Regulamin Samorządu Studentów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
tekst jednolity z dnia 6 grudnia 2016 roku
Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 1.
Niniejszy Regulamin Samorządu Studentów określa zasady organizacji i tryb działania
Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Art. 2.
Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu jest mowa o:
a) Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Studentów tworzony przez wszystkich
studentów Uniwersytetu,
b) Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
określany również skrótem UAM,
c) Parlamencie – należy przez to rozumieć uczelniany organ uchwałodawczy Samorządu,
d) Zarządzie – należy przez to rozumieć uczelniany organ wykonawczy Samorządu,
e) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć uczelniany organ kontrolny Samorządu,
f) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Parlamentu Samorządu
Studentów, będącego zarazem członkiem Zarządu,
g) Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Parlamentu
Samorządu Studentów, będącego zarazem członkiem Zarządu,
h) Sądzie Koleżeńskim – należy przez to rozumieć organ Samorządu Studentów UAM
czuwający nad przestrzeganiem zasad współżycia koleżeńskiego i postanowień Regulaminu
Samorządu Studentów UAM,
i) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572., z późn. zm., j.t.),
j) Podstawowej jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostkę, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 29 Ustawy i § 23 Statutu UAM,
k) Zamiejscowej jednostce – należy przez to rozumieć jednostkę, o której mowa w § 20 Statutu
UAM.

l) Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym – należy przez to rozumieć posiedzenie specjalne
Parlamentu po zakończeniu wyborów do Rad Samorządu Studentów, które składa się z części
sprawozdawczej oraz części wyborczej, zwoływane w specjalnym trybie, określonym w art. 16
Regulaminu.

Art. 3.
Organy Samorządu Studentów są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu w
rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz. U. Nr 164.,
poz. 1365. ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

Art. 4.
Samorząd Studentów działa na podstawie Ustawy, Statutu UAM oraz niniejszego Regulaminu.

Art. 5.
Przedstawiciele w organach Samorządu Studentów kierują się w swoich działaniach interesem
studentów oraz dobrem Uniwersytetu.

Art. 6.
Organami Samorządu Studentów są:
a) Parlament Samorządu Studentów UAM, dalej zwany „Parlamentem”,
b) Zarząd Samorządu Studentów UAM, dalej zwany „Zarządem”,
c)

Rady

Samorządu

Studentów

podstawowych

jednostek

organizacyjnych,

jednostek zamiejscowych Uniwersytetu oraz Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych i Społecznych, zwane dalej Radami Samorządu Studentów,
d) Komisja Rewizyjna,
e) Rady Mieszkańców Domów Studenckich,
f) Sąd Koleżeński.

Art. 7.
1. Student może zwrócić się do dowolnego organu Samorządu Studentów z określoną sprawą
w celu jej załatwienia. Uprawnienie to przysługuje także uczelnianym organizacjom
studenckim oraz działającym na Uniwersytecie stowarzyszeniom zrzeszającym wyłącznie
studentów lub studentów i nauczycieli akademickich w sprawach dotyczących studentów
uczelni.

2. Jeżeli organ Samorządu Studentów określony w ust. 1 nie jest właściwy do rozpatrzenia
sprawy, przekazuje ją do organu właściwego, informując o tym wnioskodawcę. W przypadku,
gdy przekazanie nie jest możliwe w świetle obowiązujących przepisów, organ przekazuje
sprawę do Zarządu, który podejmuje decyzję, co do dalszego trybu postępowania,
zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

Art. 8.
1. Kadencja wszystkich organów Samorządu jest jednoroczna. Wygasa z chwila podjęcia
czynności przez nowo wybrany organ.
2. Kadencja przedstawicieli studentów w organach kolegialnych uczelni trwa rok.
3. Kadencja przedstawicieli studentów w komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich,
komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów
trwa rok.
Rozdział II
Parlament Samorządu Studentów
I. Przepisy ogólne

Art. 9.
Parlament składa się z członków wybieranych przez Rady Samorządu Studentów w liczbie
ustalonej zgodnie z „Zasadami obliczania liczby przedstawicieli Rad Samorządu Studentów do
Parlamentu Samorządu Studentów UAM”, stanowiącymi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Art. 10.
W czasie trwania kadencji nie można zwiększać liczby członków Parlamentu.

Art. 10a.
Członek Parlamentu może reprezentować tylko jedną Radę Samorządu Studentów.
Zakazane jest łączenie mandatów.

Art. 11.
1. Mandat członka Parlamentu wygasa:

a) z chwilą śmierci,
b) w przypadku prawomocnego ukarania przez Sąd Koleżeński lub komisję dyscyplinarną,
c) na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu,
d) w przypadku wyjazdu na zagraniczne studia trwające dłużej niż trzy miesiące,
e) z chwilą utraty statusu studenta, z wyjątkiem przerwy spowodowanej przejściem ze studiów
pierwszego stopnia na studia drugiego stopnia,
f) na skutek odwołania przez Radę Samorządu Studentów większością, co najmniej ¾ głosów,
przy obecności przynajmniej ⅔ regulaminowego składu,
g) z chwilą odwołania uchwałą Komisji Rewizyjnej podjętą wskutek co najmniej trzech
nieusprawiedliwionych nieobecności w trakcie trwania kadencji członka Parlamentu,
co dokumentują listy obecności z posiedzeń,
h) z chwilą odwołania uchwałą Komisji Rewizyjnej podjętą wskutek co najmniej trzech
nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach komisji stałych w trakcie trwania
kadencji członka Parlamentu, co dokumentują listy obecności z posiedzeń komisji.
2. Pkt. g) i h) niniejszego artykułu nie stosuje się do Przewodniczących Rad Samorządu
Studentów.
3. Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Parlamentu albo komisji musi zawierać
uzasadnienie nieobecności.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący posiedzenie Parlamentu
albo komisji może nie przyjąć usprawiedliwienia.

Art. 11a.
1. Wygaśnięcie mandatu stwierdza uchwałą Komisja Rewizyjna.
2. W przeciągu trzech miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały przez Komisję Rewizyjną
o wygaśnięciu mandatu, nie można powołać tej samej osoby na delegata.

Art. 12.
W

razie

wygaśnięcia

mandatu

członka

Parlamentu,

Przewodniczący zwraca

się

do Rady Samorządu Studentów, z której pochodził członek Parlamentu, o wybranie nowego
przedstawiciela w ciągu 14 dni lub do czasu najbliższego posiedzenia Parlamentu,
w zależności, która z tych dat nastąpi wcześniej.

II. Kompetencje Parlamentu

Art. 13.
1. Podstawową misją Parlamentu jest reprezentowanie i obrona interesów studentów.
2. Do zadań Parlamentu należą w szczególności:
a) wspieranie działalności Rad Samorządów Studentów,
b) opiniowanie Regulaminu rozdziału środków z funduszu pomocy materialnej,
c)

wnioskowanie

do

rektora

o

utworzenie

odwoławczej

komisji

stypendialnej

oraz przeniesienie uprawnień do przyznawania świadczeń z funduszu pomocy materialnej
na podstawie przepisów art. 175 ust. 4 Ustawy,
d) delegowanie, na wniosek przewodniczącego komisji właściwej w sprawach socjalnych,
przedstawicieli studentów do odwoławczej komisji stypendialnej,
e) wybór przedstawicieli studentów do Senatu UAM,
f) wybór przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu,
g) zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli studentów w komisji dyscyplinarnej
dla nauczycieli akademickich, komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz odwoławczej komisji
dyscyplinarnej dla studentów,
h) wnioskowanie o powołanie reprezentantów studentów do Komisji Wyborczej Uniwersytetu,
i) wybór przedstawiciela studentów do Rady Bibliotecznej Uniwersytetu,
j) powoływanie Komisji Wyborczej Parlamentu oraz Studenckiego Komisarza Wyborczego,
k) uzgadnianie z Senatem UAM treści Regulaminu Studiów,
l) opiniowanie projektów uchwał w granicach określonych przez przepisy Ustawy i inne
obowiązujące akty prawne,
m) zgłaszanie organom Uniwersytetu własnych propozycji uchwał, zarządzeń i decyzji
w sprawach studenckich,
n) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku na terenie całego
Uniwersytetu,
o) zgłaszanie wniosku o przekazanie sprawy dyscyplinarnej studenta do Sądu Koleżeńskiego,
p) inne czynności w granicach określonych przez przepisy Ustawy i inne akty normatywne oraz
Statut UAM.
3.

Delegatem

na

zjazd

Parlamentu

Studentów

Rzeczypospolitej

Polskiej

i Forum Uniwersytetów Polskich jest Przewodniczący Parlamentu lub osoba przez niego
delegowana.
4. Posiedzenia Parlamentu są protokołowane przez Sekretarza lub inną osobę wyznaczoną przez
prowadzącego obrady.

4a. Protokoły z posiedzenia zwyczajnego i nadzwyczajnego dostarcza delegatom się
wraz z zawiadomieniem o zwołaniu następnego zwyczajnego posiedzenia Parlamentu.

Art. 13a.
1. Parlament może powoływać koordynatorów, zarządzających projektami, lub właściwych do
koordynacji i nadzoru nad sprawami niezastrzeżonymi dla innych organów Samorządu.
2. Parlament powołuje koordynatorów w drodze uchwały, określając zakres ich obowiązków
i kompetencje.
3. Kandydatów na koordynatorów zgłaszać może Przewodniczący Parlamentu, Zarząd
lub grupa 10 delegatów, spośród studentów Uniwersytetu.
4. Upoważnienie koordynatora wygasa z dniem stwierdzenia przez Parlament wykonania
powierzonych obowiązków lub z chwilą zakończenia kadencji Parlamentu.
5. Parlament może odwołać koordynatora na wniosek osób wskazanych w ust. 3.
6. Do koordynatorów zastosowanie mają przepisy art. 29.

III. Struktura Parlamentu

Art. 14.
1. Parlament wybiera ze swojego składu:
a) Przewodniczącego,
b) Sekretarza.
2.

Parlament

na

wniosek

Przewodniczącego

może

wybrać

ze

swojego

składu

Wiceprzewodniczącego.
3. Mandaty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wygasają w momencie zamknięcia
części sprawozdawczej Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

Art. 15.
Kandydat na Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów co najmniej na tydzień
przed Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym musi złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji
Wyborczej Parlamentu listę poparcia co najmniej 100 studentów, reprezentujących co najmniej
5

podstawowych

jednostek

organizacyjnych,

jednostek

zamiejscowych

lub Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych.
Art. 16.

UAM

1. Przewodniczący ustępującego Parlamentu zwołuje Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
w terminie tygodnia od dnia zakończenia wyborów do Rad Samorządów Studentów.
1a. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy zwołuje się na dzień przypadający nie później
niż ostatniego dnia stycznia w roku akademickim, w którym miały miejsce wybory do Rad.
1b. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy zwołuje się z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni.
2. W razie, gdyby Przewodniczący ustępującego Parlamentu nie zwołał posiedzenia w terminie
określonym w ust. 1, Komisja Wyborcza Parlamentu zwołuje pierwsze posiedzenie nowo
wybranego Parlamentu w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia wyborów do Rad
Samorządu Studentów.
3. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy nowo wybranego Parlamentu nie może zakończyć się
przed wyborem Przewodniczącego Parlamentu, Sekretarza, przewodniczących komisji stałych
oraz zadaniowych, w przypadku ich utworzenia. Część sprawozdawczą oraz część wyborczą
Zjazdu, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Parlamentu, prowadzi Przewodniczący
Komisji Wyborczej Parlamentu.
4. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy składa się z części sprawozdawczej oraz z części
wyborczej.
5. Do części sprawozdawczej stosuje się przepisy art. 44 Regulaminu. Po przeprowadzeniu
ostatniego głosowania w sprawie absolutorium, Przewodniczący Komisji Wyborczej
Parlamentu zamyka część sprawozdawczą i zarządza półgodzinną przerwę.
6. W momencie zamknięcia części sprawozdawczej wygasają mandaty dotychczasowych
delegatów do Parlamentu i rozpoczyna się kadencja delegatów wybranych przez nowo wybrane
Rady Samorządu Studentów, zgodnie z art. 54 ust. 5 oraz art. 55 ust. 4 Regulaminu.
7. Po przerwie rozpoczyna się część wyborcza, do której stosuje się przepisy art. 16a
Regulaminu.

Art. 16a.
1.Parlament wybiera ze swojego składu Przewodniczącego bezwzględną większością ważnie
oddanych głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby delegatów.
1a. Można głosować wyłącznie na jednego kandydata lub wstrzymać się.
1b. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie
oddanych głosów, zarządza się kolejną turę głosowania, w której biorą udział wszyscy
kandydaci poza tym, który otrzymał najniższą liczbę głosów. Gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzymało taką samą, najniższą liczbę głosów w danej turze głosowania, Parlament
większością zwykłą w głosowaniu tajnym (głosowanie dodatkowe - eliminacyjne) decyduje,

który lub którzy kandydaci przechodzą do kolejnej tury. W takiej sytuacji można oddać głos na
liczbę kandydatów o jeden mniejszą od liczby kandydatów uczestniczących w głosowaniu
dodatkowym. Jeśli w głosowaniu dodatkowym kandydaci o najmniejszej liczbie głosów
uzyskali taki sam wynik w głosowaniu dodatkowym, do kolejnej tury wyborów na
Przewodniczącego przechodzą pozostali kandydaci uczestniczący w głosowaniu dodatkowym.
Jeśli w głosowaniu dodatkowym wszyscy kandydaci uzyskali identyczny wynik, przeprowadza
się kolejne głosowanie dodatkowe z tymi samymi kandydatami. Jeśli trzecie głosowanie
dodatkowe nie przyniesie rozstrzygnięcia, kolejna tura głosowania na Przewodniczącego
odbywa się bez udziału kandydatów uczestniczących w głosowaniu dodatkowym.
1c.

W sytuacji, gdy w ostatniej turze głosowania na Przewodniczącego z udziałem dwóch

kandydatów żaden z nich nie otrzyma bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów,
odbywa się 30-minutowa dyskusja, podczas której obaj kandydaci mogą przedstawić
pięciominutowe prezentacje, a następnie odpowiadają na pytania zadawane przez obecnych na
sali. Po dyskusji odbywa się ponowne głosowanie z udziałem tych kandydatów.
Jeśli nie przyniesie ono rozstrzygnięcia, Przewodniczący Komisji Wyborczej Parlamentu
zarządza przerwę w posiedzeniu i wyznacza termin ponownego rozpoczęcia obrad zgodnie
z przepisem art. 20a.
1d. Po wznowieniu obrad, przerwanych w trybie ust. 1C, Przewodniczący Komisji Wyborczej
Parlamentu ogłasza możliwość zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego. Kandydaturę
na Przewodniczącego może zgłosić wówczas każdy członek Parlamentu. Nie stosuje się
przepisu art. 15. Wybory przeprowadza się w trybie określonym w powyższych przepisach.
1d. Przewodniczący po wyborze obejmuje mandat wolny. Rada Samorządu Studentów, z której
wywodzi

się

Przewodniczący,

powołuje

delegata

na

mandat

zwolniony

przez Przewodniczącego.
1e. Wzory kart do głosowania określa Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący niezwłocznie po wyborze zgłasza propozycje:
a) kandydatów na przewodniczących komisji stałych, o których mowa w art. 19a ust. 3. spośród
wszystkich studentów Uniwersytetu,
b) utworzenia komisji zadaniowych, o których mowa w art. 19a ust. 2 lit. b),
c) kandydatów na przewodniczących utworzonych komisji zadaniowych,
d) kandydata bądź kandydatów na stanowisko sekretarza spośród członków Parlamentu.
3. Przewodniczący ustala zakres kompetencji Wiceprzewodniczącego oraz poszczególnych
komisji w drodze zarządzenia.

4. Do podjęcia uchwały o wyborze osoby na stanowisko przewodniczącego komisji stałej
oraz do podjęcia uchwały o utworzeniu komisji zadaniowej i wyborze osoby na stanowisko
przewodniczącego komisji zadaniowej wymagana jest zwykła większość głosów w obecności
co najmniej połowy regulaminowego składu Parlamentu.
5. Komisje, o których mowa w art. 19a ust. 3, ulegają rozwiązaniu z chwilą zamknięcia części
sprawozdawczej Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

Art. 17.
Przewodniczący Parlamentu:
a) reprezentuje Parlament wobec organów Uniwersytetu oraz na zewnątrz,
b) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Parlamentu,
c) podpisuje uchwały Parlamentu,
d) podejmuje własne inicjatywy oraz czynności niezastrzeżone dla Parlamentu i Zarządu,
e) ma obowiązek raz na dwa miesiące zwołać posiedzenie z Przewodniczącymi Rad Samorządu
Studentów, za wyjątkiem miesiąca lipca, sierpnia i września,
f) określa w drodze zarządzenia zasady organizacyjne pracy organów i jednostek Parlamentu
oraz biura Parlamentu.

Art. 17a.
1. Na ostatnim posiedzeniu Parlamentu w roku akademickim Przewodniczący przedstawia
śródroczne sprawozdanie ze swojej pracy, które opiniowane jest przez Komisję Rewizyjną.
2. Na tym samym posiedzeniu Przewodniczący przedstawia szczegółowe sprawozdanie
finansowe oraz przedstawia stan finansowy Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wykaz wszystkich przychodów i wydatków
z podziałem na kategorie oraz bieżący stan środków finansowych, zestawiony ze stanem na 31
grudnia ostatniego roku kalendarzowego i zeszłorocznym bilansem śródrocznym.

Art. 18.
W sprawach należących do kompetencji Samorządu Studentów Przewodniczący może zwracać
się do organów Uniwersytetu o niezbędne do właściwego funkcjonowania Samorządu
Studentów informacje i wyjaśnienia.
Art. 19.
1. Parlament powołuje, nie później niż na pierwszym posiedzeniu w rozpoczętym roku
akademickim, Komisję Wyborczą Parlamentu Samorządu Studentów UAM.

2. Kadencja Komisji Wyborczej Parlamentu trwa do pierwszego posiedzenia Parlamentu
w kolejnym roku akademickim.
3. Do kompetencji Komisji należy przeprowadzanie wyborów oraz wyborów uzupełniających
do Rad Samorządu Studentów oraz Przewodniczącego Parlamentu. Wybory reguluje
„Ordynacja wyborcza do Rad Samorządu Studentów”, stanowiąca Załącznik nr 4
do niniejszego Regulaminu, oraz „Ordynacja wyborcza uzupełniająca do Rad Samorządu
Studentów dla wyborów elektronicznych”, stanowiąca Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Art. 19a.
1. Organami pomocniczymi Parlamentu są komisje zrzeszające członków Parlamentu
i przedstawicieli Rad. Członkiem komisji może być ponadto każdy student Uniwersytetu.
2. Komisje dzielą się na:
a) stałe,
b) zadaniowe.
3. Komisjami stałymi są:
a) Komisja Prawna,
b) Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia,
c) Komisja Socjalno-Ekonomiczna.
3. Komisje wspierają prace Parlamentu, w szczególności poprzez przygotowanie
dla Parlamentu oraz Zarządu materiałów informacyjnych, opinii oraz projektów uchwał.
4. Komisje stałe nie zaprzestają działania w momencie zakończenia kadencji Parlamentu.
5.

Posiedzenia

komisji

są

protokołowane.

Protokoły

dostarcza

się

delegatom

wraz z zawiadomieniem o zwołaniu następnego zwyczajnego posiedzenia Parlamentu.

Art. 19b.
1. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji, wybierani przez Parlament.
2. W przypadku odwołania przewodniczącego komisji stałej bądź jego rezygnacji,
Parlament wybiera przewodniczącego tej komisji na najbliższym posiedzeniu.

Art. 19c.
1. Członkowie Parlamentu muszą należeć co najmniej do jednej z komisji stałej.
2. Każda Rada Samorządu Studentów wyznacza ponadto do pracy w jednej z komisji stałych
jednego przedstawiciela danej jednostki podstawowej, jednostki zamiejscowej UAM

albo Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych uczelni,
który nie jest członkiem Parlamentu.
3. Zapisy do komisji stałych odbywają się na pierwszym posiedzeniu zwyczajnym w kadencji.
Członkowie Parlamentu, którzy zostali delegatami w trakcie trwania kadencji Parlamentu,
zapisują się do komisji na najbliższym posiedzeniu Parlamentu.
4. Zapisy do komisji prowadzi Przewodniczący komisji albo osoba przez niego wyznaczona.
IV. Tryb działania Parlamentu

Art. 20.
1. Parlament obraduje na posiedzeniach.
1a. Posiedzenia dzielą się na:
a) posiedzenia zwyczajne,
b) posiedzenia nadzwyczajne,
c) Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który jest posiedzeniem specjalnym.
2. Posiedzenie zwyczajne zwołuje Przewodniczący przynajmniej raz w miesiącu.
Posiedzeń zwyczajnych nie zwołuje się w okresach przerw świątecznych oraz w miesiącu lipcu,
sierpniu i wrześniu. Przewodniczący może nie zwoływać posiedzenia zwyczajnego w miesiącu,
w którym odbyło się posiedzenie specjalne.
3. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Zarządu,
c) na pisemny wniosek ⅓ członków Parlamentu, w ciągu 7 dni od daty doręczenia pisemnego
wniosku, co najmniej 24 godziny przed wskazanym terminem posiedzenia.
4. Posiedzenie nadzwyczajne nie może dotyczyć wyboru członka Zarządu.
5. W razie otrzymania wniosku o uchwalenie votum nieufności wobec Przewodniczącego
lub członka Zarządu, posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Art. 20a.
1.

W

szczególnie

uzasadnionych

przypadkach,

prowadzący

posiedzenie

może,

za zgodą ½ członków Parlamentu, uczestniczących w posiedzeniu, zarządzić przerwanie obrad.

2. Wznowienie posiedzenia musi nastąpić w ciągu pięciu dni. Do określania terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się dni świątecznych ustawowo wolnych
od pracy. Termin wznowionego posiedzenia jest ustalany przed przerwaniem posiedzenia.
3. Wznowione posiedzenie toczy się od punktu w porządku obrad, w którym posiedzenie
przerwano.
4. Dopuszcza się wprowadzanie zmian w porządku obrad zgodnie z trybem z art. 22 ust.1.
5. Niedopuszczalne jest ponowne przerwanie wznowionych obrad.

Art. 21.
1. Przewodniczący zwołuje posiedzenie za pomocą listów wysłanych co najmniej tydzień przed
terminem posiedzenia. Zamiast listu, zawiadomienie może być wysłane członkowi Parlamentu
pocztą elektroniczną lub krótką wiadomością tekstową (SMS), jeżeli uprzednio wyraził na to
pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, na który
zawiadomienie powinno być wysłane.
2. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz ramowy
porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Regulaminu należy wskazać istotne
elementy treści proponowanych zmian.
3. Przewodniczący zaprasza na posiedzenie członków Zarządu oraz przedstawicieli studentów
w Senacie UAM.
4. Za zgodą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Komisji Prawnej
możliwe jest wysłanie delegatom uzupełnienia porządku obrad zawierającego opis
proponowanych zmian w Regulaminie Samorządu na 24 godziny przed posiedzeniem.
W przypadku sprzeciwu któregokolwiek z delegatów uzupełnienie jest nieważne.

Art. 22.
1. Na początku posiedzenia Parlament uchwałą zatwierdza proponowany porządek obrad.
Przed podjęciem uchwały możliwe jest uzupełnienie porządku obrad na wniosek
Przewodniczącego lub pisemny wniosek 10 członków Parlamentu.
2. Uzupełnienie porządku obrad nie może dotyczyć powołania komisji zadaniowej,
o której mowa w art. 15 ust. 1 lit. b), lub powołania przewodniczących komisji, o których mowa
w art. 15 lit. a) i b).
3. Wnioski o charakterze formalnym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone
w porządku obrad.

Art. 23.
1. Decyzje Parlamentu zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
regulaminowego składu, chyba, że przepis Regulaminu stanowi inaczej.
3. Uchwała w sprawie uzgodnienia treści Regulaminu Studiów UAM wymaga większości
⅔ ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu
Parlamentu.
4. Parlament może na czas między swoimi posiedzeniami wydawać dyrektywy
dla Przewodniczącego, którymi ten zobowiązany jest się kierować w swoich działaniach.

Art. 24.
1. Uchwały i dyrektywy podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
3. W innych sprawach Przewodniczący zarządza głosowanie tajne na wniosek co najmniej
10 członków Parlamentu.

Art. 25.
1.

Posiedzeniom

przewodniczy

Przewodniczący,

a

w

razie

jego

nieobecności

Wiceprzewodniczący. W przypadku absencji Wiceprzewodniczącego obrady prowadzi członek
Zarządu wyznaczony przez Przewodniczącego.
2. Przewodniczący udziela głosu członkom Parlamentu, może również określić czas
wystąpienia.
3. Posiedzenie, na którym rozpatrywany jest wniosek dotyczący odwołania Przewodniczącego
lub członka Zarządu, odbywa się pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Art. 26.
1. Posiedzenia Parlamentu są jawne.
2. Na wniosek członka Parlamentu, Parlament większością ⅔ ważnie oddanych głosów,
podejmuje uchwałę w sprawie odbycia posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych,
szczególnie, jeśli przedmiotem posiedzenia mają być sprawy personalne.
Rozdział III
Zarząd Samorządu Studentów

I. Przepisy ogólne

Art. 27.
1. Członkami Zarządu są:
a) Przewodniczący,
b) Wiceprzewodniczący,
c) Przewodniczący komisji stałych ,
d) Przewodniczący komisji zadaniowych, jeśli zostały powołane.
2. Pełnomocnicy Zarządu oraz Sekretarz mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym. We wszystkich pozostałych sprawach stosuje się do nich przepisy o członkach
Zarządu.

Art. 28.
Nie można łączyć mandatu członka:
a) Zarządu,
b) Pełnomocnika,
c) Sekretarza
z mandatem członka Komisji Rewizyjnej.

Art. 29.
1. Mandat członka Zarządu wygasa:
a) z chwilą śmierci,
b) w przypadku prawomocnego ukarania przez Sąd Koleżeński lub komisję dyscyplinarną,
c) na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu,
d) w przypadku wyjazdu na zagraniczne studia trwające dłużej niż trzy miesiące,
e) z chwilą utraty statusu studenta, z wyjątkiem sytuacji spowodowanej przejściem ze studiów
pierwszego stopnia na studia drugiego stopnia,
f) z chwilą uchwalenia votum nieufności.
2. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu stwierdza uchwałą Komisja Rewizyjna.

Art. 30.
1. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Przewodniczący występuje do Parlamentu z
wnioskiem o powołanie nowego członka Zarządu.

2.

W

razie

wygaśnięcia

mandatu

Przewodniczącego,

jego

obowiązki

pełni

Wiceprzewodniczący. Jeżeli Wiceprzewodniczący nie został powołany, pełniącym obowiązki
Przewodniczącego jest Przewodniczący Komisji Prawnej.
2a.

W

przypadku

wygaśnięcia

mandatu

Przewodniczącego

Komisji

Prawnej,

pełniącym obowiązki Przewodniczącego Parlamentu jest Przewodniczący Komisji SocjalnoEkonomicznej. Jeżeli jego mandat także wygaśnie, pełniącym obowiązki jest Przewodniczący
Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia.
2b. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Komisji Dydaktyki i Jakości
Kształcenia, pełniącym obowiązki Przewodniczącego Parlamentu jest najstarszy wiekiem
przewodniczący Rady Samorządu Studentów.
2c. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich Przewodniczących Rad Samorządu
Studentów, Przewodniczący Komisji Wyborczej Parlamentu zarządza nowe wybory
do Rad Samorządu Studentów.
2d. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Komisji Wyborczej i Komisarza
Wyborczego, Rektor, na wniosek dowolnego studenta Uniwersytetu, zarządza nowe wybory do
Rad Samorząd Studentów.
2e. W terminie 7 dni od daty wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, pełniący obowiązki
Przewodniczącego wnioskuje do Przewodniczącego Komisji Wyborczej Parlamentu
o zwołanie w terminie 14 dni posiedzenia Parlamentu w celu wyboru nowego
Przewodniczącego Parlamentu.
2f. Pełniący obowiązki Przewodniczącego nie może wydawać zarządzeń finansowych.
3. Do wybory nowego Przewodniczącego stosuje się przepisy art. 16a ust. 1.

Art. 31.
1. Wobec członków Zarządu oraz przedstawicieli do Senatu Uczelni i innych organów szczebla
uczelnianego, których członkami są przedstawiciele Samorządu Studentów, Parlament może
uchwalić votum nieufności.
2. Wniosek o uchwalenie votum nieufności wobec przedstawicieli do Senatu Uczelni i innych
organów szczebla uczelnianego, których członkami są przedstawiciele Samorządu Studentów,
składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego. Jeżeli wniosek dotyczy
Przewodniczącego lub członka Zarządu, należy go doręczyć Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej.
3. Z wnioskiem o votum nieufności musi wystąpić co najmniej ¼ członków Parlamentu
reprezentujących co najmniej trzy Rady Samorządu Studentów.

4. Uchwalenie votum nieufności następuje większością głosów regulaminowego składu
Parlamentu.
5. Wniosek o uchwalenie votum nieufności nie może być głosowany wcześniej
niż przed upływem siedmiu dni od chwili złożenia i nie później niż 21. dnia od złożenia.
6. W przypadku uchwalenia votum nieufności wobec członka Zarządu, odpowiednio stosuje
się przepisy art. 30 ust. 1. Nie stosuje się art. 20 ust. 4.
7. W przypadku uchwalenia votum nieufności wobec Przewodniczącego, posiedzenie,
na którym uchwalono votum nieufności, nie może zakończyć się przed wyborem nowego
Przewodniczącego. Nie stosuje się art. 20 ust. 4.
8.

Do

momentu

wyboru

nowego

Przewodniczącego,

posiedzeniu

przewodniczy

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Art. 31a.
1. Parlament może odwołać Sekretarza na pisemny wniosek Przewodniczącego,
większości członków Zarządu lub ¼ członków Parlamentu reprezentujących co najmniej trzy
podstawowe jednostki organizacyjne, jednostki zamiejscowe UAM oraz Międzyobszarowe
Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne.
2. Wniosek o odwołanie Sekretarza składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, który zgłasza odpowiedni punkt do porządku obrad posiedzenia.
3. Odwołanie Sekretarza następuje bezwzględną większością głosów przy obecności połowy
regulaminowej liczby delegatów.
II. Kompetencje Zarządu

Art. 32.
Do kompetencji Zarządu należą:
a) obrona interesów studentów,
b) działanie w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów,
c) wspieranie działalności Rad Samorządów Studentów,
d) zgłaszanie organom Uniwersytetu własnych propozycji zarządzeń i decyzji w sprawach
studenckich,
e) opiniowanie wniosków o umorzenie opłat związanych z przebiegiem studiów,
f) rozdział środków na działalność studencką na zasadach określonych przepisami art. 202 ust.
6 Ustawy,

g) opiniowanie planu wydatków z funduszu pomocy materialnej na zadania, o których mowa
w art. 103 Ustawy, w trybie przewidzianym przepisami art. 174 ust. 2 Ustawy,
h) uzgadnianie przyznania studentom stypendiów z funduszu stypendialnego utworzonego
na podstawie art. 104 Ustawy,
i) wykonywanie uchwał Parlamentu,
j) tworzenie projektu planu finansowego na dany rok akademicki,
k) inne czynności, wynikające w granicach określonych przez przepisy Ustawy i inne akty
normatywne oraz Statut UAM.

Art. 32a.
Przewodniczący

Komisji

Prawnej

jest

jednocześnie

Rzecznikiem

Praw

Studenta

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, do którego zadań należy w szczególności
pomoc prawna studentom w zakresie praw i obowiązków studenta.
III. Tryb działania Zarządu

Art. 33.
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenie zwyczajne zwołuje Przewodniczący co najmniej raz w miesiącu z wyłączeniem
miesiąca lipca, sierpnia i września.
3. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek co najmniej ⅓ członków Zarządu.
4. Posiedzenie nadzwyczajne na wniosek członków Zarządu, Przewodniczący zwołuje
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Posiedzenie nie może się odbyć
wcześniej niż 24 godziny od chwili jego zwołania.

Art. 34.
1. Przewodniczący zwołuje posiedzenie za pomocą listów wysłanych co najmniej tydzień przed
terminem posiedzenia. Zamiast listu zawiadomienie może być wysłane członkowi Zarządu
pocztą elektroniczną lub krótką wiadomością tekstowa (SMS), jeżeli uprzednio wyraził na to
pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, na który
zawiadomienie powinno być wysłane.

2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz ramowy porządek
obrad.

Art. 35.
1. Na początku posiedzenia Zarząd uchwałą zatwierdza proponowany porządek obrad.
Przed podjęciem uchwały możliwe jest uzupełnienie porządku obrad na wniosek
Przewodniczącego lub członka Zarządu.
2. Wnioski o charakterze formalnym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone
porządku obrad.

Art. 36.
1. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
regulaminowego składu Zarządu.

Art. 37.
1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
3. W innych sprawach przeprowadzane jest głosowanie tajne na wniosek co najmniej
⅓ członków Zarządu.
4. W razie równego rozkładu głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

Art. 38.
1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący udziela głosu członkom Zarządu, może również określić czas wystąpienia.

Art. 39.
1. Posiedzenia Zarządu są jawne.
2. Na wniosek członka Zarządu, Zarząd większością ⅔ ważnie oddanych głosów podejmuje
uchwałę w sprawie odbycia posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych,
szczególnie, jeśli przedmiotem posiedzenia mają być sprawy personalne.
3. Na posiedzenia Zarządu zapraszana jest Komisja Rewizyjna.

Art. 40.
[skreślony]

Art. 41.
1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami oraz składa na wniosek Zarządu sprawozdanie
z jej prac na posiedzeniu Zarządu.
1a. Przewodniczący komisji może powołać Wiceprzewodniczącego komisji.
2. Posiedzenia komisji odbywają się przynajmniej raz w miesiącu. Przebieg posiedzenia
jest protokołowany przez Przewodniczącego komisji albo osobę przez niego wyznaczoną.
Protokół dostarcza się delegatom wraz z protokołami z posiedzeń Parlamentu.
3. Kadencja przewodniczących komisji zadaniowych kończy się wraz z upływem kadencji
Przewodniczącego Parlamentu. Przewodniczący komisji stałych działają do czasu wyboru
nowych przewodniczących przez Parlament nowej kadencji.
4. Przepisy art. 29 stosuje się odpowiednio do członków komisji Parlamentu.

Art. 41a.
Kadencja Wiceprzewodniczącego trwa do momentu wyboru nowego Przewodniczącego
Parlamentu.

Art. 42.
[skreślony]

Art. 43.
1. Zarząd może powoływać pełnomocników wykonujących zadania związane ze sprawami
niezastrzeżonymi dla innych organów Samorządu.
2. Zarząd powołuje pełnomocników w drodze uchwały, określając zakres ich obowiązków
i kompetencji.
3.

Kandydatów

na

pełnomocników

zgłaszać

mogą

Przewodniczący

Parlamentu,

członkowie Zarządu.
4. Upoważnienie pełnomocnika wygasa z dniem stwierdzenia przez Zarząd wykonania
powierzonych obowiązków lub z chwilą zakończenia kadencji Zarządu.
5. Zarząd może odwołać pełnomocnika na wniosek osób wskazanych w ust. 3.
6. Do pełnomocników zastosowanie mają przepisy art. 29.

Art. 44.
1. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Parlamentu, ustępujący Przewodniczący
oraz pozostali

członkowie

Zarządu

składają

sprawozdanie

ze

swojej

działalności.

Na tym samym posiedzeniu Parlament, po przedstawieniu przez Komisję Rewizyjną opinii
oraz

wniosku

o

udzielenie

absolutorium,

głosuje

nad

udzieleniem

absolutorium

dla ustępującego Przewodniczącego oraz członków Zarządu.
2. Przewodniczący oraz członkowie Zarządu udostępniają swoje sprawozdania członkom
Parlamentu na 7 dni przed posiedzeniem nowo wybranego Parlamentu.
3. W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub członka Zarządu przed końcem
kadencji, za wyjątkiem przypadku wskazanego w art. 27 ust. 1 lit. a), Komisja Rewizyjna
wzywa byłego Przewodniczącego lub byłego członka Zarządu do złożenia sprawozdania
ze swojej działalności. Dopuszcza się elektroniczną formę sprawozdania.
3a. W przypadku niewyrażenia zgody albo braku zgody na sprawozdawanie się przez byłego
Przewodniczącego lub byłego członka Zarządu, Komisja Rewizyjna na podstawie
zgromadzonych materiałów przedstawia raport nt. działalności i wnioskuje o udzielenie
absolutorium.
4.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zapada bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
5. Nieotrzymanie absolutorium przez członka Zarządu uniemożliwia kandydowanie
w najbliższych wyborach na stanowisko Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,
Przewodniczącego komisji stałej oraz Przewodniczącego komisji Zadaniowej.
IV. Stypendia, nagrody oraz zaświadczenia dla członków Zarządu oraz Parlamentu

Art. 45.
Zarząd przedstawia kandydatury do stypendium Fundacji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu za działalność społeczną.
Art. 46.
Przewodniczący przedstawia kandydaturę do stypendium Fundacji Uniwersytetu za osiągnięcia
sportowe.

Art. 47.

Przewodniczący co roku typuje kandydatów do jednorazowej, pieniężnej nagrody Rektora
Uniwersytetu za działalność społeczną.

Art. 48.
Przewodniczący,

na

wniosek

zainteresowanego,

wydaje

zaświadczenie

o

pracy

w organach Samorządu Studentów UAM lub organach kolegialnych UAM.
Rozdział IV
Rady Samorządu Studentów

Art. 49.
1. Rada Samorządu Studentów reprezentuje studentów danej podstawowej jednostki
organizacyjnej,

jednostki

zamiejscowej

Uniwersytetu

oraz

Międzyobszarowych

Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych.
2. Rada Samorządu Studentów składa się z 3 do 10 osób, wybieranych w wyborach
powszechnych,
na podstawie

równych,
„Ordynacji

bezpośrednich

przeprowadzonych

wyborczej

Rad

do

Samorządu

w

głosowaniu

Studentów”,

tajnym

stanowiącej

Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz na podstawie „Ordynacji wyborczej
uzupełniającej do Rad Samorządu Studentów dla wyborów elektronicznych, stanowiącej
Załącznik nr 5 do Regulaminu.
3. Liczbę członków Rady Samorządu Studentów ustala się na podstawie protokołu
Komisji Wyborczej Parlamentu, jednakże, jeśli liczba kandydatów do Rady Samorządu
Studentów przekroczyła 10, członkami Rady zostaje 10 osób, które uzyskały kolejno
największą liczbę głosów.
4. W posiedzeniach Rady Samorządu Studentów mogą uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele studentów w radzie podstawowej jednostki organizacyjnej i Radach
Instytutów.

Art. 49a.
1. Przewodniczący Rady Samorządu Studentów określa zasady organizacyjne pracy Rady
w drodze zarządzenia.

2. Przewodniczący Rady Samorządu Studentów składa do końca czerwca danego roku
akademickiego sprawozdanie z działalności Rady na ręce Przewodniczącego Parlamentu
Samorządu Studentów.

Art. 50.
Przedstawicieli do Rady Samorządu Studentów wybierają studenci danego wydziału.

Art. 51.
Wybory

do

Rady

Samorządu

Studentów

odbywają

się

w

okresie

wyborczym

według harmonogramu ustalonego przez Komisję Wyborczą Parlamentu.

Art. 52.
W przypadku zmniejszenia składu Rady Samorządu Studentów poniżej 4 osób,
Komisja Wyborcza Parlamentu przeprowadza wybory uzupełniające. Na jednogłośny wniosek
Rady Samorządu Studentów możliwe jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających
przy jakimkolwiek zmniejszeniu się składu.

Art. 53.
1. Na wszystkich kierunkach na poszczególnych latach studiów wybierany jest przedstawiciel
danego roku w sprawach związanych z tokiem studiów – starosta roku.
2. Rada Samorządu Studentów współpracuje ze starostami lat wszystkich kierunków.

Art. 54
1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Samorządu Studentów wybiera spośród siebie
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
1a.

Uchwała

o

wyborze

nowego

Przewodniczącego

Rady

wydawana

jest

przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej.
1b.

Rada

Samorządu

Studentów

na

wniosek

członka

może

powołać

drugiego

Wiceprzewodniczącego .
2. Kadencja organów, o których mowa w ust. 1, trwa do końca kadencji Rady.
3. Rada do załatwienia określonej sprawy może powołać pełnomocników lub koordynatorów,
określając wraz z powołaniem zakres ich kompetencji. Do pełnomocników i koordynatorów
stosuje się odpowiednio przepisy art. 13a i art. 43.

4. Upoważnienie pełnomocnika lub koordynatora trwa do dnia stwierdzenia przez Radę
wykonania powierzonych obowiązków lub do dnia zakończenia kadencji Rady, w zależności,
który z tych terminów nastąpi wcześniej.
5. Mandat delegata nowo wybranego Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów
jest ważny od zamknięcia części sprawozdawczej Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.
Do czasu zamknięcia części sprawozdawczej ważny jest mandat delegata do Parlamentu
ustępującego Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów.

Art. 54a.
1. Wobec Przewodniczącego Rada Samorządu Studentów może uchwalić votum nieufności,
które skutkuje odwołaniem z pełnionej funkcji.
2. Z wnioskiem o votum nieufności musi wystąpić co najmniej 1/2 członków Rady Samorządu
Studentów.
3. Uchwalenie votum nieufności następuje bezwzględną większością głosów składu
Rady Samorządu Studentów.
4. W przypadku uchwalenia votum nieufności posiedzenie, na którym uchwalono votum
nieufności, nie może zakończyć się przed wyborem nowego Przewodniczącego.

Art. 55
1. Na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu Studentów członkowie nowo wybranej Rady
wybierają przedstawicieli do Parlamentu w liczbie obliczanej według zasad określonych
w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Rady Wydziałowej wchodzi z urzędu w skład Parlamentu.
2a. Przewodniczący Rady Wydziałowej może na każde posiedzenie Parlamentu delegować
pisemnie w swoim imieniu wybraną osobę spośród studentów danej jednostki podstawowej,
jednostki

zamiejscowej

UAM

albo

Międzyobszarowych

Indywidualnych

Studiów

Humanistycznych i Społecznych.
3. Wyboru przedstawicieli do Parlamentu Rada Samorządu Studentów dokonuje w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
4. Kadencja nowo wybranych delegatów do Parlamentu rozpoczyna się w momencie
zamknięcia części sprawozdawczej Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego. Do końca części
sprawozdawczej mandat sprawują dotychczasowi delegaci.

Art. 56.

1. Rada Samorządu Studentów w ramach swoich kompetencji:
a) reprezentuje i broni interesów studentów jednostki organizacyjnej właściwej dla swoich
kompetencji,
b) informuje studentów jednostki o bieżących pracach Zarządu, Rady Samorządu Studentów
i organów jednostki, z którymi współpracuje.
2. Rada Samorządu Studentów:
a) współpracuje z Zarządem oraz Parlamentem,
b) wybiera przedstawicieli do Parlamentu oraz Wydziałową Komisję Wyborczą Samorządu,
c) wybiera reprezentantów studentów do rady podstawowej jednostki organizacyjnej,
Rady Instytutu, Wydziałowego Kolegium Elektorów i Instytutowego Kolegium Elektorów,
d) powołuje reprezentantów studentów do Wydziałowej Komisji Wyborczej, Instytutowej
Komisji Wyborczej,
e) wnioskuje o powołanie reprezentantów studentów do komisji rekrutacyjnych na studia,
f) wnosi do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej o utworzenie komisji
stypendialnej oraz przeniesienie uprawnień do przyznawania świadczeń z funduszu pomocy
materialnej na podst. przepisów art. 175 ust. 4 oraz deleguje przedstawicieli studentów
w komisji,
g) wyraża zgodę na kandydaturę zastępcy kierownika właściwego ds. studenckich zgodnie z art.
76 ust. 6 Ustawy,
h) w granicach określonych przez odrębne przepisy opiniuje projekty uchwał organów
jednostki dotyczących spraw studenckich, w tym programu studiów oraz jakości kształcenia,
i) na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej powołuje przedstawicieli
studentów do wydziałowej komisji oceniającej nauczycieli akademickich,
j) organizuje i bierze udział w ankietyzacjach, zwłaszcza oceniających jakość kształcenia
w jednostce oraz oceniających działalność pracowników administracji,
k) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej na terenie jednostki,
l) zgłasza władzom Wydziału kandydatury uznanych przez studentów nauczycieli
akademickich do nagrody dziekana za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki,
m) zgłasza władzom podstawowej jednostki organizacyjnej kandydatury studentów do medalu
Uniwersytetu,
n) zgłasza organom jednostki własne propozycje uchwał i decyzji dotyczących spraw
studenckich,
o) wyraża opinię i zgłasza wnioski we wszelkich sprawach dotyczących studentów jednostki.

3. Uchwały Rad Samorządu Studentów, o których mowa w art. 54 ust. 1 oraz art. 55 ust. 1,
podlegają kontroli Komisji Rewizyjnej.
4. Posiedzenia Rady są protokołowane.

Art. 57.
1. Mandat członka Rady Samorządu Studentów wygasa przed upływem kadencji:
a) z chwilą śmierci,
b) w przypadku ukarania prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego lub komisji
dyscyplinarnej,
c) na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu,
d) w przypadku wyjazdu na zagraniczne studia trwające dłużej niż trzy miesiące,
e) w przypadku utraty statusu studenta danej podstawowej jednostki organizacyjnej, jednostki
zamiejscowej UAM lub Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i
Społecznych, z wyjątkiem sytuacji spowodowanej przejściem ze studiów pierwszego stopnia
na studia drugiego stopnia.
1a. Wygaśnięcie mandatu jest stwierdzane uchwałą Rady Samorządu Studentów.
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Samorządu Studentów, Przewodniczący Rady
w ciągu 7 dni od wygaśnięcia mandatu zawiadamia poprzez adres poczty elektronicznej,
podany

przy

zgłoszeniu,

kolejnego

kandydata

z

protokołu

Komisji

Wyborczej,

który w wyborach otrzymał kolejną największą liczbę głosów, o przysługującym mu prawie do
objęcia mandatu. Przy równej liczbie głosów o pierwszeństwie decyduje data wpłynięcia
zgłoszenia kandydata do Studenckiego Komisarza Wyborczego.
3. Kandydat w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia oświadcza Przewodniczącemu
Rady fakt przyjęcia lub odrzucenia mandatu. Jeśli w ciągu 7 dni kandydat nie poinformuje
Przewodniczącego Rady o swojej decyzji, uznaje się, że zrzeka się prawa do objęcia mandatu.
Kandydat może zrzec się prawa do obsadzenia mandatu na rzecz kolejnego na liście kandydata,
który uzyskał największą po nim liczbę głosów
4. Jeżeli obsadzenie mandatu członka Rady w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie jest możliwe
z powodu braku kandydatów, którym mandat można by przydzielić, Rada może uchwalić
przeprowadzenie wyborów uzupełniających zgodnie z art. 52. W przypadku braku takiej
uchwały, Przewodniczący stwierdza, że mandat ten do końca kadencji pozostaje nieobsadzony,
o czym informuje Parlament na najbliższym posiedzeniu.
5. W przypadku, gdy liczba członków Rady spadnie poniżej regulaminowego progu 3 osób,
Studencki Komisarz Wyborczy zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Art. 57a.
1.

W

razie

wygaśnięcia

Wiceprzewodniczący.
pełniącym obowiązki

Jeżeli

mandatu
na

Przewodniczącego,

funkcji

Przewodniczącego

jego

obowiązki

Wiceprzewodniczącego

jest

Sekretarz.

Jeśli

nie

istnieje
ma

pełni
wakat,

Sekretarza,

posiedzenie zwołuje Komisarz Wyborczy.
2. W terminie 7 dni od daty wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, pełniący obowiązki
Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Samorządu Studentów, na którym musi zostać
wybrany nowy Przewodniczący Rady Samorządu Studentów.
Rozdział V
Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów

Art. 58.
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 osób wybieranych przez Parlament spośród
studentów uczelni.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na zwyczajnym posiedzeniu Parlamentu
w miesiącu czerwcu.
2a. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się 15 lipca, a kończy się 14 lipca kolejnego roku.
2b. W okresie między wyborem członków Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji
a rozpoczęciem przez nich kadencji, nowo wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej
uczestniczą

w

posiedzeniach

dotychczasowej

Komisji

Rewizyjnej

w

charakterze

obserwatorów.
3. Członkowie Komisji powoływani są zwykłą większością głosów spośród kandydatów
zgłoszonych przez co najmniej 5 członków Parlamentu, reprezentujących co najmniej dwie
Rady Samorządu Studentów.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej, Parlament wybiera nowych
członków na najbliższym posiedzeniu.
Art. 59.
W czasie trwania kadencji członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w wyniku:
a) utraty statusu studenta na dłużej niż miesiąc, z wyjątkiem przerwy spowodowanej przejściem
ze studiów pierwszego stopnia na studia drugiego stopnia,
b) złożenia dymisji,

c) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub Komisji Dyscyplinarnej ograniczającego jego prawa
studenckie,
d) odwołania przez Parlament bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej
⅔ ogólnej liczby członków Parlamentu.

Art. 60.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:
a) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez organy Samorządu Studenckiego
postanowień niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa,
b) kontrola sposobu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność
Parlamentu i Zarządu,
c) przeprowadzenia kontroli zlecanych przez Parlament,
d) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Parlamentem i Zarządem,
e) informowanie Parlamentu o pracach i planach Komisji Rewizyjnej,
f)

składanie

Parlamentowi

wniosków

o

uchylenie

niezgodnych

z

prawem

lub z postanowieniami niniejszego Regulaminu decyzji organów Samorządu,
g) przedstawienie opinii nt. działalności Przewodniczącego i członków Zarządu w trakcie
posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Parlamentu oraz wnioskowanie o udzielenie
absolutorium Przewodniczącemu Parlamentu i członkom Zarządu,
h) wnioskowanie o uchwalenie votum nieufności wobec osób wskazanych w art. 31 ust. 1,
i) wykonywanie innych uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu lub nadanych mocą
uchwał Parlamentu,
j) składanie do Rektora wniosków o uchylenie niezgodnych z prawem lub z postanowieniami
niniejszego Regulaminu uchwał organów Samorządu. Komisja Rewizyjna informuje o swoich
wnioskach Parlament i Zarząd,
k) opiniowanie sprawozdania, o którym mowa w art. 17a.

Art. 61.
Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji
oraz Wiceprzewodniczącego Komisji.

Art. 62.

1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
większości jej członków.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględna większością ważnych głosów
w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
3. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

Art. 62a.
1.Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej prowadzi ewidencję wydatków Parlamentu,
kontrolując uchwały finansowe, faktury i pisma wychodzące z prośbą o dofinansowanie,
współpracując przy tym z pracownikiem biura Parlamentu.
2. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej prowadzi ewidencję wydatków Parlamentu
w formie powszechnie dostępnego arkusza kalkulacyjnego, także w formie elektronicznej.
3. Na pisemny wniosek każdego studenta, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
udostępnia w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku informacje na temat stanu
finansowego budżetu Parlamentu i sposobie wydatkowania środków.

Rozdział VI
Rady Mieszkańców Domów Studenckich

Art. 63.
1. Rada Mieszkańców działa w każdym Domu Studenckim Uniwersytetu.
2. Rada Mieszkańców jest reprezentantem mieszkańców danego Domu Studenckiego
wobec Parlamentu

i

Zarządu,

a

także

wszelkich

organów

Uniwersytetu,

w kwestiach związanych z zamieszkiwaniem w Domu Studenckim.

Art. 64.
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej Zarządu nadzoruje działalność Rad
Mieszkańców.
Art. 65.
1. Rada Mieszkańców składa się z 3 do 10 osób wybieranych w wyborach powszechnych,
tajnych, równych, bezpośrednich spośród mieszkańców Domu Studenckiego.
2. Mandat członka Rady Mieszkańców wygasa przed końcem kadencji:
a) z chwilą śmierci,

b) w przypadku prawomocnego ukarania przez Sąd Koleżeński lub komisję dyscyplinarną,
c) na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu,
d) w razie utraty statusu studenta,
e) w razie utraty statusu mieszkańca Domu Studenckiego,
f) w razie odwołania przez Parlament.
3. Parlament może odwołać członka Rady Mieszkańców na wniosek:
a) Przewodniczącego Komisji Socjalno-Ekonomicznej Zarządu,
b) bezwzględnej większości Rady Mieszkańców,
c) 10% mieszkańców danego Domu Studenckiego.
4. Do podjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość w obecności co najmniej połowy
regulaminowego składu Parlamentu.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Mieszkańców poniżej 3,
Komisja powołana przez Parlament, zgodnie z art. 66 niniejszego Regulaminu, zarządza
wybory uzupełniające.

Art. 66.
1. Wybory do Rady Mieszkańców zarządza i przeprowadza Komisja powołana
przez Parlament.
2. Komisja składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Parlament spośród kandydatów
wskazanych przez przewodniczącego Komisji Socjalno-Ekonomicznej Zarządu.

Art. 67.
Tryb wyborów do Rady Mieszkańców określają odrębne przepisy.

Art. 68.
Rady Mieszkańców mogą wnioskować do Parlamentu o reprezentowanie ich wobec władz
i administracji Uczelni.

Rozdział VII
Sąd Koleżeński

Art. 69.
Sąd Koleżeński jest niezawisły.

Art. 70.
Sąd Koleżeński działa na podstawie Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
Rozdział VIII
Zmiana Regulaminu

Art. 71.
Uchwalenie lub zmiana Regulaminu Samorządu Studentów następuje większością ⅔ ważnie
oddanych głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Parlamentu.

Art. 72.
Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat jego zgodności z Ustawą
i Statutem Uniwersytetu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Regulamin Sądu Koleżeńskiego
I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Sąd Koleżeński działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
§ 2.
Sąd Koleżeński jest organem Samorządu Studentów czuwającym nad przestrzeganiem zasad
współżycia koleżeńskiego i postanowień Regulaminu Samorządu Studentów.

II. Zadania uczelnianego Sądu Koleżeńskiego
§ 3.
Sąd Koleżeński prowadzi działalność:
1. prewencyjno-wychowawczą,
2. orzeczniczą.
§ 4.
Sąd Koleżeński realizuje działalność prewencyjno-wychowawczą, m.in. poprzez:
1. współdziałanie z władzami Uczelni oraz organami państwowego wymiaru sprawiedliwości
zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Uniwersytetu,
2. informowanie studentów Uniwersytetu o obowiązujących przepisach,
3. ingerencję w drobne sprawy konfliktowe, nie wymagające przeprowadzenia rozprawy,
w celu polubownego ich załatwienia.
§ 5.
Sąd Koleżeński realizuje działalność orzeczniczą poprzez:
1. rozpatrywanie wniosków o ukaranie,
2. rozpatrywanie wniosków o naprawienie szkody lub w sprawie niewykonania zobowiązań,
3. orzekanie w sprawach dot. przestrzegania zasad działania Samorządu Studentów.
III. Zasady organizacyjne Sądu Koleżeńskiego
§ 6.
1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą:

a) członkowie – wybierani przez Rady Samorządów Studentów spośród studentów danego
Wydziału, po jednym z każdego Wydziału,
b) członkowie – wybierani przez Rady Mieszkańców Domów Studenckich spośród
mieszkańców, po jednym z każdego Domu Studenckiego,
c) sekretarz (bez prawa głosu stanowiącego) powoływany przez nowo wybranego
przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego bezwzględną większością głosów, w obecności
co najmniej ⅔ składu Sądu Koleżeńskiego.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą równolegle być członkami innych organów
Samorządu Studentów oraz władz organizacji działających w Uniwersytecie.
§ 7.
1. Sąd Koleżeński jest niezawisły i w swej działalności związany przepisami niniejszego
Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
2. Niedopuszczalne jest wywieranie jakiegokolwiek wpływu na swobodę działalności
i orzekania Sądu Koleżeńskiego.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego są niezawiśli w swej działalności.
§ 8.
Sąd Koleżeński składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności Zarządowi.

IV. Tryb postępowania
§ 9.
1. Obwinionego nie można uznać za winnego, dopóki wina nie zostanie stwierdzona
prawomocnym orzeczeniem skazującym.
2. Niedających się usunąć wątpliwości nie wolno rozstrzygać na niekorzyść obwinionego.
§ 10.
1. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy w co najmniej trzyosobowych zespołach orzekających.
2.

Skład

i

Przewodniczącego

Sądu Koleżeńskiego.

zespołu

orzekającego

ustala

Przewodniczący

§ 11.
1. Członek zespołu orzekającego, co do którego bezstronności istnieją uzasadnione obawy,
winien być wyłączany od rozpatrywania sprawy.
2. Każdemu uczestnikowi postępowania przysługuje prawo zgłoszenia wniosku o wyłączenie
członka zespołu orzekającego. Odpowiednio uzasadniony wniosek może być zgłoszony
do chwili czytania wniosku o rozpoznanie sprawy.
3. O wyłączeniu decyduje Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wyznacza innego członka dla uzupełnienia składu,
na czas wyznaczenia innego członka zespołu rozprawa zostaje odroczona.
§ 12.
Uczestnikami postępowania są:
1. wnioskodawca,
2. obwiniony,
3. organ, który podjął kwestionowaną uchwałę lub postępowanie.
§ 13.
1. Wnioskodawcą może być:
a) każdy student Uniwersytetu,
b) organ Samorządu Studentów Uniwersytetu,
c) władze Uniwersytetu.
§ 14.
1. Obwiniony ma prawo ustalić dla siebie obrońcę.
2. Wnioskodawca ma prawo ustanowić rzecznika interesu koleżeńskiego.
3. Pełnomocnictwo dla obrońcy lub rzecznika winno być udzielone przez uczestników
postępowania na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.

§ 15.
1. Sąd Koleżeński stosuje jako środki oddziaływania wychowawczego następujące kary
lub zobowiązania:

a)

zobowiązanie

do

przeproszenia

pokrzywdzonego,

w

terminie

określonym

przez Sąd Koleżeński,
b) upomnienie,
c) naganę,
d) naganę z ostrzeżeniem,
e) podanie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do wiadomości ogółowi studentów Uniwersytetu,
f)

zawiadomienie

o

treści

orzeczenia

władz

akademickich

Uczelni,

opiekunów,

organizacji społecznych i politycznych.
2. Sąd Koleżeński może również skierować wniosek do władz uczelni o:
a) dołączenie orzeczenia do akt osobowych studenta,
b) pozbawienie częściowo lub całkowicie pomocy materialnej,
c) zobowiązanie do naprawienia szkody lub wartościowego jej pokrycia w terminie określonym
przez Sąd Koleżeński,
d) wydanie nakazu wykonania określonej pracy na rzecz Domu Studenckiego, Wydziału
lub Uniwersytetu,
e) okresowe pozbawienie prawa piastowania funkcji w organach samorządowych,
f) całkowite pozbawienie prawa piastowania funkcji w organach samorządowych.
§ 16.
1. Wniosek o wszczęcie postępowania wraz z odpisami dla wszystkich uczestników
postępowania winien zawierać:
a) określenie organu wnioskującego lub imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres
oraz, jeśli zachodzi potrzeba, inne dane,
b) sformułowanie zarzutów (dokładne określenie czynów lub zaskarżonej decyzji
ze wskazaniem czasu, miejsca i okoliczności popełnienia czynu lub podjęcia decyzji),
c) wskazanie środków i dowodów rzeczowych (wykaz zawierający imiona, nazwiska i adresy
świadków wraz z wyjaśnieniem, na jaką okoliczność mają zeznawać, oraz wyliczenie innych
dowodów).
2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, przewodniczący wzywa
wnioskodawcę do uzupełnienia wskazanych braków w terminie trzech dni. Po bezskutecznym
upływie tego terminu przewodniczący postanowieniem zwraca wniosek wnioskodawcy.
§ 17.
1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego postanowieniem odmawia wszczęcia postępowania w
następujących przypadkach:

a) gdy czyn zarzucony obwinionemu miał miejsce dawniej niż jeden rok licząc od dnia
wpłynięcia wniosku,
b) gdy przeciwko temu samemu obwinionemu o ten sam czyn zostało wszczęte wcześniej
postępowanie lub zostało ono już rozstrzygnięte,
c) jeżeli obwiniony nie podlega orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego.
2. Jeżeli okoliczności określone w ust. 1 zostały ujawnione na rozprawie, zespół orzekający
umarza postępowanie.
§ 18.
W terminie do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku do Sądu Koleżeńskiego przewodniczący
wyznacza członków zespołu orzekającego oraz termin i miejsce rozprawy.
§ 19.
1. Sąd Koleżeński zobowiązany jest zawiadomić o terminie i miejscu rozprawy wszystkich
uczestników postępowania i zainteresowanych oraz wezwać świadków.
2. Wezwanie powinno być doręczone wszystkim uczestnikom postępowania w terminie
umożliwiającym im stawiennictwo – nie później niż na trzy dni przed terminem pierwszej
rozprawy.
3. Wezwanie za potwierdzeniem odbioru wręcza się uczestnikom postępowania,
świadkom i biegłym. Zainteresowanym doręcza się zawiadomienia. W razie odmowy przyjęcia
wezwania, uważa się je za doręczone.
4. Obwinionemu doręcza się wraz z pierwszym wezwaniem na rozprawę:
a) odpis wniosku,
b) pouczenie o skutkach nieusprawiedliwionego niestawienia się na rozprawę.
§ 20.
1. Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim jest jawna i otwarta.
2. W przypadkach szczególnych zespół orzekający może postulować o częściową lub całkowitą
niejawność rozprawy. W takim przypadku każdemu uczestnikowi postępowania przysługuje
prawo wyznaczenia dwóch mężów zaufania, którzy mogą być obecni w czasie całej rozprawy.
§ 21.
1. Rozprawa Sądu Koleżeńskiego odbywa się w następującym porządku:
a) otwarcie posiedzenia Sądu Koleżeńskiego, przedstawienie zespołu orzekającego,
b) sprawdzenie obecności osób wezwanych na rozprawę,

c) usunięcie świadków z sali rozprawy,
d) odczytanie wniosku przez rzecznika lub wnioskodawcę,
e) zgłoszenie wniosków formalnych i dowodów,
f) wysłuchanie wyjaśnień obwinionego,
g) postępowanie dowodowe (przesłuchanie wnioskodawcy, opinia biegłych, zapoznanie się
z dokumentami itp.),
h) przemówienie wnioskodawcy bądź rzecznika interesu koleżeńskiego,
i) przemówienie obrońcy obwinionego,
j) tajna narada zespołu orzekającego,
k) ogłoszenie orzeczenia,
l) pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych.
2. W sprawach o naruszenie godności osobistej wnioskodawcy, bezpośrednio po wywołaniu
sprawy, przewodniczący przeprowadza próbę pojednania uczestników.
3. W przypadku dojścia uczestników postępowania do pojednania, treść ugody wnosi się
do protokołu rozprawy i po jej podpisaniu przez uczestników Sądu Koleżeńskiego,
czyli przez uczestników i zespół orzekający, orzeczeniem umarza się postępowanie.
4. Jeżeli próba pojednania uczestników nie dała rezultatu, rozprawa toczy się dalej, wg wskazań
zawartych w ust. 1.
§ 22.
1. Prawo składania wniosku dowodowego lub formalnego w trakcie rozprawy przysługuje tylko
uczestnikowi postępowania.
2. Sąd Koleżeński nie jest związany wnioskami uczestników postępowania, ma możliwość
oddalenia wniosku, odrzucenia wniosku oraz przeprowadzenia dowodu z urzędu.
3. Obowiązek przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym uczestniku postępowania,
który zgłosił lub chce z niego wywodzić skutki prawne.
4. Prawo wglądu do akt sprawy przysługuje uczestnikom postępowania, rzecznikowi i obrońcy.

§ 23.
1. Przewodniczący zespołu orzekającego kieruje sprawą i czuwa nad jej prawidłowym tokiem
oraz wydaje wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania na sali rozpraw spokoju i porządku
włącznie z usunięciem publiczności.
2. Zespół rozstrzyga o załatwieniu każdego wniosku stron.

3. W czasie przesłuchań świadków, nie mogą być obecni świadkowie, którzy jeszcze nie złożyli
zeznań.
4. Przewodniczący może uchylić pytanie, którego treść lub charakter uzna za niewłaściwe.
5. Przed przesłuchaniem świadków przewodniczący uprzedza ich o obowiązku mówienia
prawdy i odpowiedzialności za fałszywe zeznanie zgodnie z art. 246 Kodeksu Karnego.
§ 24.
Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.
Uczestnicy postępowania mają prawo wnioskować o zamieszczenie w protokole treści
zgłoszonych wniosków i oświadczeń.
§ 25.
1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo wnioskodawcy lub rzecznika nie hamuje
rozpoznania sprawy.
2. W razie nieusprawiedliwionego niestawienia się obwinionego na rozprawy, Sąd Koleżeński
może rozpoznać sprawę zaocznie, wyznaczając jednocześnie dla obwinionego obrońcę
z urzędu. Po zakończeniu postępowania Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie zaocznie,
które doręcza się obwinionemu.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli obwiniony został przesłuchany na rozprawie, a nie stawił
się na dalszą, w przypadku jej odroczenia.
4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy okoliczność danej sprawy wynika,
iż obwiniony przez dłuższy czas nie będzie mógł stawić się na rozprawę.
5. W uzasadnionych przypadkach Sąd Koleżeński może postanowić o odroczeniu rozprawy,
a przewodniczący ogłasza wtedy termin i miejsce następnej rozprawy.
§ 26.
1. Orzeczenia zapadają na niejawnej naradzie zespołu orzekającego. W naradzie i głosowaniu
biorą udział tylko członkowie zespołu orzekającego.
2. Ujawnienie przebiegu narady i głosowania nad orzeczeniem jest niedopuszczalne.
3. Orzeczenia, co do winy i co do kary, zapadają większością głosów, wiążąc wszystkich
członków zespołu orzekającego.
4. Przegłosowanemu członkowi zespołu orzekającego przysługuje prawo zgłoszenia
do orzeczenia opinii odrębnej. Opinię tę można zgłosić do chwili podpisania sentencji
orzeczenia – czyniąc odpowiednią adnotację, tylko na oryginale sentencji. Uzasadnienie opinii

odrębnej należy sporządzić w terminie trzech dni od głosowania orzeczenia. Opinii odrębnej
nie doręcza się uczestnikom postępowania.
§ 27.
1. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia:
a) skazujące obwinionego,
b) uniewinniające obwinionego,
c) umarzające postępowanie.
2. W sprawie niewykonania zobowiązania Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia:
a) stwierdza niewykonanie określonego zobowiązania w określony sposób i w wyznaczonym
terminie i zawiadamia o tym Dziekana właściwego Wydziału oraz Rektora Uniwersytetu,
b) oddala zarzut niewykonania zobowiązania.
§ 28.
1. Sąd Koleżeński orzeka na mocy obowiązujących przepisów oraz na podstawie swobodnej
oceny dowodów ujawnionych w toku rozprawy.
2. Sąd Koleżeński przy wymiarze kary bierze pod uwagę w szczególności:
a) stopień zawinienia i szkodliwości społecznej czynu,
b) pobudki i sposoby działania,
c) warunki materialne i rodzinne,
d) zachowanie się obwinionego przed i po popełnieniu czynu.
§ 29.
1. Każde orzeczenie składa się z rozstrzygnięcia i uzasadnienia.
2. Orzeczenie winno zawierać:
a) nazwiska członków zespołu orzekającego, protokolanta, oznaczenia uczestników
postępowania,
b) datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
c) dokładnie sprecyzowane zarzuty lub wniosek z podaniem czasu, miejsca i okoliczności
popełnienia zarzucanego czynu,
d) rozstrzygnięcie zespołu orzekającego,
e) podpisy wszystkich członków zespołu orzekającego.
3. Orzeczenie skazujące powinno zawierać ponadto dokładne określenia:
a) opisanego czynu,

b) orzeczonej kary i zasądzonego odszkodowania,
c) sposobu wykonania orzeczenia.
4. Uzasadnienie orzeczenia winno zawierać wyjaśnienie oraz umotywowanie sentencji,
a w szczególności:
a) odzwierciedlać ustalony w toku rozprawy stan faktyczny,
b) wskazywać dowody i okoliczności, na których oparł się zespół, orzekając orzeczenie,
c) powoływać się na odpowiednie przepisy,
d) być podpisane przez przewodniczącego zespołu orzekającego.
5. Uzasadnienie orzeczenia skazującego winno ponadto zawierać przytoczenie wszystkich
okoliczności obciążających i łagodzących, które zespół orzekający miał na względzie,
wymierzając karę i stosując środki oddziaływania wychowawczego.
§ 30.
1. Przewodniczący zespołu orzekającego bezpośrednio po niejawnej naradzie ogłasza
orzeczenie przez odczytanie sentencji i uzasadnienia.
2. W złożonych sprawach uzasadnienie orzeczenia może być przytoczono ustnie,
jednakże w ciągu 7 dni od ogłoszenia orzeczenia winno być sporządzone na piśmie
i wraz z sentencją doręczone uczestnikom postępowania z pouczeniem o trybie i terminie
odwołania.
§ 31.
Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego uprawomocniają się po upływie 7 dni od chwili doręczenia
orzeczenia uczestnikom postępowania, o ile nie zostanie wniesione odwołanie.
§ 32.
Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego podlega zaskarżeniu do komisji dyscyplinarnej dla studentów
UAM.
§ 33.
1. Prawomocne orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wiążą uczestników postępowania organy
Samorządu Studentów.
2.

Sąd

Koleżeński

zobowiązany

jest

wobec których prawomocnie orzeczono kary.

prowadzić

alfabetyczny

rejestr

osób,

§ 34.
1. Sprawy zakończone prawomocnym orzeczeniem nie mogą być ponownie przedmiotem
postępowania przez Sąd Koleżeński.
2. Prawomocne orzeczenie niewykonane z przyczyn obiektywnych w ciągu jednego roku ulega
przedawnieniu.
§ 35.
Po upływie jednego roku od dnia zakończenia kary i środków oddziaływania wychowawczego,
ukarany ma prawo ubiegać się o jej zatarcie – wniosek w tej sprawie należy składać do Sądu
Koleżeńskiego. Wniosek ten Sąd Koleżeński rozpatruje na rozprawie, wydając postanowienie
o zatarciu kary lub odmawiając jej zatarcia. W razie zatarcia ukaranie uważa się za niebyłe.

V. Postanowienia końcowe
§ 36.
Wykładni przepisów dokonuje Sąd Koleżeński w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji
Prawnej Zarządu Samorządu Studentów UAM oraz Przewodniczącym Uczelnianej Komisji
Dyscyplinarnej dla Studentów.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu .

Zasady obliczania liczby delegatów Rad Samorządu Studentów
do Parlamentu Samorządu Studentów UAM
Liczbę delegatów z poszczególnych Rad Samorządu Studentów ustala Studencki Komisarz
Wyborczy w formie zarządzenia, najpóźniej w przeddzień pierwszych wyborów

do Rad Samorządu Studentów. Liczbę delegatów ustala się na podstawie najbardziej
aktualnych danych udostępnionych przez Dział Nauczania UAM oraz na podstawie wzoru,
uwzględniając przy tym, że każda podstawowa jednostka organizacyjna ma minimum dwóch
delegatów:

gdzie:
LD – liczba delegatów
WYDZIAŁ – liczba studentów danego Wydziału
MAX (WYDZIAŁ) – liczba studentów najliczniejszego Wydziału
Nawiasy ⌈ ⌉ oznaczają, że otrzymany wynik należy zaokrąglić w górę do najbliższej liczby
całkowitej.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ordynacja wyborcza Przedstawicieli studentów w Senacie, Kolegium Elektorów
Uniwersytetu, Radzie Wydziału, Wydziałowym Kolegium Elektorów, Radzie Instytutu,
Instytutowym Kolegium Elektorów i Radzie Bibliotecznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozdział I
Przedstawiciele studentów w Senacie UAM

Art. 1.
Wyboru przedstawicieli studentów do Senatu UAM (zwanych dalej Senatorami studenckimi)
dokonuje Parlament Samorządu Studentów UAM.

Art. 2.
Senatorowie

studenccy

są

przedstawicielami

Samorządu

Studentów

Uniwersytetu

oraz jego organów w Senacie Uniwersytetu.

Art. 3.
Liczbę Senatorów studenckich określa Statut Uniwersytetu, jednakże przedstawiciele
studentów i doktorantów muszą stanowić minimum 20% składu Senatu UAM.

Art. 4.
Kadencja Senatorów studenckich w Senacie UAM trwa rok i rozpoczyna się z dniem wyboru,
a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji.

Art. 5.
Senatorem studenckim może zostać każdy student Uniwersytetu.

Art. 6.
1. Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów UAM jest z urzędu przedstawicielem
studentów w Senacie UAM.
2. Pozostałych Senatorów studenckich wybiera Parlament Samorządu Studentów bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Parlamentu w
głosowaniu tajnym, najdalej na drugim zebraniu nowej kadencji.

Art. 7.
1. Parlament Samorządu Studentów UAM wybiera Senatorów studenckich spośród kandydatur
zgłoszonych przez:
a) Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów UAM,
b) członków Zarządu Samorządu Studentów UAM,

c) 10 członków Parlamentu Samorządu Studentów,
d) Komisję Wyborczą Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
2. Do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć:
a) charakterystykę osoby ubiegającej się o wybór na Senatora studenckiego, ze szczególnym
uwzględnieniem jego wcześniejszej działalności na rzecz studentów,
b) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach na Senatora
studenckiego.

Art. 8.
Senatorowie studenccy mają prawo do uczestniczenia oraz zabierania głosu na wszystkich
posiedzeniach Parlamentu Samorządu Studentów UAM.

Art. 9.
Mandat Senatora studenckiego wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się,
c) skreślenia z listy studentów lub wydalenia z uczelni,
d) prawomocnego ukarania przez Sąd Koleżeński lub komisję dyscyplinarną,
e) nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Senatu UAM lub niemożności
uczestniczenia w nich przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Art. 10.
Parlament Samorządu Studentów UAM może odwołać Senatora studenckiego w przypadku
rażącego naruszenia obowiązków związanych z pełnionym mandatem lub w razie utraty
zaufania, przy czym tryb jest identyczny jak w przypadku powołania na tę funkcję.
Rozdział II
Przedstawiciele studentów w Kolegium Elektorów Uniwersytetu

Art. 11.
Przedstawicielem studentów w Kolegium Elektorów Uniwersytetu (zwanym dalej Elektorem
studenckim) może zostać każdy student Uniwersytetu.

Art. 12.

Liczbę Elektorów studenckich określa Statut Uniwersytetu, jednakże przedstawiciele
studentów i doktorantów muszą stanowić minimum 20% składu Kolegium Elektorów
Uniwersytetu.

Art. 13.
Kadencja Elektorów studenckich w Kolegium Elektorów Uniwersytetu trwa rok i rozpoczyna
się z dniem wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji.

Art. 14.
1. Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów UAM jest z urzędu Elektorem
studenckim.
2. Pozostałych Elektorów studenckich wybiera Parlament Samorządu Studentów UAM
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu
Parlamentu Samorządu Studentów w głosowaniu tajnym, najdalej na drugim zebraniu nowej
kadencji.
3. Do elektorów studenckich stosuje się odpowiednio art. 9 niniejszej Ordynacji.

Art. 15.
1. Parlament Samorządu Studentów UAM wybiera Elektorów studenckich spośród kandydatur
zgłoszonych przez:
a) Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów UAM,
b) członków Zarządu Samorządu Studentów UAM,
c) 10 członków Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
2. Do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć:
a) charakterystykę osoby ubiegającej się o wybór na przedstawiciela studentów ze szczególnym
uwzględnieniem jego wcześniejszej działalności na rzecz studentów,
b) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach na przedstawiciela
studentów.
Rozdział III
Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału

Art. 16.
Wyboru przedstawicieli studentów do Rady Wydziału dokonuje Rada Samorządu Studentów.

Art. 17.
Studenci będący członkami Rady Wydziału są przedstawicielami Samorządu Studentów
danego Wydziału oraz jego organów.

Art. 18.
Liczbę przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału określa Statut Uniwersytetu,
jednakże przedstawicielstwo studentów i doktorantów w Radzie Wydziału musi wynosić
minimum 20%.

Art. 19.
Kadencja przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału trwa rok i rozpoczyna się z dniem
wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji.

Art. 20.
Przedstawicielem studentów w Radzie Wydziału może zostać każdy student danego Wydziału.

Art. 21.
1. Przewodniczący Rady Samorządu Studentów jest z urzędu przedstawicielem studentów
w Radzie Wydziału.
2. Pozostałych przedstawicieli studentów wybiera Rada Samorządu Studentów bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Samorządu
Studentów w głosowaniu tajnym, najdalej na drugim zebraniu nowej kadencji.
3. Do przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału stosuje się odpowiednio art. 9 niniejszej
Ordynacji.

Art. 22.
1. Rada Samorządu Studentów wybiera przedstawicieli studentów spośród kandydatur
zgłoszonych przez:
a) Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów,
b) członków Rady Samorządu Studentów.
2. Do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć:
a) charakterystykę osoby ubiegającej się o wybór na przedstawiciela studentów ze szczególnym
uwzględnieniem jego wcześniejszej działalności na rzecz studentów,

b) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach na przedstawiciela
studentów w Radzie Wydziału.

Art. 23.
Przedstawiciele studentów w Razie Wydziału mają prawo do uczestniczenia oraz zabierania
głosu na wszystkich posiedzeniach Rady Samorządu Studentów.

Art. 24.
Rada Samorządu Studentów może odwołać przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału
w przypadku rażącego naruszenia obowiązków związanych z pełnionym mandatem lub w razie
utraty zaufania, przy czym tryb jest identyczny jak w przypadku powołania na tę funkcję.
Rozdział IV
Przedstawiciele studentów w Wydziałowym Kolegium Elektorów

Art. 25.
Przedstawicielem studentów w Wydziałowym Kolegium Elektorów (zwanym dalej Elektorem
studenckim Wydziału) może zostać każdy student danego wydziału.

Art. 26.
Liczbę Elektorów studenckich Wydziału określa Statut Uniwersytetu, jednakże przedstawiciele
studentów i doktorantów muszą stanowić minimum 20% składu Wydziałowego Kolegium
Elektorów.

Art. 27.
Kadencja elektorów studenckich Wydziału w Wydziałowym Kolegium Elektorów trwa rok
i rozpoczyna się z dniem wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji.

Art. 28.
1. Przewodniczący Rady Samorządu Studentów jest z urzędu Elektorem studenckim Wydziału.

2. Pozostałych Elektorów studenckich Wydziału wybiera Rada Samorządu Studentów
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu
Rady Samorządu Studentów w głosowaniu tajnym, najdalej na drugim zebraniu nowej
kadencji.
3. Do Elektorów studenckich wydziału stosuje się odpowiednio art. 9 niniejszej Ordynacji.

Art. 29.
1. Rada Samorządu Studentów wybiera Elektorów studenckich wydziału spośród kandydatur
zgłoszonych przez:
a) Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów,
b) członków Rady Samorządu Studentów.
2. Do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć:
a) charakterystykę osoby ubiegającej się o wybór na przedstawiciela studentów ze szczególnym
uwzględnieniem jego wcześniejszej działalności na rzecz studentów,
b) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach na przedstawiciela
studentów w Wydziałowym Kolegium Elektorów.

Rozdział V
Przedstawiciele studentów w Radzie Instytutu

Art. 30.
Wyboru przedstawicieli studentów do Rady Instytutu dokonuje Rada Samorządu Studentów.

Art. 31.
Studenci, będący członkami Rady Instytutu, są przedstawicielami Samorządu Studentów
danego Wydziału oraz jego organów.

Art. 32.

Liczbę przedstawicieli studentów w Radzie Instytutu określa Statut Uniwersytetu,
jednakże przedstawicielstwo studentów i doktorantów w Radzie Instytutu musi wynosić
minimum 20%.

Art. 33.
Kadencja przedstawicieli studentów w Radzie Instytutu trwa rok i rozpoczyna się z dniem
wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji.

Art. 34.
Przedstawicielem studentów w Radzie Instytutu może zostać każdy student danego Instytutu.

Art. 35.
1. Przedstawicieli studentów Rada Samorządu Studentów wybiera bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Samorządu Studentów
w głosowaniu tajnym, najdalej na drugim zebraniu nowej kadencji.
2. Do przedstawicieli studentów w Radzie Instytutu stosuje się odpowiednio art. 9 niniejszej
Ordynacji.

Art. 36.
1. Rada Samorządu Studentów wybiera przedstawicieli studentów spośród kandydatur
zgłoszonych przez:
a) Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów,
b) członków Rady Samorządu Studentów.
2. Do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć:
a) charakterystykę osoby ubiegającej się o wybór na przedstawiciela studentów ze szczególnym
uwzględnieniem jego wcześniejszej działalności na rzecz studentów,
b) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach na przedstawiciela
studentów w Radzie Instytutu.

Art. 37.
Przedstawiciele studentów w Razie Instytutu mają prawo do uczestniczenia oraz zabierania
głosu na wszystkich posiedzeniach Rady Samorządu Studentów UAM.

Art. 38.

Rada Samorządu Studentów może odwołać przedstawiciela studentów w Radzie Instytutu
w przypadku rażącego naruszenia obowiązków związanych z pełnionym mandatem lub w razie
utraty zaufania, przy czym tryb jest identyczny jak w przypadku powołania na tę funkcję.
Rozdział VI
Przedstawiciele studentów w Instytutowym Kolegium Elektorów

Art. 39.
Przedstawicielem studentów w Instytutowym Kolegium Elektorów (zwanym dalej Elektorem
studenckim Instytutu) może zostać każdy student danego Instytutu.

Art. 40.
Liczbę Elektorów studenckich Instytutu określa Statut Uniwersytetu, jednakże przedstawiciele
studentów i doktorantów muszą stanowić minimum 20% składu Instytutowego Kolegium
Elektorów.

Art. 41.
Kadencja elektorów studenckich Instytutu w Instytutowym Kolegium Elektorów trwa rok
i rozpoczyna się z dniem wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji.

Art. 42.
1. Elektorów studenckich Instytutu wybiera Rada Samorządu Studentów bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Samorządu
Studentów w głosowaniu tajnym, najdalej na drugim zebraniu nowej kadencji.
2. Do Elektorów studenckich Instytutu stosuje się odpowiednio art. 9 niniejszej Ordynacji.

Art. 43.
1. Rada Samorządu Studentów wybiera Elektorów studenckich Instytutu spośród kandydatur
zgłoszonych przez:
a) Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów,
b) członków Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.
2. Do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć:

a) charakterystykę osoby ubiegającej się o wybór na przedstawiciela studentów ze szczególnym
uwzględnieniem jego wcześniejszej działalności na rzecz studentów,
b) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach na przedstawiciela
studentów w Instytutowym Kolegium Elektorów.
Rozdział VII
Przedstawiciel studentów w Radzie Bibliotecznej

Art. 44.
Przedstawicielem studentów w Radzie Bibliotecznej może zostać każdy student Uniwersytetu.

Art. 45.
Kadencja przedstawiciela studentów w Radzie Bibliotecznej trwa rok i rozpoczyna się z dniem
wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawiciela następnej kadencji.

Art. 46.
1. Przedstawiciela wybiera Parlament Samorządu Studentów UAM bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Parlamentu Samorządu
Studentów UAM w głosowaniu tajnym, najdalej na drugim zebraniu nowej kadencji.
2. Do przedstawiciela studentów w Radzie Bibliotecznej stosuje się odpowiednio
art. 9 niniejszej Ordynacji.

Art. 47.
1. Parlament Samorządu Studentów UAM wybiera przedstawiciela studentów spośród
kandydatur zgłoszonych przez:
a) Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów UAM,
b) członków Zarządu Samorządu Studentów UAM,
c) 10 członków Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
2. Do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć:
a) charakterystykę osoby ubiegającej się o wybór na przedstawiciela studentów ze szczególnym
uwzględnieniem jego wcześniejszej działalności na rzecz studentów,
b) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach na przedstawiciela
studentów do Rady Bibliotecznej.

Art. 48.
Student, będący przedstawicielem studentów w Radzie Bibliotecznej, ma prawo
do uczestniczenia oraz zabierania głosu na wszystkich posiedzeniach Parlamentu Samorządu
Studentów UAM.
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Ordynacja wyborcza do Rad Samorządu Studentów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zasady ogólne

Art. 1.
1. Wybory członków Rad Samorządu Studentów są powszechne, równe, bezpośrednie
oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory składają się z trzech etapów: zgłaszania kandydatur, kampanii wyborczej
i głosowania.
3. Komisja Wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej, jednostki zamiejscowej UAM
albo Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

może zadecydować o przeprowadzeniu wyborów w formie elektronicznej za pomocą systemu
USOSweb. Wybory w tej formie reguluje Załącznik nr 5 do Regulaminu.
4. Wybory do Rad Samorządu Studentów podstawowych jednostek organizacyjnych, jednostek
zamiejscowych

UAM

oraz

do

Międzyobszarowych

Indywidualnych

Studiów

Humanistycznych i Społecznych należy przeprowadzić do dnia 30 listopada danego roku
akademickiego.
5. Ilekroć w przepisach niniejszej Ordynacji jest mowa o Radzie Samorządu Studentów, należy
przez to rozumieć Radę Samorządu Studentów podstawowej jednostki organizacyjnej, Radę
Samorządu Studentów jednostki zamiejscowej UAM oraz Radę Samorządu Studentów
Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych.

Art. 2.
1. W skład Rad Samorządu Studentów wchodzi od 3 do 10 przedstawicieli studentów.
2. Prawo do wybierania (czynne prawo wyborcze) członków Rady Samorządu Studentów
ma każdy student danej podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej
UAM.
3. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie posiadającej czynne
prawo wyborcze, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach szczególnych Ordynacji.

Art. 3.
Ilekroć w Uchwale jest mowa o „wyborach”, należy przez to rozumieć wybory,
o których mowa w art. 1.

Komisja Wyborcza podstawowych jednostek organizacyjnych
i jednostek zamiejscowych UAM.

Art. 4.
Wybory

przeprowadza

Komisja

Wyborcza

podstawowej

jednostki

organizacyjnej,

Komisja Wyborcza jednostki zamiejscowej UAM lub Komisja Wyborcza MISHiS
w porozumieniu ze Studenckim Komisarzem Wyborczym.

Art. 4a

W razie powstania nowej jednostki, połączenia się jednostek lub rozdziału jednostki
na jednostki pierwsze, wybory do Rady Samorządu Studentów przeprowadza Komisja
Wyborcza Parlamentu. Kolejne wybory przeprowadzane są zgodnie z art. 4.

Art. 4b
W przypadku niedostatecznej liczby kandydatów do Rady Samorządu Studentów,
Studencki Komisarz Wyborczy może, w porozumieniu z odpowiednią Komisją Wyborczą,
dokonać zmiany kalendarza wyborczego, wydłużając termin zgłaszania się kandydatów,
kampanię wyborczą oraz termin wyborów o 7 dni, z zachowaniem terminu wskazanego w art. 1
ust 4.

Art. 5.
1. Komisja Wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM
jest organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów.
2. W skład Komisji Wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki
zamiejscowej UAM wchodzi od 3 do 5 osób, powołanych przez Radę Samorządu Studentów z
danego Wydziału.
3. W razie niepowołania przez Radę Samorządu Studentów Komisji Wyborczej podstawowej
jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM w terminie 10 dni od podjęcia przez
Parlament Samorządu Studentów UAM uchwały wyborczej, Komisja Wyborcza Parlamentu
Samorządu Studentów przeprowadza wybory na danym Wydziale.
4. Nie mogą być członkami Komisji kandydaci w wyborach do Rady Samorządu Studentów.
5. Komisja Wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM
wybiera ze swego składu przewodniczącego.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania i podejmowania decyzji określa Komisja Wyborcza
podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM w swoim
Regulaminie.
7. Regulamin Komisji Wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki
zamiejscowej UAM podlega zatwierdzeniu przez Komisję Wyborczą Parlamentu Samorządu
Studentów UAM.

Art. 6.
Wygaśnięcie członkostwa w Komisji Wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej
lub jednostki zamiejscowej UAM następuje wskutek:

a) złożenia rezygnacji,
b) podpisania zgody na kandydowanie w wyborach, o których mowa w art. 1,
c) śmierci,
d) w przypadku prawomocnego ukarania przez Sąd Koleżeński lub komisję dyscyplinarną.

Art. 7.
Do zadań Komisji Wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki
zamiejscowej UAM należą:
a) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszej Ordynacji,
b) wnoszenie wniosku do Studenckiego Komisarza Wyborczego z propozycją szczegółowego
kalendarza czynności wyborczych,
c) sprawowanie, wraz ze Studenckim Komisarzem Wyborczym, nadzoru nad przebiegiem
głosowania,
d) zliczenie głosów i ogłoszenie wyników glosowania,
e) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej Ordynacji, w szczególności czuwanie
nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania.
Komisja Wyborcza Parlamentu Samorządu Studentów UAM

Art. 8.
Nadzór nad wyborami sprawuje Komisja Wyborcza Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
Art. 9.
1. Komisja Wyborcza Parlamentu Samorządu Studentów UAM jest najwyższym organem
wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzenia wyborów.
2. W skład Komisji Wyborczej Parlamentu Samorządu Studentów UAM wchodzi od 3 do 5
osób oraz Studencki Komisarz Wyborczy, powołani przez Parlament Samorządu Studentów
UAM.
3. Komisja Wyborcza Parlamentu Samorządu Studentów UAM wybiera ze swego składu
przewodniczącego.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania i podejmowania decyzji określa Komisja w swoim
Regulaminie.
5. Nie mogą być członkami Komisji kandydaci w wyborach do Rady Samorządu Studentów.

Art. 10.

Wygaśnięcie członkostwa w Komisji Wyborczej Parlamentu Samorządu Studentów UAM
następuje wskutek:
a) złożenia rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania przez Parlament Samorządu Studentów UAM,
d) w przypadku prawomocnego ukarania przez Sąd Koleżeński lub komisję dyscyplinarną,
e) podpisania zgody na kandydowanie w wyborach, o których mowa w art. 1.

Art. 10a
1.Wygaśnięcie mandatu Studenckiego Komisarza Wyborczego następuje wskutek:
a) złożenia rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania przez Parlament Samorządu Studentów UAM,
d) w przypadku prawomocnego ukarania przez Sąd Koleżeński lub komisję dyscyplinarną,
e) podpisania zgody na kandydowanie w wyborach, o których mowa w art. 1.
2.W razie wygaśnięcia mandatu Studenckiego Komisarza Wyborczego, jego obowiązki pełni
Przewodniczący

Komisji

Wyborczej

Parlamentu.

Wybór

uzupełniający

Studenckiego Komisarza Wyborczego następuje na pierwszym zwyczajnym posiedzeniu
Parlamentu.

Art. 11.
Do zadań Komisji Wyborczej Parlamentu Samorządu Studentów UAM należą:
a) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszej Ordynacji i dokonywanie jej wykładni,
b) sprawowanie nadzoru nad spisem wyborców,
c) sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Wyborczych podstawowej jednostki
organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM,
d) ustalenie wzorów formularzy oraz druków wyborczych, a także wzorów pieczęci
Komisji Wyborczej Parlamentu Samorządu Studentów UAM,
e) zabezpieczenie dokumentacji wyborczej,
f) unieważnienie wyborów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego ich przebiegu,
zarządzając powtórzenie czynności wyborczych w nowym terminie,
g) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej Ordynacji.

Studencki Komisarz Wyborczy

Art. 12.
1. Studencki Komisarz Wyborczy powoływany jest przez Parlament Samorządu Studentów
UAM.
2. Studenckim Komisarzem Wyborczym nie może być kandydat do Rady Samorządu
Studentów.

Art. 13.
Studencki Komisarz Wyborczy jest ciałem nadzorczym w stosunku do prac Komisji Wyborczej
podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM.

Art. 14
Studencki Komisarz Wyborczy uczestniczy w obradach Komisji Wyborczej Parlamentu
jako sekretarz z głosem doradczym.

Art. 15.
Do zadań Studenckiego Komisarza Wyborczego należą:
a) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem niniejszej Ordynacji, w szczególności w okresie
wyborczym,
b) zarządzanie wyborów do Rady Samorządu Studentów na wniosek Komisji Wyborczej
podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM,
c) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do Rady Samorządu Studentów w terminach
przewidzianych przez niniejszą Ordynację,
d) wydawanie Komisjom Wyborczym podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki
zamiejscowej UAM kart do głosowania,
e) uczestniczenie w każdym etapie toku pracy Komisji Wyborczej podstawowej jednostki
organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM osobiście bądź za pośrednictwem
wyznaczonego przez siebie pełnomocnika,
f) przedstawianie Parlamentowi Samorządu Studentów UAM sprawozdania z działalności
Komisji Wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM.
Okręg i obwody wyborcze

Art. 16.
Okręgiem wyborczym w wyborach jest podstawowa jednostka organizacyjna lub jednostka
zamiejscowa UAM.

Art. 17.
1. Głosowanie odbywa się w punkcie wyborczym w terminie określonym we wniosku Komisji
Wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM,
skierowanym do Studenckiego Komisarza Wyborczego.
2. Punktem wyborczym jest miejsce, w którym znajduje się urna wyborcza.
3. Szczegóły dotyczące umieszczenia urny wyborczej określa Komisja Wyborcza podstawowej
jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM.
4. Informacje o miejscu umieszczenia urny wyborczej, o której mowa w ust. 3,, terminie
wyborów, oraz zgłoszonych kandydatach Komisja Wyborcza podstawowej jednostki
organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM zobowiązana jest podać do wiadomości
publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty do komunikowania się organów samorządu
ze studentami danego Wydziału na 14 dni przed terminem wyborów.

Rejestr wyborców

Art. 18.
Głosować może tylko wyborca wpisany do spisu wyborców.

Art. 19.
1. Rejestr wyborców służy do przeprowadzania głosowania w wyborach.
2. Rejestr wyborców ustala Studencki Komisarz Wyborczy na podstawie listy studentów
studiujących na danym Wydziale, dostarczonej przez Dziekanat danego Wydziału.
3. Studencki Komisarz Wyborczy przekazuje rejestr wyborców danego Wydziału
Komisjom Wyborczym podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej
UAM, w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów.
4. W rejestrze wyborców wymienia się nazwisko i imiona, kierunek i rok studiów.

Zgłaszanie kandydatów

Art. 20.
1. Kandydat w wyborach, osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionego pisemnie
pełnomocnika, zobowiązany jest złożyć na ręce Studenckiego Komisarza Wyborczego
zgłoszenie.
2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od ogłoszenia terminu wyborów przez Komisję
Wyborczą podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM.
3. Kandydat otrzymuje pisemne potwierdzenie zgłoszenia, określające datę jego złożenia.

Art. 21.
1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać nazwisko, imię (imiona), adres do korespondencji
oraz kierunek i rok studiów kandydata.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) wykaz podpisów co najmniej 20 wyborców, mających czynne prawo wyborcze,
popierających kandydata,
b) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie.

Art. 22.
1. Wyborca może udzielić pisemnego poparcia więcej niż jednemu kandydatowi.
Wycofanie udzielonego poparcia nie rodzi skutków prawnych.
2. Wyborca, udzielający poparcia, składa podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska
i imienia, roku i kierunku studiów.

Art. 23.
1. Po sprawdzeniu zgodności zgłoszenia z wymogami niniejszej Ordynacji oraz prawdziwości
danych w nim zawartych, Komisja Wyborcza Parlamentu Samorządu Studentów UAM
dokonuje wpisu kandydata na listę wyborczą.
2. W przypadku stwierdzenia przez komisję niezgodności zgłoszenia z wymogami niniejszej
Ordynacji

lub

prawdziwości

danych

w

nim

zawartych,

Komisja

Wyborcza

Parlamentu Samorządu Studentów UAM niezwłocznie powiadamia o tym kandydata.

Art. 24.

Nazwiska kandydatów umieszczane są na karcie do głosowania zgodnie z kolejnością
rejestrowania wpływu przez Studenckiego Komisarza Wyborczego.

Kampania wyborcza

Art. 25.
1. Okres kampanii wyborczej trwa 7 dni i obejmuje okres od zakończenia etapu składania
kandydatur do dnia przeprowadzenia głosowania.
2. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą.
3. W dniu wyborów zabronione są wszelkie formy agitacji wyborczej.
Przebieg głosowania

Art. 26.
W wyborach członków Rady Samorządu Studentów głosować można tylko osobiście.

Art. 27.
1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Wydziałowej Komisji Wyborczej
dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
2.

Po

wykonaniu

czynności,

o

której

mowa

w

ust.

1,

wyborca

otrzymuje

od Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów kartę do głosowania, opatrzoną
pieczęcią Komisji Wyborczej Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
3. Komisja Wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM
rejestruje pobranie karty do głosowania.
4. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku wybranego kandydata.
5. Głosować można na maksymalnie 10 kandydatów.

Art. 28.
1. Komisja Wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM
czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju w
czasie głosowania.
2. Komisja Wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM
ma prawo zażądać opuszczenia punktu wyborczego przez osoby naruszające porządek i spokój.

3. Komisja Wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM
ma obowiązek umożliwić w pełni pracę Studenckiego Komisarza Wyborczego.
4. Komisja Wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM
w przypadku naruszenia porządku w punkcie wyborczym ma prawo przerwać głosowanie.
5. Komisja Wyborcza Parlamentu Samorządu Studentów UAM w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 4, zarządza nowy termin, w którym wybory będą
kontynuowane.

Art. 29.
Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny wyborczej nie wolno otwierać.

Art. 30.
Komisja Wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM
po zakończeniu głosowania oblicza wyniki wyborów.

Art. 31.
1. Komisja Wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM
po obliczeniu wyniku wyborów zobowiązana jest zdać wszystkie materiały wyborcze
Studenckiemu Komisarzowi Wyborczemu.
2. Termin zdawania materiałów wyborczych przez Komisję Wyborczą podstawowej jednostki
organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM Studenckiemu Komisarzowi Wyborczemu
upływa o godzinie 22:00 ostatniego dnia wyborów na danym Wydziale.
3. W dniu następującym po ostatnim dniu wyborów Komisja Wyborcza podstawowej jednostki
organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM ogłasza wyniki wyborów.
Protest wyborczy i skargi na działalność Komisji Wyborczych

Art. 32.
1. W przypadku naruszenia niniejszej Ordynacji osobom, określonym w ust. 2 niniejszego art.,
przysługuje prawo złożenia protestu wyborczego.

2. Protest przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym lub przeciwko wyborowi
członka Samorządu może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów
było umieszczone w spisie wyborców danego Okręgu Wyborczego, oraz Studencki Komisarz
Wyborczy.
3. Protest wnosi się na piśmie do Studenckiego Komisarza Wyborczego w terminie 3 dni
od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Komisję Wyborczą podstawowej jednostki
organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM, który przekazuje ją do rozparzenia
Komisji Wyborczej Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
4. Komisja Wyborcza Parlamentu Samorządu Studentów UAM w drodze uchwały podjętej
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków składu:
a) odrzuca protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub po terminie.
Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia protestu.
b) uwzględnia protest i unieważnia wybory oraz przeprowadza nowe wybory,
c) w przypadku, gdy protest nie dotyczył etapu składania kandydatur, nie jest on powtarzany,
nie ma możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatur, a okres określony w art. 17 pkt 4. ulega
skróceniu do 7 dni,
d) w przypadku, gdy protest dotyczył łamania ciszy wyborczej przez kandydata, Komisja może
zadecydować o skreśleniu go z listy kandydatów w wyborach uzupełniających,
e) umarza postępowanie w sprawie protestu.
Art. 33.
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności i uchybień w pracach Komisji Wyborczej
podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM, Studencki Komisarz
Wyborczy:
a) składa skargę do Parlamentu Samorządu Studentów UAM,
b) składa wniosek do Parlamentu Samorządu Studentów UAM o przekazanie i rozpatrzenie
skargi przez Komisję Wyborczą Parlamentu Samorządu Studentów UAM.

Art. 34.
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności i uchybień w pracach Komisji Wyborczej
Parlamentu Samorządu Studentów UAM, skargę może wnieść Komisja Wyborcza
podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM.
2. Skargę rozpatruje Parlament Samorządu Studentów UAM.
Wybory uzupełniające

Art. 35.
1. Na jednogłośny wniosek Rady Samorządu Studentów możliwe jest przeprowadzenie
wyborów uzupełniających przy jakimkolwiek zmniejszeniu się składu Rady Samorządu
Studentów.
2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej Ordynacji.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ordynacja wyborcza uzupełniająca Rad Samorządu Studentów
dla wyborów elektronicznych

Art. 1.
Komisja Wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM
niezwłocznie

informuje

o

przeprowadzeniu

wyborów

w

formie

elektronicznej

Studenckiego Komisarza Wyborczego.

Art. 2.
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „systemie USOSweb”, należy przez to rozumieć
system, dostępny pod adresem www.usosweb.amu.edu.pl.

Art. 3.

Wybory elektroniczne do Rad Samorządu Studentów przeprowadzane są we współpracy
z właściwym wydziałowym koordynatorem ds. systemu USOSweb oraz Centrum Zarządzania
Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM.

Art. 4.
1. Studencki Komisarz Wyborczy informuje Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami
Informatycznymi UAM o decyzji Komisji Wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej
lub jednostki zamiejscowej UAM z art. 1.
2. Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM definiuje wybory
elektroniczne dla danego Wydziału.
3. Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM udziela
odpowiednich

uprawnień

administracyjnych

w

systemie

USOSweb

Studenckiemu Komisarzowi Wyborczemu oraz Komisji Wyborczej Parlamentu Samorządu
Studentów UAM, umożliwiających sprawowanie nadzoru nad przebiegiem wyborów.

Art. 5.
Właściwy wydziałowy koordynator ds. systemu USOSweb udziela członkom Komisji
Wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM uprawnień
administracyjnych w systemie USOSweb, umożliwiających przeprowadzenie wyborów.

Art. 6.
Informacje o sposobie przeprowadzenia wyborów Komisja Wyborcza podstawowej jednostki
organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM zobowiązana jest podać do wiadomości
publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty do komunikowania się organów samorządu
ze studentami danego Wydziału na 14 dni przed terminem wyborów.

Art. 7.
Komisja Wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej lub jednostki zamiejscowej UAM
wprowadza do systemu USOSweb dane kandydatów, definiuje rejestr wyborców oraz określa
czas przeprowadzenia wyborów.

Art. 8.

Uprawnionym do głosowania jest każdy student podstawowej jednostki organizacyjnej
lub jednostki zamiejscowej UAM po uprzednim zalogowaniu się na swoim indywidualnym
koncie w systemie USOSweb.

Art. 9.
Po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej
lub jednostki zamiejscowej UAM za pomocą systemu USOSweb dokonuje wydruku wyników
głosowania oraz składa z nich protokół Studenckiemu Komisarzowi Wyborczemu.

Art. 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem odpowiednie zastosowanie znajdują
przepisy „Ordynacji wyborczej do Rad Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza”, stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu Samorządu Studentów UAM.

Załącznik nr 6 do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu .

Wzór kart do głosowania

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach na Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów
w dniu ........................
IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA NA PRZEWODNICZĄCEGO

TAK

NIE

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK”.
Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem
„NIE”.
Wstrzymując się, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej
kratce, powoduje nieważność głosu.
Przez znak „X” należy rozumieć dwie przecinające się linie w obrębie kratki.
Wyboru Przewodniczącego dokonuje się bezwzględną większością ważnie oddanych głosów
w obecności przynajmniej połowy regulaminowej liczby delegatów.

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach na Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów
w dniu .........................

KANDYDAT NR 1

KANDYDAT NR 2

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje.
Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej
kratce powoduje nieważność głosu.
Wstrzymując się stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
Przez znak „X” należy rozumieć dwie przecinające się linie w obrębie kratki.
Wyboru Przewodniczącego dokonuje się bezwzględną większością ważnie oddanych głosów
w obecności przynajmniej połowy regulaminowej liczby delegatów.

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach na Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów
w dniu .........................

KANDYDAT NR 1

KANDYDAT NR 2

…

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje.
Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej
kratce powoduje nieważność głosu.
Wstrzymując się stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
Przez znak „X” należy rozumieć dwie przecinające się linie w obrębie kratki.
Wyboru Przewodniczącego dokonuje się bezwzględną większością ważnie oddanych głosów
w obecności przynajmniej połowy regulaminowej liczby delegatów.
Mandaty obejmują osoby, które uzyskają najlepsze wyniki; w przypadku remisu do dogrywki
przechodzą osoby, które uzyskały równy wynik.

