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Uchwała 
Rady Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

z dnia 21 stycznia 2015 roku 
 

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
 

Działając na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 

27 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Rada Studentów Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika stanowi co następuje: 

 

Rozdział 1  
Przepisy ogólne 

Art. 1 

Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu.    

Art. 2 

Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 

 

1) Uniwersytecie - należy przez to rozumieć Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

2) Samorządzie - należy przez to rozumieć Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu,  tworzony przez wszystkich studentów Uniwersytetu, 

3) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Samorządu, 

4) Radzie Studentów - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Samorządu, 

5) Radzie Wykonawczej - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Samorządu, 

6) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć organ kontrolny Samorządu, 

7) Głównej Komisji Wyborczej - należy przez to rozumieć organ wyborczy Samorządu na szczeblu 

uczelnianym, zwanej dalej GKW, 

8) Sądzie Koleżeńskim - należy przez to rozumieć organ Samorządu czuwający nad 

przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia koleżeńskiego, 

9) Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy 

Samorządu na szczeblu wydziałowym, zwanej dalej WRSS, 

10) Wydziałowej Komisji Wyborczej - należy przez to rozumieć organ wyborczy Samorządu na 

szczeblu wydziałowym, zwanej dalej WKW, 

11) Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), 
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Art. 3  
Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu UMK oraz Regulaminu.  

Art. 4  

Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu. 

 

Art. 5 

Przedstawiciele w organach Samorządu kierują się w swoich działaniach interesem studentów oraz 

dobrem Uniwersytetu.  

Art. 6  
1. Samorząd działa na stopniu uczelnianym i wydziałowym.  

2. Organami kolegialnymi Samorządu na szczeblu uczelnianym są:  

1) Rada Studentów, 

2) Rada Wykonawcza, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Rady Mieszkańców Domów Studenckich,  

5) Główna Komisja Wyborcza,  

6) Kolegium Wyborcze, 

7) Komisje stałe i doraźne Samorządu.   

3. Organem jednoosobowym Samorządu na stopniu uczelnianym jest Przewodniczący Samorządu. 

4. Organami Samorządu na stopniu wydziałowym są:  

1) Wydziałowa Rada Samorządu,  

2) Wydziałowa Komisja Wyborcza. 

5. Organami Samorządu są również Sąd Koleżeński oraz Odwoławczy Sąd Koleżeński.  

 

Art. 7 

1. Bierne i czynne prawo wyborcze do organów Samorządu mają wszyscy studenci Uniwersytetu.  

2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje studentom ukaranym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej 

bądź sądu koleżeńskiego.  

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza do organów  

Samorządu stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.  

 

Art. 8 

Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów Samorządu. 

 

Art. 9 

Organy Samorządu decydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy 

Uniwersytetu na cele studenckie. Organy Samorządu Studenckiego przedstawiają Prorektorowi ds. 
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studenckich sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz 

w roku akademickim. 
 

Art. 10 

Organy Samorządu prowadzą działania mające na celu informowanie społeczności studenckiej 

Uniwersytetu o podejmowanych przez siebie inicjatywach i decyzjach. 

 

Rozdział 2   
Kolegialne organy Samorządu Studenckiego na szczeblu Uczelni   

 

Oddział 1   
Rada Studentów Samorządu Studenckiego  

 

Art. 11 

W skład Rady Studentów wchodzą: 

 

1. Przewodniczący Samorządu Studenckiego, 

2. Przewodniczący wszystkich WRSS. 

 

 

Art. 12 

1. Obecność członków Rady Studentów na posiedzeniach jest obowiązkowa.  

2. W czasie trwania kadencji Rady Studentów dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności 

na posiedzeniach. 

 

Art. 13 

1. Mandat członka Rady Studentów wygasa: 

1) z chwilą śmierci, 

2) w przypadku prawomocnego ukarania przez Sąd Koleżeński, 

3) na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu, 

4) w przypadku wyjazdu na zagraniczne studia trwające dłużej niż jeden semestr, 

5) utraty statusu studenta na dłużej niż miesiąc, z wyjątkiem przerwy spowodowanej przejściem ze 

studiów pierwszego stopnia na studia drugiego stopnia, 

6) z chwilą odwołania uchwałą Komisji Rewizyjnej podjętą w skutek, co najmniej trzech 

nieusprawiedliwionych nieobecności w trakcie trwania kadencji członka Rady Studentów, co 

dokumentują listy obecności z posiedzeń.  
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Art. 14 

1. Do kompetencji Rady Studentów należy:  

1) uchwalanie oraz zmiana Regulaminu;  

2) ustalanie zasad i kierunku działań Samorządu;  

3) tworzenie komisji stałych oraz doraźnych Samorządu;  

a. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Studentów na wniosek 

Przewodniczącego określa ilość komisji stałych oraz ich zakres przedmiotowy, 

b. Komisje doraźne są tworzone przez Radę Studentów w przypadku złożeniu 

uzasadnionego wniosku przez Przewodniczącego lub minimum połowę członków Rady 

Studentów; 

4) wybór Przewodniczących Komisji stałych jak i doraźnych w drodze głosowania, spośród 

kandydatów przedstawionych przez Przewodniczącego, spośród wszystkich studentów UMK.  

a. Jedną z komisji stałych jest komisja Samorządu Studentów Collegium Medicum, którą 

kieruje Przewodniczący Samorządu Collegium Medicum. Przewodniczący Samorządu 

CM wybierany jest spośród studentów wydziałów Collegium Medicum. Kandydat na 

Przewodniczącego Samorządu CM musi uzyskać pozytywną opinię większości członków 

wydziałowych WRSS CM,  

b. Członkowie Komisji stałych są powoływani przez Przewodniczących Komisji; 

 

5) podejmowanie decyzji dotyczących uniwersyteckiej studenckiej akcji protestacyjnej lub strajku 

studenckiego; 

6) wybór członków Sądu Koleżeńskiego;  

7) wybór członków Odwoławczej Komisji Stypendialnej; 

8) wybór przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów,  

9) wybór przedstawicieli studentów do Senatu Uniwersytetu, 

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał WRSS;  

11) wybór kandydatów do: Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów, Komisji 

Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich oraz Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów, Rady Bibliotecznej, Rady Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych, Komisji Wyborczej Uniwersytetu oraz innych komisji Uniwersytetu;  

12) uzgodnienie  treści uchwalanego przez Senat Uniwersytetu Regulaminu Studiów zgodnie z 

Ustawą;  

13) proponowanie Prorektorowi ds. studenckich członków Uczelnianej Komisji Kwaterunkowej;  

14) wybór członków GKW; 
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Art. 15   

1. Rada Studentów wykonuje swoje kompetencje, w tym wyraża opinie i zajmuje stanowisko w 

formie uchwał.  

2. Uchwały Rady Studentów podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Rady, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.  

3. Wszystkie głosowania odbywają się poprzez osobiste oddanie głosu.  

4. Głosowania w sprawach osobowych są tajne. 

 

Art. 16 

1. Rada Studentów obraduje na posiedzeniach.  

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący, przynajmniej raz na miesiąc z wyłączeniem okresu wakacji 

letnich. 

3. Przewodniczący kieruje obradami Rady Studentów z prawem głosu.  

4. Posiedzenia nadzwyczajne Rady Studentów zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub 

niezwłocznie na wniosek:  

1) dwóch członków Rady Wykonawczej,   

2) Komisji Rewizyjnej Samorządu,   

3) 1/3 członków Rady Studentów.  

5. Tryb działania Rady Studentów ustala Przewodniczący.   

 

Art. 17 

Posiedzenia Rady Studentów są jawne. Rada z ważnych powodów może zwykłą większością głosów 

uchwalić ich tajność. Z przebiegu posiedzenia tajnego sporządza się notatkę. 

 

Art. 18   
1. Z przebiegu posiedzenia jawnego Rady Studentów sporządza się protokół, który dostępny jest do 

wglądu w biurze Samorządu. 

2. Protokół z posiedzeń Rady Studentów sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego członek 

Rady Studentów.  

3. Protokół powinien zawierać datę posiedzenia, jego przebieg, nazwiska obecnych członków Rady, 

nazwisko i podpis protokolanta.  

4. Podjęte na posiedzeniu Rady Studentów uchwały stanowią załączniki do protokołu.  

5. Protokolant przedstawia sporządzony protokół na kolejnym posiedzeniu Rady Studentów. 

Członkowie Rady mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu. Protokół podpisują 

członkowie Rady obecni na posiedzeniu z którego został sporządzony protokół.   
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Oddział 2   
Rada Wykonawcza   

 

Art. 19 

1. W skład Rady Wykonawczej wchodzi Przewodniczący Samorządu oraz wszyscy Przewodniczący 

komisji stałych Samorządu.  

2. Przewodniczący komisji stałych Samorządu są automatycznie Wiceprzewodniczącymi Samorządu. 

 

Art.  20   

Do kompetencji Rady Wykonawczej należy:  

1) wykonywanie uchwał Rady Studentów;  

2) wspieranie działalności innych organów Samorządu ze szczególnym uwzględnieniem 

WRSS;  

3) realizacja budżetu Samorządu;  

4) przyznawanie dotacji na działalność studencką przez Samorząd;  

5) dokonywanie interpretacji i wykładni niniejszego Regulaminu;  

6) zgłaszanie wniosku do Rektora w sprawie przekazanie sprawy studenta do Sądu 

Koleżeńskiego;  

7) opiniowanie wniosków o dotacje z funduszu Prorektora ds. Studenckich na działalność 

studencką;   

8) przedstawianie Prorektorowi ds. Studenckich sprawozdania z rozdziału środków 

finansowych przeznaczonych na cele studenckie w wymiarze ogólnouczelnianym i 

rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim;  

9) opiniowanie w granicach określonych przez odrębne przepisy projektów uchwał oraz 

decyzji organów Uniwersytetu dotyczących spraw studenckich. 

 

Art. 21  
Rada Wykonawcza obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, który im 

przewodniczy.   

Art. 22   
1. Decyzje Rady Wykonawczej zapadają w formie uchwał.  

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady 

Wykonawczej. 

Art. 23   

1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.  

2. W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.  
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3. W innych sprawach przeprowadzane jest głosowanie tajne na wniosek co najmniej 1/3 członków 

Rady Wykonawczej.  

Art. 24   

1. Posiedzenia Rady Wykonawczej są jawne.  

2. Na wniosek członka Rady Wykonawczej, Rada Wykonawcza większością 1/3 ważnie oddanych 

głosów podejmuje uchwałę w sprawie odbycia tajnego posiedzenia lub jego części, szczególnie 

jeśli przedmiotem posiedzenia mają być sprawy personalne.  

3. Na posiedzenia Rady Wykonawczej zapraszany jest przynajmniej jeden przedstawiciel Komisji 

Rewizyjnej.   

 

Oddział 3   
Komisja Rewizyjna    

 

Art. 25   
1. W skład Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego wchodzi od 3 do 5 członków wybranych 

spośród studentów Uniwersytetu przez Kolegium Wyborcze.  

2. Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej i innych organów Samorządu.   

Art. 26 

1. Komisja Rewizyjna Samorządu wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej i jego zastępcę.  

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją wobec pozostałych 

organów Samorządu.  

3. Tryb działania Komisja Rewizyjna Samorządu ustala Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.   

 

Art. 27   

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Samorządu należy:  

1) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu;  

2) sprawowanie kontroli nad bieżącą działalnością organów Samorządu;  

3) kontrolowanie sposobu wydatkowania przez organy Samorządu środków 

przeznaczonych przez organy Uniwersytetu do dyspozycji Samorządu;  

4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami Samorządu;  

5) wnioskowanie do Rady Studentów o unieważnienie decyzji Przewodniczącego oraz Rady 

Wykonawczej sprzecznych z prawem lub przepisami niniejszego Regulaminu;  

6) występowanie z wnioskiem do Rektora Uniwersytetu o uchylenie decyzji Rady Studentów 

sprzecznych z prawem lub przepisami niniejszego Regulaminu;  

7) przeprowadzanie innych kontroli zleconych przez Radę Studentów; 
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Art. 28   

1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 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. 

 

Oddział 4  
Sądy Koleżeńskie   

 

Art. 29   
1. Sąd Koleżeński oraz Odwoławczy Sąd Koleżeński są organami Samorządu rozstrzygającymi 

sprawy dyscyplinarne studentów w zakresie określonym Ustawą.  

2. W skład sądów koleżeńskich wchodzi od 3 do 5 członków wybieranych przez Radę Studentów.   

3. Członkiem sądów koleżeńskich może zostać każdy student Uniwersytetu posiadający bierne 

prawo wyborcze do organów Samorządu oraz cechujący się nienaganną opinią.  

4. Organizację, zasady działania i postępowanie przed sądami koleżeńskimi określa Regulamin 

sądów koleżeńskich.  

5. Regulamin o którym mowa w Art. 29 pkt. 4 uchwala Rada Studentów. 

 

Oddział 5  
Główna Komisja Wyborcza   

 

Art. 30   

1. Główną Komisję Wyborczą, zwaną dalej GKW, powołuje Rada Studentów zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.  

2. W skład GKW wchodzi od 3 do 5 członków.  

3. Na pierwszym posiedzeniu GKW wybiera Przewodniczącego, który także przewodniczy zebraniu 

wyborczemu Kolegium Wyborczego Samorządu Studenckiego.  

4. Kandydatów do GKW może zgłaszać każdy członek Rady Studentów.  

5. Kadencja GKW upływa z chwilą powołania nowej GKW.  

6. Członek GKW nie może być jednocześnie członkiem innego organu Samorządu Studenckiego.   

 

Art. 31  

Do kompetencji GKW należy organizowanie wyborów, a w szczególności:  

1) ustalanie terminarza czynności wyborczych;  
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2) nadzorowanie przebiegu wyborów na wydziałach poprzez delegowanie swoich 

przedstawicieli do WKW oraz stwierdzanie ważności mandatów,  

3) przeprowadzenie wyborów członków Komisji Rewizyjnej, a także wyboru 

Przewodniczącego Samorządu,  

4) przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Samorządu, w przypadku odwołania 

dotychczasowego Przewodniczącego przez Radę Studentów, w przeciągu miesiąca od 

podjęcia tej uchwały,  

5) ustalanie i ogłaszanie list kandydatów do Komisji Rewizyjnej oraz kandydatów  na 

stanowiska Przewodniczącego Samorządu;  

6) udzielanie wiążącej wykładni przepisów ordynacji wyborczej;  

7) rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami;  

8) przyjmowanie protestów wyborczych i ich rozstrzyganie;  

9) stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku istnienia nieprawidłowości, które mogły 

mieć wpływ na ich wynik;  

10) stwierdzanie dokonania wyboru organów Samorządu;  

11) ogłaszanie wyników wyborów do organów Samorządu oraz powiadomienie o nich 

organów Uniwersytetu;  

12) zabezpieczenie dokumentacji wyborów.  

 

Oddział 6  
Kolegium Wyborcze Samorządu   

 

Art. 32   
Kolegium Wyborcze Samorządu składa się ze wszystkich członków WRSS.  

 

Art. 33   
1. Kolegium wybiera Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej.  

2. Sposób działania Kolegium, wyboru Przewodniczącego oraz Komisji Rewizyjnej ustala ordynacja 

wyborcza do organów Samorządu Studenckiego, stanowiący załącznik do niniejszego 

regulaminu.  

Rozdział 3  
Przewodniczący Samorządu Studenckiego    

 

Art. 34  
Przewodniczący Samorządu Studenckiego:  

1) kieruje działalnością Samorządu oraz wykonuje uchwały Rady Studentów przy pomocy 

Rady Wykonawczej Samorządu;  
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2) reprezentuje Samorząd wobec organów Uniwersytetu i instytucji zewnętrznych;  

3) koordynuje pracę organów Samorządu w szczególności Rady Wykonawczej;  

4) podejmuje wszelkie decyzje w sprawach wyraźnie nie zastrzeżonych dla innych organów 

Samorządu, z wyjątkiem decyzji o charakterze nadzorczo – kontrolnym.  

5) składa wniosek o przekazanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego; 

6)  może złożyć wniosek do Rady Studentów o odwołanie członków Wydziałowej Rady 

Studentów;  

7) jest organem właściwym, na podstawie art. 104 ust. 2 Ustawy w zakresie uzgadniania 

przyznawania stypendiów dla studentów z własnego funduszu stypendialnego Uczelni.   

 

  Art. 35  

Do kompetencji Przewodniczącego należy także:  

1) zwoływanie posiedzeń Rady Studentów w tym informowanie jej członków o miejscu i 

czasie posiedzenia;  

2) przedstawianie porządku obrad;  

3) prowadzenie obrad Rady Studentów, w tym udzielanie głosu oraz sprawowanie pieczy 

nad prawidłowym przebiegiem obrad;  

4) przygotowanie kart do głosowania;  

5) obligatoryjne wyznaczenie protokolanta i dbanie o poprawność sporządzonego protokołu;  

6) decydowanie o sprostowaniu lub uzupełnieniu protokołu z posiedzenia Rady.    

 

Art. 36 

1. W razie tymczasowej niemożności wykonywania funkcji  przez Przewodniczącego Samorządu 

może on wskazać jednego spośród Wiceprzewodniczących do wykonywania jego kompetencji.  

2. Przewodniczącym Samorządu Studenckiego nie może być pracownik Uniwersytetu, ani uczestnik 

studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Uniwersytecie.  

 

Rozdział 4  
Organy Samorządu na szczeblu wydziałowym   

 

Oddział 1  
Wydziałowa Rada Samorządu  

 

Art. 37 

Wydziałowa Rada Samorządu składa się z 3 do 5 członków wybranych spośród wszystkich studentów 

wydziału, bez względu na system kształcenia.   
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Art. 38   
W skład WRSS na wydziałach Collegium Medicum może wchodzić dodatkowo jedna osoba ze studiów 

„english divison”. Osoba ta jest wybierana w wyborach powszechnych. Czynne i bierne prawo wyborcze 

posiadają tylko studenci z kierunków „english divison”.   

 

Art. 39  

Wszyscy członkowie WRSS Collegium Medicum automatycznie stają się członkami komisji pn. Samorząd 

Studencki Collegium Medicum o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 4) lit. a.    

 

Art. 40   
Do kompetencji Wydziałowej Rady Samorządu należy w szczególności:  

1) reprezentowanie studentów wydziału wobec organów wydziału i w następstwie 

podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących społeczności studenckiej wydziału;  

2) wybór członków WKW;  

3) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu referendum studenckiego na wydziale;  

4) delegowania przedstawicieli na egzaminy komisyjne;  

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących kształcenia studentów danego wydziału;  

 

Art. 41   

Na pierwszym zebraniu nowo wybrana WRSS wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, 

który reprezentuje ją na zewnątrz i przewodniczy jej posiedzeniom.   

 

Art. 42   
1. Od uchwały WRSS służy odwołanie do Rady Studentów.  

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem WRSS w terminie 7 dni od daty ogłoszenia uchwały.   

 

Oddział 2  
Wydziałowa Komisja Wyborcza   

 

Art. 43   
1. WKW powołuje WRSS zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej 

członków.  

2. W skład WKW wchodzi od 3 do 5 członków.  

3. Na pierwszym posiedzeniu WKW wybiera swego Przewodniczącego, który przewodniczy 

wszystkim jej obradom oraz jest odpowiedzialny za współpracę z GKW.  

4. Kadencja WKW upływa z chwilą powołania nowej WKW.  

5. Członek WKW nie może być jednocześnie członkiem innego organu Samorządu.   
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Oddział 3   
Rada Mieszkańców Domu Studenckiego   

 

Art. 44   
Rada Mieszkańców Domu Studenckiego jest reprezentantem interesów mieszkańców i organizatorem 

życia społecznego na terenie DS-u, która w sprawach funkcjonowania DS-u współdziała oraz przedkłada 

odpowiednie wnioski kierownikowi DS-u.   

 
Art. 45   

1. W skład Rady Mieszkańców wchodzi od 3 do 5 członków. Wyboru członków Rady Mieszkańców 

dokonuje zebranie mieszkańców danego DS-u, którzy uczestniczą w spotkaniu wyborczym, 

zwołanym i przeprowadzanym przez Uczelnianą Komisję Kwaterunkową.  

2. Kadencja członków Rady Mieszkańców trwa od momentu wyboru do końca roku akademickiego 

w którym zostali wybrani.  

  

Art. 46   

Członkowie Rady Mieszkańców wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Mieszkańców zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Z wyborów Przewodniczącego 

sporządza się protokół oraz uchwałę, które w przeciągu 14 dni dostarcza się do Uczelnianej Komisji 

Kwaterunkowej. 

 

Rozdział 5  
Przepisy przejściowe i końcowe   

 

Art. 49  
Wykładni postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje Rada Wykonawcza.      

 

Art. 50   

1. Regulamin Samorządu uchwala Rada Studentów większością 3/4 przy obecności co najmniej 2/3 

jej regulaminowego składu.  

2. Zmiany Regulaminu Samorządu uchwala Rada Studentów w sposób określony w art. 14 ust. 1 

punkt 1).  
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Art. 51 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jego 

zgodności z Ustawą oraz ze Statutem Uniwersytetu. 
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