiska Członków Prezydium RWSS zgłoszono następujące kandydatury: 

Imię i Nazwisko Kandydata  Głosy 

“za” “przeciw” “wstrzymujące 
się” 

    

    

    

    

    

 

Głosów ważnych: _____ 

Głosów nieważnych: _____ 
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W wyniku głosowania Członkami Prezydium RUSS zostali: 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

 

tel. kontaktowy do Przewodniczącego RWSS: ________________________________ 

tel. Kontaktowy do Delegata do RUSS: ________________________________ 

 

PODPISY: 

PRZEWODNICZĄCEGO SPOTKANIA WYBORCZEGO:________________________________ 

PRZEWODNICZĄCEGO RWSS:________________________________ 

PRZEDSTAWICIELI RUSS: ______________________________  

______________________________ 

KOMISJI SKRUTACYJNEJ:  

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 
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Załącznik nr 4 
Protokół z głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Prezydium 

Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego 

w Olsztynie na kadencję ___________________ 
Na mocy Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dnia 
_________________ r. w Olsztynie odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom 
Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
 
Liczba uczestników zebrania wyborczego ______ 

Liczba osób z czynnym prawem głosu: ______ 

Przewodniczący zebrania wyborczego: ________________________ przewodniczący  RUSS/zastępca  

przewodniczącego RUSS/członek prezydium RUSS/Członek Komisji Rewizyjnej* 

Stwierdzono kworum/nie stwierdzono kworum*(odczekano 10min, po czym przeprowadzono wybory)* 

Skład Komisji Skrutacyjnej 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Prezydium UWSS:  

Funkcja  Imię i nazwisko Głosy 

“za” “przeciw” “wstrzymujące 
się” 

Przewodniczący RUSS     

I wiceprzewodniczący RUSS     

II wiceprzewodniczący 
RUSS 

    

Członek Prezydium RUSS     

Członek Prezydium RUSS     

Delegat RWSS do RUSS     

Rzecznik Prasowy RUSS     

Sekretarz RUSS     

Oddano głosów ważnych:_____ 

Oddano głosów nieważnych:_____ 
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PODPISY: 

PRZEWODNICZĄCEGO SPOTKANIA WYBORCZEGO:________________________________ 

KOMISJI SKRUTACYJNEJ:  

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 
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Załącznik nr 5 

Protokół z Wyborów Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie na kadencję ___________________ 
Na mocy Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dnia 
_________________ r. w Olsztynie odbyły się wybory/wybory uzupełniające Rady Uczelnianej Samorządu 
Studenckiego. 
 
Liczba uczestników zebrania wyborczego ______ 

Liczba osób z czynnym prawem głosu: ______ 

Przewodniczący zebrania wyborczego: ________________________ przewodniczący  RUSS/zastępca  

przewodniczącego RUSS/członek prezydium RUSS/Członek Komisji Rewizyjnej* 

Stwierdzono kworum/nie stwierdzono kworum*(odczekano 10min, po czym przeprowadzono wybory)* 

Skład Komisji Skrutacyjnej 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

 

Na Przewodniczącego RUSS zgłoszono następujących kandydatów:  

Imię i Nazwisko Kandydata  Głosy 

“za” “przeciw” “wstrzymujące 
się” 

    

    

    

    

    

Oddano głosów ważnych:_____ 

Oddano głosów nieważnych:____ 
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W wyniku głosowania Przewodniczącym RUSS został ________________________________ . 

 

Wybrany Przewodniczący RUSS zaproponował następujący skład Prezydium:  

1. Wiceprzewodniczący RUSS: ________________________________, 

2. Wiceprzewodniczący RUSS: ________________________________,  

3. Członek prezydium RUSS: ________________________________, 

4. Członek prezydium RUSS: ________________________________, 

5. Rzecznik RUSS:________________________________, 

6. Sekretarz RUSS: ________________________________.  

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

 

 

Na funkcję Pełnomocnika RUSS ds. Collegium Medicum zgłoszono następujących kandydatów: 

Imię i Nazwisko Kandydata  Głosy 

“za” “przeciw” “wstrzymujące 
się” 

    

    

    

    

    

Oddano głosów ważnych:_____ 

Oddano głosów nieważnych:____ 

Na Pełnomocnika RUSS ds. Collegium Medicum wybrano ________________________________ 

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów: 

Imię i Nazwisko Kandydata  Głosy 

“za” “przeciw” “wstrzymujące 
się” 
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Oddano głosów ważnych:_____ 

Oddano głosów nieważnych:____ 

 

W wyniku głosowania do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

 

     PODPISY 

PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO: ________________________________ 

PRZEWODNICZĄCEGO RUSS: ________________________________ 

KOMISJI SKRUTACYJNEJ: 

1) ________________________________ 

2) ________________________________ 

3) ________________________________ 

4) ________________________________ 

5) ________________________________ 

 

 

Załączniki: 
1. Lista obecności RUSS ustępującej kadencji z czynnym i biernym prawem głosu 
2. Lista elektorów RUSS nowej kadencji 
3. Zakres kompetencji składu Prezydium RUSS 
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Załącznik nr 6 

     Uniwersalna karta do głosowania   

 
W głosowaniu na ___________________________________________________________________ 

zgłoszono następujących kandydatów: 

Imię i Nazwisko Kandydata  Głosy 

“za” “przeciw” “wstrzymujące 
się” 

    

    

    

    

    

 

 

 


