
Regulamin Samorządu
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Nowowiejskiego w Bydgoszczy

tekst jednolity - znowelizowany 30.09.2020 roku



Postanowienia ogólne

§1

1. Wszyscy studenci Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy, zwanej dalej Uczelnią, tworzą Samorząd Studencki Akademii
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, zwany dalej
Samorządem.

2. Samorząd działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668 z póź. zm.), zwanej dalej Ustawą,
Statutu Uczelni oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego, zwanego dalej
Regulaminem.

3. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób działania samorządu oraz sposób
powoływania przedstawicieli do organów uczelni, a także do kolegium elektorów.

4. Samorząd jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.
5. Samorząd prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym

socjalno-bytowych i kulturalnych.
6. Zadania Samorządu:

a. dbałość o dobro wszystkich studentów Uczelni, w szczególności poprzez
troskę o przestrzeganie praw studenta oraz jakość kształcenia

b. promowanie pozytywnego wizerunku Uczelni oraz Samorządu
c. wykonywanie zadań określonych w Ustawie oraz Statucie
d. promowanie postaw etycznych studenta
e. współpraca z organizacjami studenckimi na terenie Uczelni oraz poza nią
f. organizacja życia kulturalnego studentów

§2

1. Samorząd działa przez swoje organy, w szczególności:
a. Przewodniczącego
b. Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego (URSS)
c. Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego (WRSS)
d. Komisję Rewizyjną
e. Radę Mieszkańców

2. Kadencja organów Samorządu trwa 2 lata i rozpoczyna się 1 września, a kończy
ostatniego dnia sierpnia. Co cztery lata wybory Samorządu powinny pokrywać się z
wyborami organów Uczelni.

3. Organy kolegialne Samorządu podejmują decyzje zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków organu, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

4. Posiedzenia organów kolegialnych Samorządu zwoływane są przez
Przewodniczącego danego organu z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z



członków organu, a także na wniosek Przewodniczącego Samorządu. Wszystkie
posiedzenia są protokołowane.

5. Posiedzenia mogą być przeprowadzane, a uchwały podejmowane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 1) transmisję
posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 2) wielostronną
komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą
wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

6. Organy Samorządu tworzyć mogą komisje stałe i doraźne złożone ze studentów
Uczelni oraz udzielać pełnomocnictwa, określając zadania i sprawując nadzór nad
powołanymi komisjami lub pełnomocnikami.

7. Pełnomocnika danego organu może ustanowić Przewodniczący organu za zgodą
przynajmniej połowy członków danego organu kolegialnego.

§3

1. Przewodniczący kieruje działalnością Samorządu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Przewodniczący podejmuje decyzje w sprawach dotyczących Samorządu

niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu.
3. Przewodniczący wchodzi w skład Rady Uczelni oraz Senatu.
4. Do obowiązków Przewodniczącego należy także:

a. delegowanie przedstawicieli innych niż Przewodniczący i zastępcy, w tym na
zjazd delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) i
Forum Studentów Uczelni Artystycznych (FSUA)

b. delegowanie przedstawiciela studentów do Rady Bibliotecznej
c. wnioskowanie o przekazanie uprawnień do przyznawania świadczeń

określonych w art. 86 Ustawy odpowiednio komisji stypendialnej lub
odwoławczej komisji stypendialnej.

§4

1. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego jest organem uchwałodawczym
Samorządu.

2. W skład URSS wchodzą: Przewodniczący Samorządu Studenckiego oraz po jednym
przedstawicielu studentów każdego wydziału Uczelni.

3. Wszyscy członkowie URSS wchodzą w skład Senatu. Odwołanie przez Senat
skutkuje utratą mandatu w URSS.

4. URSS powołuje ze swojego grona:
a. Zastępcę Przewodniczącego
b. II Zastępcę Przewodniczącego
c. Sekretarza
d. Skarbnika



5. URSS w szczególności podejmuje uchwały, wyraża opinie, przedstawia stanowiska i
wydaje oświadczenia.

6. Do obowiązków URSS należy:
a. uchwalanie Regulaminu Samorządu
b. decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych

przez uczelnię na sprawy studenckie
c. sporządzanie sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie

tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w BIP
na stronie podmiotowej uczelni

d. opiniowanie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup
pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonujący oceny
okresowej, w terminie wskazanym we wniosku o jej wyrażenie, nie krótszym
niż 30 dni

e. dokonywanie w porozumieniu z Rektorem podziału dotacji ze środków
finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3. Ustawy

f. ustalanie w porozumieniu z Rektorem szczegółowego Regulaminu ustalania
wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów, ich przyznawania i
wypłacania, wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej,
wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów

g. ustalanie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne

h. ustalanie w porozumieniu z Rektorem składu komisji stypendialnej i
odwoławczej komisji stypendialnej, jeśli jest powołana

i. możliwość wniesienia odwołania do komisji dyscyplinarnej
j. opiniowanie w porozumieniu z właściwą WRSS programu studiów
k. zgłaszanie w porozumieniu z właściwą WRSS kandydata ze studentów

wydziału do Uczelnianej Komisji Wyborczej
l. uzgadnianie zasady przyznawania stypendiów wskazanych w art. 420 Ustawy
m. uzgadnianie powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której

zakresu obowiązków należą sprawy studenckie
n. wyrażanie pisemnej zgody na powołanie Prorektora lub Pełnomocnika

Rektora właściwego ds. studenckich w terminie 30 dni od przekazania
informacji

o. przy zachowaniu przynajmniej trzech czwartych większości głosów złożenie
wniosku o odwołanie Prorektora właściwego ds. studenckich

p. we współpracy z PSRP prowadzenie szkolenia w zakresie praw i obowiązków
studenta dla studentów Uczelni

q. uzgadnianie z Senatem regulaminu studiów
r. opiniowanie wysokości opłat pobieranych od studentów przez Uczelnię
s. wybieranie kandydatów z grona studentów do Uczelnianej Komisji

Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
t. wskazywanie kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów



u. decydowanie w porozumieniu z WRSS oraz Komisją Rewizyjną o podjęciu
akcji protestacyjnej lub strajku w Uczelni na podstawie art. 106 Ustawy

v. możliwość powołania Sądu Koleżeńskiego

§5

1. Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego są organami wykonawczymi Samorządu
i funkcjonują na każdym wydziale Uczelni.

2. W skład WRSS wchodzi od dwóch do czterech wybranych przedstawicieli studentów
wydziału oraz przedstawiciel wydziału w URSS.

3. WRSS powołuje ze swojego grona:
a. Przewodniczącego WRSS,
b. Zastępcę Przewodniczącego WRSS,
c. Sekretarza.

4. Do obowiązków WRSS należy:
a. reprezentacja studentów wydziału przed władzami Uczelni, wydziału oraz

innymi organami Samorządu,
b. delegowanie ze swojego grona przedstawicieli do Rady Wydziału,
c. wskazywanie kandydatów z grona studentów wydziału do Wydziałowego

Kolegium Elektorów,
d. wyrażanie pisemnej zgody na powołanie prodziekana właściwego ds.

studenckich w terminie 30 dni od przekazania informacji,
e. w porozumieniu z URSS opiniowanie programu studiów na wydziale,
f. w porozumieniu z URSS zgłaszanie kandydata ze studentów wydziału do

Uczelnianej Komisji Wyborczej,
g. współpraca z organizacjami studenckimi danego wydziału.

§6

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu Studenckiego.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech studentów reprezentujących różne

wydziały Uczelni.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów

Samorządu.
4. Komisja wybiera ze swojego grona:

a. Przewodniczącego Komisji,
b. Zastępcę Przewodniczącego Komisji,
c. Sekretarza.

5. Do obowiązków Komisji należy:
a. nadzorowanie i bieżąca kontrola działalności innych organów Samorządu,
b. możliwość uchylenia każdej uchwały URSS bezwzględną większością głosów,



c. każdemu z członków Komisji Rewizyjnej przysługuje indywidualne prawo
kontroli.

§7

1. Rada Mieszkańców jest organem złożonym z przynajmniej trzech i nie więcej niż
pięciu mieszkańców Domu Studenckiego (DS) Uczelni.

2. Na pierwszym posiedzeniu RM powołuje ze swojego grona:
a. Przewodniczącego,
b. Zastępcę,
c. Sekretarza.

3. Do obowiązków Rady Mieszkańców należy:
a. reprezentowanie ogółu mieszkańców Domu Studenckiego i składanie

oświadczeń woli w ich imieniu;
b. współpraca z Kierownikiem DS w celu zapewnienia jak najlepszych

warunków mieszkalnych;
c. uchwalanie w porozumieniu z Kierownikiem DS Regulaminu Domu

Studenckiego;
d. podejmowanie wszelkich decyzji określonych dla organu w Regulaminie

Domu Studenckiego lub innych dokumentach.

§8

1. Niniejszy Regulamin oraz ewentualne jego późniejsze zmiany wchodzą w życie po
stwierdzeniu przez Rektora Uczelni jego zgodności z Ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz ze Statutem Uczelni w terminie 30 dni od przekazania.

2. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego,
w tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd studencki dysponuje w
ramach swojej działalności:

a. Samorząd korzysta z pomieszczeń i środków technicznych Uczelni w zakresie
ustalonym z Władzami Uczelni,

b. przy realizacji swych działań Samorząd może korzystać z pomocy wszystkich
jednostek organizacyjnych Uczelni.

3. Wybory do organów Samorządu oraz przedstawicieli studentów w organach Uczelni
odbywają się na podstawie Regulaminu, w szczególności załącznika nr 1, Statutu
oraz Ustawy.

4. Z dniem wejścia w życie Regulaminu przestaje obowiązywać wcześniejszy
Regulamin Samorządu Studenckiego.



§9

1. Po wejściu w życie niniejszego regulaminu:
a. długość kadencji studentów w organach Samorządu ulega przedłużeniu i

wygasa z dniem 31 sierpnia 2020 roku z zastrzeżeniem ust. 2 i §2 ust. 2;
b. studenci wchodzący w skład Rady Wydziału przed 1 października 2019 roku

tworzą od 1 października 2019 roku odpowiednio Wydziałową Radę
Samorządu Studenckiego.

2. Mandaty studentów wybranych do organów Uczelni trwają do czasu zakończenia
kadencji tych organów.



Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu
Regulamin Wyborczy Samorządu Studenckiego

§1

1. Regulamin Wyborczy Samorządu Studenckiego określa sposób wyboru organów
Samorządu oraz przedstawicieli studentów w organach Uczelni.

2. W kwestiach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie Wyborczym stosuje się
zapisy Ustawy i Statutu.

3. Organem właściwym do przeprowadzania wyborów jest Uczelniana Komisja
Wyborcza, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

4. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi Uczelni z
wyłączeniem studentów zawieszonych w prawach studenta, pozbawionego praw
publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia.

5. Wybory do organów Samorządu Studenckiego odbywają się w głosowaniu tajnym.
6. Wybory do organów Samorządu Studenckiego odbywają się:

a. co najmniej 14 dni przed planowanym objęciem funkcji
b. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni w przypadku złożonej rezygnacji z

danej funkcji, z zastrzeżeniem ust. 7
7. Wybory do organów Samorządu Studenckiego winny być przeprowadzone w terminie

zapewniającym jak najwyższą frekwencję, tj. z wyłączeniem przerwy semestralnej,
dni rektorskich, sesji, wakacji, o ile nie zaistnieje wyższa konieczność.

8. Wszystkie sprawy dotyczące wyborów rozstrzyga Uczelniana Komisja Wyborcza na
podstawie Ustawy, Statutu oraz Regulaminu Wyborczego.

§2

1. Kandydatów należy zgłaszać  nie później niż na tydzień  przed wyborami:
a. w przypadku Przewodniczącego - wszyscy studenci Uczelni
b. w przypadku członków Wydziałowych Rad i przedstawicieli w Uczelnianej

Radzie Samorządu Studenckiego oraz Senacie - wszyscy studenci danego
wydziału

c. w przypadku Uczelnianego Kolegium Elektorów - Uczelniana Rada
Samorządu Studenckiego

d. w przypadku Wydziałowego Kolegium Elektorów - właściwa Wydziałowa
Rada Samorządu Studenckiego

2. Kandydaci na przedstawicieli wydziału w organach studiujący na więcej niż jednym
wydziale muszą określić jeden wydział, który chcą reprezentować.

3. Kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie, a w przypadku URSS musi
wyrazić zgodę zarówno na kandydowanie do URSS, jak i Senatu.



§3

1. Kadencja przedstawicieli studentów we wszystkich organach Samorządu trwa 2 lata,
o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Wraz z wygaśnięciem mandatu lub końcem kadencji organu wygasają również
udzielone przez dany organ pełnomocnictwa oraz kończą działalność powołane przez
niego komisje.

3. Mandat studentów wygasa:
a. ostatniego dnia maja ostatniego roku studiów na Uczelni (z wyłączeniem

studentów kontynuujących lub podejmujących kolejne studia na Uczelni na
podstawie oświadczenia o planowanej rekrutacji złożonego
Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego)

b. niezwłocznie; w przypadku pozbawienia praw studenta lub przerwania
studiów w Uczelni,

c. w przypadku odwołania przez właściwy organ wskazany w Regulaminie
d. w przypadku odwołania w wyniku ponownych wyborów na wniosek grupy,

która go powołała przy zachowaniu przynajmniej takiej frekwencji, jak
podczas pierwotnych wyborów

e. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na spotkaniach organu przez
cały semestr lub braku należytego wypełniania obowiązków,

f. w przypadku przyznania urlopu zdrowotnego lub innej nieobecności dłuższej
niż semestr, chyba że wskazany zostanie pełnomocnik studenta
zaakceptowany przez resztę organu kolegialnego,

g. w przypadku pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego
wyroku.


