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REGULAMIN  
SAMORZĄDU STUDENTÓW  

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

z dnia 8 listopada 2019 roku 

 

Dział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1.  

Regulamin określa organizację i sposób działania Samorządu WUM oraz sposób powoływania 
przedstawicieli studentów do organów WUM i kolegium elektorów. 

§2.  

1. Samorząd tworzoną wszyscy studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
2. Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu oraz Regulaminu. 
3. Samorząd posiada znak graficzny i papier firmowy, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do 

Regulaminu. Zasady używania znaku graficznego i papieru firmowego określa ZGSS. 

§3.  

1. W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty, które 
oznaczają odpowiednio: 

1) Członek Parlamentu – członek Uczelnianego Parlamentu Studentów 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 

2) Członek Rady – student będący członkiem Rady Wydziału; 
3) EDSG – English Division Student Government. 
4) Komisja – Komisja Programowa, Stała lub Zadaniowa Samorządu Studentów 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 
5) Marszałek – Marszałek Uczelnianego Parlamentu Studentów Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego; 
6) Parlament, UPS – Uczelniany Parlament Studentów Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego; 
7) Rada – Rada Wydziału; 
8) Regulamin – Regulamin Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego; 
9) Regulamin Wyborów, Ordynacja – Regulamin Wyborów do organów Samorządu 

Studentów i przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Warszawskiego 
Uniwersytetu; 

10) Rektor – JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 
11) RM – Rada Mieszkańców Domu Studenckiego; 
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12) Rok akademicki – okres od 1 października do 30 września kolejnego roku;. 
13) Samorząd – Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 
14) Senat – Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 
15) Senator Studencki – Student będący członkiem Senatu Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego; 
16) Skład regulaminowy -– liczba członków Uczelnianego Parlamentu Studentów, 

wynikającą z § 254 niniejszego Regulaminu bez uwzględniania wakatów; 
17) SKW – Studencka Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego; 
18) Statut – Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 
19) Uczelnia, WUM – Warszawski Uniwersytet Medyczny; 
20) Ustawa – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 20187 r. poz. 16682183 

z późn. zm.); 
21) ZGSS – Zarząd Główny Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego; 
22) ZSW – Zarząd Samorządu Wydziałowego; 

§4.  

1. Samorząd działa poprzez swoje organy, wyłaniane w drodze demokratycznych wyborów. 
2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni. 
3. Organy Samorządu są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami za działania określone 

niniejszym Regulaminem. 

§5.  

1. Samorząd w zakresie swoich celów może prowadzić działalność informacyjną, kulturalną, 
sportową, wydawniczą i na rzecz integracji środowiska studenckiego. 

2. Samorząd ma prawo, z będącego w jego dyspozycji funduszu, dokonywać rozdziału 
środków na działalność poszczególnych organizacji studenckich oraz ustanawiać nagrody 
dla studentów. 

 

Dział II 

ZADANIA SAMORZĄDU 

 

§6.  

1. Samorząd reprezentuje i broni interesów środowiska studenckiego, poszczególnych jego 
grup oraz poszczególnych studentów na Uczelni i poza nią. 

2. Samorząd zabiega o prawidłowe warunki nauki i funkcjonowania studentów na Uczelni. 

§7.  

Samorząd wyraża opinie środowiska studenckiego Uczelni w sprawach ważnych 
dla studentów i Uczelni, w tym określonych w Ustawie lub Statucie. 
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§8.  

Samorząd prowadzi działalność na rzecz prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno –
naukowego, w szczególności poprzez: 

1) Inicjowanie, popieranie i podejmowanie działań na rzecz prawidłowego i zgodnego 
z potrzebami studiujących przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego; 

2) Współuczestniczenie z Władzami Uczelni w realizowaniu tego procesu, jego 
współtworzenie i współodpowiedzialność za realizację. 

§9.  

Samorząd inicjuje i wspiera naukowe, kulturalne, turystyczne, sportowe i inne inicjatywy 
studenckie. 

§10.  

 Samorząd prowadzi działalność informacyjną, w szczególności poprzez: 

1) Informowanie o swoim stanowisku i działalności; 
2) Informowanie o działalności środowiska akademickiego i Władz Uczelni; 
3) Prowadzenie działalności wydawniczej. 

§11.  

Samorząd decyduje w sposób jawny, na zasadach określonych w Ustawie i przepisach 
określonych na jej podstawie, o rozdziale funduszy, pomieszczeń i innych środków 
przeznaczonych na cele studenckie oraz o zasadach finansowania studenckiego ruchu 
naukowego. 

§12.  

Organy Samorządu współuczestniczą z organami Uczelni w ustalaniu trybu i zasad 
przyznawania oraz rozdziału pomocy materialnej i nagród za wyniki w nauce. 

§13.  

Odpowiednie organy Samorządu: 

1) Opiniują projekty dokumentów lub decyzji organów Uczelni dotyczące 
bezpośrednio studentów, zwłaszcza te, które, zgodnie ze Statutem lub Ustawą 
wymagają opinii Samorządu; 

2) Występują o zmianę przepisów dotyczących środowiska akademickiego. 

§14.  

W razie powstania na Uczelni sporu zbiorowego, dotyczącego interesów studentów, właściwe 
organy Samorządu prowadzą negocjacje z organami Uczelni w celu jego rozstrzygnięcia. 
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§15.  

Samorząd może organizować zgromadzenia i manifestacje studenckie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 

Dział III. 

ORGANY I KOMPETENCJE SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 
Rozdział I  

Organy Samorządu 

 

§16.  

Organami Samorządu są: 

1. Organy uchwałodawcze: 
1) Uczelniany Parlament Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

2. Organy wykonawcze: 
1) Zarząd Główny Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 
2) Zarządy Samorządów Wydziałowych; 
3) Kolegia Starostów poszczególnych lat; 
4) Rady Mieszkańców Domów Studenckich. 

3. Organy jednoosobowe: 
1) Marszałek Uczelnianego Parlamentu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego; 
2) Wicemarszałek Uczelnianego Parlamentu Studentów Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego; 
3) Przewodniczący Zarządu Głównego Samorządu Studentów Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego; 
4) Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Samorządu Studentów Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego; 
5) Sekretarz Zarządu Głównego Samorządu Studentów WUM; 
6) Przewodniczący Zarządu Samorządów Wydziałowych; 
7) Wiceprzewodniczący Zarządu Samorządów Wydziałowych; 
8) Przewodniczący Rady Mieszkańców Domów Studenckich; 
9) Starostowie lat; 
10) Starostowie grup dziekańskich. 
 

§17.  

1. Kadencja organów Samorządu trwa dwa lata. 
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2. Kadencja Kolegium Starostów, Starostów lat i Starostów grup dziekańskich trwa jeden rok 
akademicki. 

§18.  

1. Nowa kadencja rozpoczyna się dniem 1 lipca po przeprowadzonych wyborach, z 
wyłączeniem Studenckiej Komisji Wyborczej, Kolegium Starostów, Starostów lat i 
Starostów grup dziekańskich. 

2. Kadencję Studenckiej Komisji Wyborczej określa Ordynacja, stanowiąca załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

3. Nowa kadencja Kolegium Starostów, Starostów lat i Starostów grup dziekańskich 
rozpoczyna się dniem 1 października każdego roku. 

4. Ustępujące organy Samorządu działają do czasu ukonstytuowania się nowych organów. 

§19.  

1. Wybory do organów Samorządu, o których mowa w par. 16 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 
przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza. 

2. Wybory starostów poszczególnych lat i grup dziekańskich oraz ich zastępców 
przeprowadzają studenci poszczególnych grup i lat.  

3. Wybory do Rady Mieszkańców Domów Studenckich przeprowadzają mieszkańcy 
poszczególnych domów studenckich. 

4. Wybory do pozostałych organów regulują osobne przepisy. 
5. Ustrój SKW określa Ordynacja. 

§20.  

Władze Uczelni udzielają pomocy w organizacji wyborów do organów Samorządu,  
w szczególności zarządzając odpowiednio godziny rektorskie lub dziekańskie, udostępniając 
miejsce do przeprowadzenia wyborów oraz usprawiedliwiając nieobecności podczas zajęć 
członków SKW oraz pełnomocników SKW ds. organizacyjno-technicznych i ds. kontroli. 

 
Rozdział II 

Uczelniany Parlament Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

§21.  

Uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu jest Uczelniany Parlament Studentów 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

§22.  

Posiedzenia Parlamentu prowadzi Marszałek wybrany spośród jego członków lub pod jego 
nieobecność Wicemarszałek Parlamentu. 
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§23.  

 

1. Zebranie nowo wybranego Parlamentu zwołuje Przewodniczący ZGSS poprzedniej 
kadencji, w ciągu dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyników wyborów. 

2. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Parlament konstytuuje się i w tajnym 
głosowaniu wybiera Marszałka oraz Wicemarszałka. 

§24.  

1. Na początku każdego posiedzenia parlamentu w głosowaniu jawnym wybierany jest 
protokolant posiedzenia oraz przynajmniej 2-osobowa komisja skrutacyjna. 

2. Posiedzenia Parlamentu są protokołowane. 
3. Protokół jest przechowywany w archiwum Samorządu. 
4. Protokół udostępnia się Studentom oraz Władzom Uczelni na ich wniosek. 
5. Protokół z poprzedniego posiedzenia powinien być przekazany do wglądu Członkom 

Parlamentu na kolejnym posiedzeniu. 
6. Zatwierdzanie protokołu odbywa się na kolejnym zebraniu Parlamentu poprzez 

głosowanie jawne. 

§25.  

1. Parlament składa się z przedstawicieli wybranych w trybie określonym w Ordynacji. 
2. Parlament tworzą: 

1) Członkowie reprezentujący kierunek studiów (bez względu na jego formę i 
stopień), w liczbie ustalanej na podstawie liczby studentów danego kierunku i 
wynosi odpowiednio: 

a) Od 1 do 300 studentów – 1 mandat; 
b) Od 301 do 500 studentów – 2 mandaty; 
c) Od 501 do 700 studentów – 3 mandaty; 
d) Od 701 do 1000 studentów – 4 mandaty; 
e) 1 mandat za każde kolejne rozpoczęte 500 studentów. 

2) Przewodniczący ZGSS, 
3) Wszyscy Przewodniczący ZSW, 
4) Przewodniczący EDSG, 

3. W pracach Parlamentu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 
1) Członkowie organów wykonawczych; 
2) Przewodniczący lub delegowani przedstawiciele Komisji; 
3) Przewodniczący lub delegowany przedstawiciel SKW; 
4) Po jednym delegowanym przedstawicielu organizacji studenckich. 

§26.  

Do regulaminowego składu Parlamentu nie wlicza się wakatów. 

§27.  

1. Jedna osoba może posiadać tylko jeden mandat członka Parlamentu. 
2. Mandat członka Parlamentu nie może być przekazany innej osobie. 
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3. Członek Parlamentu wykonuje osobiście czynności wynikające z posiadanego mandatu. 

§28.  

Do wyłącznej kompetencji Parlamentu należy: 
1) Uchwalanie Regulaminu i dokonywanie w nim zmian; 
2) Wybór i odwoływanie Marszałka i Wicemarszałka; 
3) Wybór i odwoływanie Przewodniczącego ZGSS,  
4) Zatwierdzanie oraz odwoływanie członków ZGSS 
5) Sprawowanie nadzoru nad działalnością ZGSS, ZSW oraz innych organów 

Samorządu na szczeblu Wydziału i Uczelni; 
6) Wybór i przedstawienie Senatowi Uczelni kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej 

dla Studentów oraz do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów; 
7) Wybór studenckich przedstawicieli do ciał, zespołów i komisji, działających 

na Uczelni, w szczególności wybór przedstawicieli do Komisji Senackich, 
Uczelnianej Komisji Wyborczej, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Rady 
Bibliotecznej oraz innych; 

8) Powoływanie i odwoływanie komisji zadaniowych; 
9) Powoływanie i odwoływanie komisji rewizyjnej; 
10) Ogłaszanie konsultacji społecznych studentów w sprawach ważnych 

dla środowiska; 
11) Decydowanie o rozdziale funduszy, przeznaczonych na cele studenckie, na wniosek 

przewodniczącego ZGSS, przedstawiającego preliminarz wydatków; 
12) Prowadzenie sporu zbiorowego, proklamowanie strajku lub akcji protestacyjnej na 

Uczelni na wniosek ZGSS; 
13) Upoważnienie ZGSS lub powołanej Komisji do prowadzenia rozmów 

i podejmowania uchwał w swoim imieniu w zakresie przekazanych im kompetencji; 
14) Wybór członków Studenckiej Komisji Wyborczej; 
15) Wybór przedstawicieli do innych organów na podstawie przepisów szczególnych; 

§29.  

1. Parlament udziela Przewodniczącemu ZGSS, członkom ZGSS, Marszałkowi, 
Wicemarszałkowi, Przewodniczącemu i członkom ZSW, Przewodniczącemu i członkom 
EDSG oraz Przewodniczącym Komisji absolutorium, na podstawie sprawozdania 
merytoryczno-finansowego na koniec kadencji. 

2. Udzielenie absolutorium odbywa się zwykłą większością głosów, przy obecności, 
co najmniej połowy Członków Parlamentu. 

3. Nieudzielenie absolutorium skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o wpis 
do suplementu do dyplomu ukończenia studiów informacji poświadczającej pełnienie 
danej funkcji. 

§30.  

1. Parlament podejmuje swoje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał. 
2. Uchwały Parlamentu są wiążące dla wszystkich organów Samorządu, chyba, że z treści 

uchwały wynika inaczej. 
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§31.  

1. Parlament może, w uzasadnionych, przypadkach powoływać doraźne komisje rewizyjne 
na wniosek każdego członka Parlamentu. 

2. Komisja rewizyjna jest powoływana w celu wykonania konkretnego, wskazanego przez 
Parlament zadania w wyznaczonym przezeń czasie. 

3. Wszystkie organy Samorządu są zobowiązane udzielić niezbędnej pomocy komisji 
rewizyjnej i udostępnić jej wszelkie dokumenty, które są niezbędne do wykonania zlecone 
jej zadania. 

4. Komisja rewizyjna przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności na posiedzeniu 
Parlamentu. 

5. Parlament na podstawie sprawozdania podejmuje decyzję o dalszych działaniach. 

§32.  

1. Posiedzenia Parlamentu są otwarte dla wszystkich studentów. 
2. Marszałek może zadecydować o utajnieniu obrad w sprawach personalnych 

lub ze względu na ważny interes publiczny. 
3. W zebraniach mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Marszałka, 

Wicemarszałka lub ZGSS. 

§33.  

1. Parlament obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 
2. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Marszałek, co najmniej 2 razy w semestrze.  
3. Członkowie Parlamentu muszą zostać poinformowani o posiedzeniu Parlamentu pisemnie 

lub elektroniczne nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem. Dodatkowo informacje 
o posiedzeniu zamieszcza się na stronie internetowej Samorządu. 

4. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Marszałek z własnej inicjatywy lub na wniosek: 
1) JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 
2) Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego ZGSS; 
3) Co najmniej połowy Senatorów Studenckich; 
4) Przewodniczącego ZSW; 
5) Co najmniej 1/4 regulaminowego składu Parlamentu. 

5. Posiedzenie nadzwyczajne zwoływane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 
w sposób określony w ust. 3. 

§34.  

1. Parlament podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 1/3 
regulaminowego składu, chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 

2. Parlament podejmuje uchwały w sprawach personalnych bezwzględną większością 
głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności, co najmniej 1/3 regulaminowego składu. 

3. Parlament podejmuje uchwały w sprawach proceduralnych zwykłą większością, 
w obecności 1/3 regulaminowego składu. 
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§35.  

1. W zakresie pełnienia swego mandatu Członek Parlamentu zobowiązany jest: 
1) Brać czynny udział w jego pracach; 
2) Działać zgodnie z jego uchwałami; 
3) Uczestniczyć w pracach, co najmniej jednej Komisji Stałej. 

2. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków wymienionych w ust. 1, na wniosek 
Marszałka, Wicemarszałka, Przewodniczącego ZGSS lub 1/3 Członków UPS, Parlament 
może: 

1) Udzielić pisemnego upomnienia po drugiej nieusprawiedliwionej nieobecności; 
2) Usunąć ze składu Parlamentu, po otrzymaniu upomnienia i kolejnej 

nieusprawiedliwionej nieobecności.  
3. Upomnienie lub decyzję o usunięciu przekazuje Marszałek lub Wicemarszałek. 
4. W celu umożliwienia przekazywania zawiadomień o posiedzeniach Parlamentu, jak też 

wszelkiej korespondencji związanej z posiedzeniami Parlamentu Członek Parlamentu 
zobowiązany jest przekazać swój adres poczty elektronicznej.  

§36.  

1. Do obowiązków Marszałka Parlamentu należy: 
1) Prowadzenie posiedzeń Parlamentu; 
2) Sprawdzanie listy obecności oraz czuwanie nad porządkiem i przebiegiem obrad na 

posiedzeniach Parlamentu; 
3) Czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego 

Regulaminu i innych przepisów prawa; 
4) Podpisywanie uchwał Parlamentu i ich niezwłoczne ogłoszenie na stronie 

internetowej Samorządu; 
5) Zwoływanie zebrań Parlamentu; 
6) Nadzorowanie wykonywania uchwał Parlamentu; 
7) Przygotowywanie protokołów posiedzeń Parlamentu. 

2. Marszałek za swoją działalność odpowiada przed Parlamentem. 

§37.  

1. Do obowiązków Wicemarszałka Parlamentu należy: 
1) Prowadzenie posiedzeń Parlamentu pod nieobecność Marszałka; 
2) Wykonywanie obowiązków powierzonych mu przez Marszałka lub Parlament. 

§38.  

Nieopublikowanie uchwały Parlamentu, wynikające z winy Marszałka i/lub Wicemarszałka, w 
terminie dłuższym niż 30 dni od dnia jej uchwalenia lub nieprzedstawienie protokołu z 
poprzedniego posiedzenia Parlamentu na kolejnym posiedzeniu Parlamentu skutkuje 
natychmiastową dymisją Marszałka i Wicemarszałka.  

§39.  

1. W przypadku jednoczesnego wakatu funkcji Marszałka i Wicemarszałka Przewodniczący 
ZGSS zwołuje posiedzenie Parlamentu w przeciągu 30 dni od powstania wakatu. 
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2. Do czasu powołania Marszałka i Wicemarszałka posiedzeniom Parlamentu przewodniczy 
Przewodniczący ZGSS. 

§40.  

1. Parlament może bezwzględną większością głosów Składu regulaminowego podjąć 
uchwałę o podjęciu akcji protestacyjnej lub strajku dla poparcia swoich żądań, gdy są one 
przedmiotem sporu zbiorowego, dotyczą istotnych spraw i interesów studentów, 
a wcześniejsze negocjacje z Władzami Uczelni lub inne formy akcji protestacyjnej 
nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu. O decyzji tej powiadamia Rektora 
z trzydniowym wyprzedzeniem. 

2. Udział w akcji protestacyjnej oraz strajku jest dobrowolny. 
 

Rozdział III 
Komisje stałe i zadaniowe Samorządu Studentów WUM 

 

§41.  

1. Komisje są uczelnianymi organami Samorządu powołanymi do wypełniania jego 
podstawowych zadań. 

2. Zakres kompetencji komisji określa Parlament. 

§42.  

1. W Uczelni funkcjonują następujące Komisje stałe: 
1) Komisja Informacji i Promocji; 
2) Komisja Dydaktyki; 
3) Komisja Kultury; 
4) Komisja Sportu i Turystyki; 
5) Studencka Komisja Wyborcza. 

2. Na wniosek Przewodniczącego ZSW złożony do przewodniczącego komisji stałej, o której 
mowa w ust. 1, może zostać powołana komisja działająca przy danym Zarządzie Samorządu 
Wydziałowego. Zakres jej działania jest każdorazowo ustalany przez Przewodniczącego 
danej Komisji stałej. 

3. Parlament może powoływać komisje zadaniowe, działające w ramach uprawnień 
przekazanych im przez Parlament. 

§43.  

Komisja może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów w sprawach należących 
do jej kompetencji oraz niezastrzeżonych do wyłącznych kompetencji innych organów 
Samorządu. 

§44.  

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 
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2. Kandydaturę na Przewodniczącego Komisji stałej zgłasza Przewodniczący ZGSS WUM,  
a zatwierdza Parlament w głosowaniu tajnym, z wyłączeniem kandydatury 
Przewodniczącego Studenckiej Komisji Wyborczej, którego wybór określa Ordynacja.   

3. Kandydaturę na Przewodniczącego Komisji zadaniowej zgłasza członek Parlamentu,  
a zatwierdza Parlament w głosowaniu tajnym. 

4. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Komisji spośród jej 
członków i decyduje o zakresie jego uprawnień. 

5. Zasady działania komisji, o której mowa w par. §42, ust. 1, pkt. 5 określa Ordynacja. 

§45.  

1. Posiedzenie Komisji stałej zwołuje jej Przewodniczący: 
1) Z własnej inicjatywy; 
2) Na wniosek Wiceprzewodniczącego Komisji; 
3) Na wniosek Przewodniczącego ZGSS; 
4) Na wniosek Marszałka. 

2. Posiedzenie Komisji stałej zwoływane jest nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. 
3. Zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia rozsyła się nie później niż na 7 dni przed 

posiedzeniem. 

§46.  

Do zadań Komisji Informacji i Promocji w szczególności należy: 

1) Wydawanie studenckiego czasopisma „Galen”; 
2) Mianowanie i odwoływanie redaktora naczelnego czasopisma „Galen”; 
3) Wydawanie i projektowanie kalendarza akademickiego; 
4) Zarządzanie stroną internetową oraz mediami społecznościowymi Samorządu; 
5) Nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi; 
6) Projektowanie materiałów promocyjnych związanych z działalnością Samorządu. 

§47.  

Do zadań Komisji Dydaktyki w szczególności należy: 

1) Wskazywanie przedstawicieli Samorządu do Uczelnianej Rady ds. Dydaktyki, 
Uczelnianego Zespołu ds. Jakości kształcenia, Komisji Stypendialnej oraz 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej; 

2) Przeprowadzanie szkoleń z praw i obowiązków studenta; 
3) Opiniowanie programów kształcenia; 
4) Organizowanie spotkań studentów z władzami Uczelni; 
5) Inicjowanie projektów dydaktycznych. 

§48.  

Do zadań Komisji Kultury w szczególności należy: 

1) Organizacja „Balu Połowinkowego”; 
2) Organizacja „Medykaliów”; 
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3) Organizacja „Otrzęsin”; 
4) Inicjowanie oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych na Uczelni; 
5) Nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury. 

§49.  

Do zadań Komisji Sportu i Turystyki w szczególności należy: 

1) Organizacja obozu zerowego; 
2) Organizacja obozu zimowego; 
3) Organizacja „IceWUM”; 
4) Wsparcie i organizacja inicjatyw o charakterze sportowym. 

§50.  

Do podstawowych obowiązków Przewodniczącego Komisji należy: 

1) Kierowanie pracami Komisji; 
2) Wykonywanie uchwał Parlamentu i postanowień ZGSS; 
3) Reprezentowanie Samorządu w sprawach będących w kompetencji Komisji, 

lub w zakresie uprawnień przekazanych przez Przewodniczącego ZGSS. 
 

Rozdział IV 
Zarząd Główny Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

§51.  

Zarząd Główny Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący ZGSS WUM są uczelnianymi organami wykonawczymi 
Samorządu. 

§52.  

ZGSS WUM realizuje zadania Samorządu, wynikające z przepisów niniejszego Regulaminu, 
a niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych organów Samorządu. 

§53.  

1. W skład ZGSS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wchodzi 7 osób: 
1) Przewodniczący; 
2) Wiceprzewodniczący; 
3) Sekretarz; 
4) Przewodniczący Komisji Informacji i Promocji; 
5) Przewodniczący Komisji Dydaktyki; 
6) Przewodniczący Komisji Kultury; 
7) Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki. 
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2. Przewodniczący wskazuje również drugiego Wiceprzewodniczącego spośród osób 
pełniących funkcje wymienione w ust. 1 pkt. 4-7. 

§54.  

1. Przewodniczący ZGSS jest wybierany przez Parlament bezwzględną większością głosów,  
w obecności, co najmniej 50% Składu regulaminowego. Przewodniczący proponuje skład 
osobowy ZGSS WUM, który jest zatwierdzany przez Parlament. 

2. Każda kandydatura na członka ZGSS jest osobno zatwierdzana przez Parlament, 
bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej 50% Składu regulaminowego 
Parlamentu. 

§55.  

Członkiem ZGSS nie może być osoba wchodząca w skład zarządów i organów kontrolnych 
organizacji społecznych i politycznych. 

§56.  

ZGSS reprezentuje Samorząd na zewnątrz i jest uprawniony do podejmowania decyzji, 
wynikających z treści niniejszego Regulaminu oraz niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji 
pozostałych organów Samorządu. 

§57.  

Posiedzenia ZGSS zwołuje Przewodniczący ZGSS z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) JM Rektora; 
2) Członka ZGSS; 
3) ZSW; 
4) EDSG; 
5) Marszałka; 
6) ½ Składu regulaminowego Parlamentu. 

§58.  

ZGSS jest zobowiązany w szczególności do: 

1) Postępowania zgodnie z uchwałami Parlamentu; 
2) Utrzymywania stałego kontaktu z Władzami Uczelni; 
3) Zbierania się nie rzadziej niż raz na miesiąc; 
4) Informowania środowiska studenckiego o aktualnych sprawach społeczności 

akademickiej, działaniach ZGSS i Parlamentu oraz o przebiegu kontaktów 
z Władzami Uczelni za pośrednictwem strony internetowej samorządu; 

5) Udzielania odpowiedzi na pytania członków Parlamentu dotyczących spraw 
bieżących, w trakcie posiedzenia Parlamentu; 

6) Podejmowania działań interwencyjnych w celu obrony praw i interesów 
studentów; 

7) Sporządzania sprawozdań z posiedzeń ZGSS; 
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8) Prowadzenia archiwum Samorządu; 
9) Rozdziału środków finansowych na cele studenckie; 
10) Przedstawianie Parlamentowi preliminarza wydatków; 
11) Zarządzania mieniem i pomieszczeniami przeznaczonymi na cele studenckie; 
12) Przedłożenia do zatwierdzenia sprawozdania ze swojej działalności Parlamentowi 

na koniec roku akademickiego/kadencji; 
13) Udzielanie odpowiedzi na najbliższym posiedzeniu Parlamentu, na interpelacje 

zgłoszone między posiedzeniami Parlamentu.  

§59.  

ZGSS ma prawo w szczególności do: 

1) Zgłaszania wniosków i opinii we wszystkich sprawach, dotyczących studentów; 
2) Zgłaszania inicjatyw, wyrażania opinii w imieniu ogółu studentów Uczelni 

w sprawach ważnych dla środowiska, w szczególności związanych z procesem 
kształcenia na Uczelni, a także określenie trybu działania w takich przypadkach jak 
np. prowadzenie sondażu w środowisku; 

3) Opiniowania aktów normatywnych i decyzji wydawanych przez organy Uczelni 
i umów zawieranych przez Uczelnię, a dotyczących spraw studenckich;  

4) Uzgadniania kandydatów na Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia; 
5) Wyrażania sprzeciwu wobec decyzji organów państwowych i innych, naruszających 

prawa i interesy studentów; 
6) Prowadzenia rokowań w sprawach zbiorowych i po wyczerpaniu innych 

możliwości, przedstawienie Parlamentowi wniosku o zarządzenie strajku; 
7) Wydawania zarządzeń na podstawie uchwał Parlamentu, w granicach zawartego w 

nich upoważnienia oraz w celu wykonania regulaminowych zadań i obowiązków 
ZGSS WUM; 

8) Współdecydowania o przyznawaniu pokojów małżeńskich oraz jedno 
i dwuosobowych w domach studenckich; uprawnienia te może przekazać RM; 

9) Współtworzenia programu działalności klubu studenckiego Medyk oraz oceny jego 
realizacji przez najemcę klubu; 

10) Przydzielania, kontroli i administracji szafek studenckich w szatni w szpitalu przy 
ulicy Banacha. 

11) Przydzielania miejsc parkingowych dla studentów. 

§60.  

1. Przewodniczący ZGSS WUM jest jednocześnie Przewodniczącym Samorządu Studentów 
WUM. 

2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego ZGSS WUM należy: 
1) Koordynacja prac organów Samorządu; 
2) Reprezentowanie Samorządu na zewnątrz; 
3) Czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego 

Regulaminu i innych przepisów prawa; 
4) Nadzorowanie wykonywania Zarządzeń ZGSS; 
5) Dysponowanie, w uzgodnieniu z ZGSS, środkami na działalność Samorządu; 
6) Przedstawianie Parlamentowi kandydatów na członków ZGSS; 
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7) Dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków 
dla ich działalności; 

8) Pełnienie funkcji członka Senackiej Komisji ds. finansów oraz Senackiej Komisji 
Statutowej; 

9) Wyznaczanie zadań poszczególnym Komisjom. 
3. Przewodniczący ZGSS za swoją działalność odpowiada przed Parlamentem. 

§61.  

1. Wiceprzewodniczący ZGSS WUM jest jednocześnie Wiceprzewodniczącym Samorządu 
Studentów WUM. 

2. Do obowiązków i uprawnień Wiceprzewodniczących ZGSS WUM należy: 
1) Koordynacja prac organów Samorządu; 
2) Reprezentowanie Samorządu na zewnątrz; 
3) Utrzymywanie kontaktu z Parlamentem oraz ZSW; 
4) Wydawanie zgody na korzystanie z pomieszczeń i mienia Samorządu; 
5) Wydawanie zgody na korzystanie ze znaku graficznego i papieru firmowego 

Samorządu; 
6) Wsparcie prac Komisji stałych. 

3. Wiceprzewodniczący ZGSS za swoją działalność odpowiada przed Parlamentem. 

§62.  

1. Sekretarz ZGSS WUM jest jednocześnie Sekretarzem Samorządu Studentów WUM. 
2. Do obowiązków i uprawnień Sekretarza ZGSS WUM należy: 

1) Zarządzanie dokumentacją Samorządu; 
2) Przygotowywanie sprawozdań z działalności Samorządu; 
3) Prowadzenie biura Samorządu. 

3. Sekretarz ZGSS za swoją działalność odpowiada przed Parlamentem. 
 

Rozdział V 
Zarządy Samorządów Wydziałowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

§63.  

1. Samorząd Wydziału stanowią wszyscy studenci danego Wydziału studiujący w języku 
polskim. 

2. Organy Samorządu Studentów Wydziału są reprezentantami ogółu studentów Wydziału, 
za wyjątkiem studentów studiujących w języku angielskim, który są reprezentowani przez 
EDSG. 

3. Organy Samorządu Studentów Wydziału podejmują w ramach kompetencji Samorządu 
wszelkie decyzje i działania, dotyczące wewnętrznych spraw Wydziału, kierując się dobrem 
studentów Wydziału oraz działając z nimi w porozumieniu. 
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§64.  

1. Wydziałowym organem Samorządu Studentów na szczeblu Wydziału jest Zarząd 
Samorządu Wydziałowego, wybierany przez wszystkich studentów Wydziału. 

2. Skład ZSW liczy odpowiednio: 
1) 5 członków dla Wydziału Farmaceutycznego, Lekarsko-Stomatologicznego i 

Medycznego; 
2) 7 członków dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. 

1. ZSW działa na podstawie wydziałowego regulaminu uchwalonego przez Parlament. 
Regulamin wymaga uchwalenia najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.  
 

§65.  

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego ZSW zwołuje ustępujący Przewodniczący ZSW 
nie później niż 7 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów i przewodniczy 
mu do momentu wybrania nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ZSW. 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ZSW wybierają spośród siebie nowo wybrani 
członkowie ZSW bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. 

§66.  

Członkiem ZSW nie może być osoba wchodząca w skład zarządów i organów kontrolnych 
organizacji społecznych i politycznych. 

§67.  

Do kompetencji ZSW należy w szczególności: 

1) Reprezentowanie Studentów Wydziału wobec Władz Wydziału i Uczelni; 
2) Delegowanie przedstawicieli Samorządu do Komisji Egzaminacyjnej, powoływanej 

przez Dziekana w celu przeprowadzenia egzaminu komisyjnego; 
3) Delegowanie przedstawicieli Samorządu do Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia oraz Rad Programowych; 
4) Organizacja dnia adaptacyjnego dla nowoprzyjętych studentów; 
5) Uzgadniania kandydatów na Dziekanów; 
6) Opiniowanie spraw związanych z procesem dydaktycznym studentów Wydziału; 
7) Organizacja wydarzeń kulturalnych w obrębie wydziału oraz promocji Wydziału w 

porozumieniu z Przewodniczącym danej Komisji Stałej. 

§68.  

1. Organami jednoosobowymi ZSW są Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący ZSW 
2. Do obowiązków Przewodniczącego ZSW należy: 

1) Reprezentowanie Samorządu Studentów Wydziału wobec Władz Wydziału 
i Uczelni; 

2) Udział w posiedzeniach Parlamentu; 
3) Zwoływanie posiedzenia ZSW, co najmniej dwa razy w każdym semestrze; 
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4) Ścisła współpraca z ZGSS WUM i możliwość uczestnictwa w pracach ZGSS z głosem 
doradczym na prośbę Przewodniczącego ZGSS; 

5) Koordynowanie prac ZSW w zakresie kompetencji przekazanych przez 
odpowiednie Komisje stałe; 

6) Przedstawianie Parlamentowi do zaakceptowania sprawozdania z działalności ZSW 
na koniec kadencji; 

7) Przekazywanie dokumentów związanych z działalnością ZSW do archiwum 
Samorządu; 

3. Przewodniczący ZSW może powołać wydziałowe komisje, których zadaniem jest 
prowadzenie działalności w zakresie kompetencji przekazanych przez Przewodniczących 
odpowiednich Komisji Stałych oraz w zakresie spraw dot. kierunków na Wydziale.  

4. Przewodniczący Komisji Wydziałowej, o której mowa w ust. 3, wchodzi do ZSW z głosem 
doradczym; 

5. Wiceprzewodniczący może zastępować Przewodniczącego w prowadzeniu posiedzeń 
i reprezentowaniu wobec organów Samorządu i Uczelni. 

§69.  

Przewodniczący ZSW zwołuje posiedzenie ZSW z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) Dziekana Wydziału; 
2) Członka ZSW; 
3) Przewodniczącego ZGSS; 
4) 10% studentów danego Wydziału; 
5) Marszałka UPS; 
6) ½ Składu regulaminowego Parlamentu. 

§70.  

Członek ZSW zobowiązany jest: 

1) Wykonywać obowiązki ustalone w Regulaminie ZSW lub w inny sposób zlecone 
przez Przewodniczącego; 

2) Godnie reprezentować Samorząd Studentów Wydziału. 
 

Rozdział VI 
English Division Student Government 

§71.  

1. Studenci studiów prowadzonych w języku angielskim, studiujący w ramach tzw. English 
Division są reprezentowani przez ponadwydziałowy organ – Samorząd Studentów English 
Division zwany English Division Student Government (EDSG).  

2. Skład EDSG liczy 8 członków. 
3. EDSG działa na podstawie wewnętrznego regulaminu uchwalonego przez Parlament. 

Regulamin wymaga uchwalenia najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.  



 

Strona 18 z 23 

 

§72.  

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego EDSG zwołuje ustępujący Przewodniczący EDSG 
nie później niż 7 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów i przewodniczy 
mu do momentu wybrania nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego EDSG.  
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego EDSG wybierają spośród siebie nowo wybrani 
członkowie EDSG bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. 

§73.  

Członkiem EDSG nie może być osoba wchodząca w skład zarządów i organów kontrolnych 
organizacji społecznych i politycznych. 

§74.  

Do kompetencji EDSG należy w szczególności: 

1) Reprezentowanie studentów English Division wobec Władz Wydziału i Uczelni; 
2) Delegowanie przedstawicieli Samorządu do Komisji Egzaminacyjnej, powoływanej 

przez Dziekana w celu przeprowadzenia egzaminu komisyjnego; 
3) Delegowanie przedstawicieli Samorządu do Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia oraz Rad Programowych; 
4) Organizacja dnia adaptacyjnego dla nowoprzyjętych studentów; 
5) Opiniowanie spraw związanych z procesem dydaktycznym studentów English 

Division; 
6) Organizacja wydarzeń kulturalnych w obrębie English Division oraz promocji 

English Division w porozumieniu z Przewodniczącym danej Komisji Stałej. 

§75.  

6. Organami jednoosobowymi EDSG są Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący EDSG 
7. Do obowiązków Przewodniczącego EDSG należy: 

1) Reprezentowanie studentów English Division wobec Władz Wydziału i Uczelni; 
2) Udział w posiedzeniach Parlamentu; 
3) Zwoływanie posiedzenia EDSG, co najmniej dwa razy w każdym semestrze; 
4) Ścisła współpraca z ZGSS WUM i możliwość uczestnictwa w pracach ZGSS z głosem 

doradczym na prośbę Przewodniczącego ZGSS; 
5) Koordynowanie prac EDSG w zakresie kompetencji przekazanych przez 

odpowiednie Komisje stałe; 
6) Przedstawianie Parlamentowi do zaakceptowania sprawozdania z działalności 

EDSG na koniec kadencji; 
7) Przekazywanie dokumentów związanych z działalnością EDSG do archiwum 

Samorządu; 
8. Przewodniczący EDSG może powołać anglojęzyczne komisje, których zadaniem jest 

prowadzenie działalności w zakresie kompetencji przekazanych przez Przewodniczących 
odpowiednich Komisji Stałych oraz w zakresie spraw dot. kierunków prowadzonych w 
języku angielskim.  

9. Przewodniczący Komisji anglojęzycznej, o której mowa w ust. 3, wchodzi do EDSG z głosem 
doradczym; 
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10. Wiceprzewodniczący może zastępować Przewodniczącego w prowadzeniu posiedzeń 
i reprezentowaniu wobec organów Samorządu i Uczelni. 

§76.  

Przewodniczący EDSG zwołuje posiedzenie EDSG z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

7) Dziekana Wydziału; 
8) Członka EDSG; 
9) Przewodniczącego ZGSS; 
10) 10% studentów studiujących w języku angielskim; 
11) Marszałka UPS; 
12) ½ Składu regulaminowego Parlamentu. 

§77.  

Członek EDSG zobowiązany jest: 

1) Wykonywać obowiązki ustalone w Regulaminie EDSG lub w inny sposób zlecone 
przez Przewodniczącego; 

2) Godnie reprezentować studentów studiujących w języku angielskim. 
 

Rozdział VII 
Przedstawiciele Studentów w Senacie WUM 

 

§78.  

1. Senatorowie Studenccy reprezentują w Senacie społeczność studentów i biorą aktywny 
udział w jego pracach. 

2. Liczbę Senatorów Studenckich określają odpowiednie przepisy Statutu. 
3. Senatorzy studenccy są powoływani na roczną kadencję od dnia 1 września do 31 sierpnia 

kolejnego roku. 

§79.  

1. Przewodniczący ZGSS oraz wskazany przez ZGSS jeden Wiceprzewodniczący ZGSS pełnią 
funkcję Senatora Studenckiego z urzędu. 

2. Tryb wyboru Senatorów Studenckich określa Ordynacja. 

§80.  

1. Senatorzy Studenccy: 
1) Reprezentują Samorząd na posiedzeniach Senatu z głosem stanowiącym; 
2) Mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Senatu; 
3) Podejmują działania interwencyjne w celu obrony praw i interesów studenckich; 
4) Inicjują i popierają działania na rzecz prawidłowego i zgodnego z potrzebami 

studiujących przebiegu procesu dydaktyczno – naukowego. 
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2. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków wymienionych w ust. 1, na wniosek 
Marszałka, Przewodniczącego ZGSS, Przewodniczącego ZSW lub 1/3 członków UPS, 
Parlament może odwołać Senatora studenckiego z pełnionej funkcji. 

§81.  

W zakresie pełnienia swego mandatu Senator Studencki działa zgodnie z uchwałami 
Parlamentu. 

§82.  

1. Mandat Senatora Studenckiego wygasa: 
1) W razie ukończenia studiów lub innego powodu utraty praw studenta; 
2) W razie nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach Senatu; 
3) W razie odwołania Senatora przez Parlament. 

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rektor jako przewodniczący Senatu. 
 

Rozdział VIII 
Studenci w Radzie Wydziału 

 

§83.  

1. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący ZSW pełni funkcję członka Rady Wydziału z urzędu. 
2. Studenci w Radzie Wydziału są reprezentantami studentów Wydziału w Radzie Wydziału i 

biorą aktywny udział w jej pracach. 
3. Liczbę studentów w Radzie Wydziału określają odpowiednie przepisy wewnętrzne Uczelni. 
4. Przedstawiciele studenccy w Radzie Wydziału są powoływani na roczną kadencję od dnia 

1 września do 31 sierpnia kolejnego roku. 

§84.  

Tryb wyboru studenckich przedstawicieli w Radzie Wydziału określa Ordynacja. 

§85.  

1. Studenci w Radzie Wydziału: 
1) Reprezentują studentów na posiedzeniach Rady Wydziału z głosem stanowiącym; 
2) Mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Rady; 
3) Wyrażają opinie, dotyczące spraw studenckich; 
4) Bronią praw i interesów studenckich; 
5) Inicjują i popierają działania na rzecz prawidłowego i zgodnego z potrzebami 

studiujących przebiegu procesu dydaktyczno-naukowego; 
6) Współdziałają z Senatorami Studenckimi, ZSW i EDSG, w szczególności informując 

ich o pracach Rady Wydziału; 
2. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków wymienionych w ust. 1 na wniosek 

Marszałka, Przewodniczącego ZGSS, Przewodniczącego ZSW lub 1/3 członków UPS, ZSW 
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może odwołać przedstawiciela studenckiego w Radzie Wydziału z funkcji, po zasięgnięciu 
opinii Parlamentu. 

§86.  

W zakresie swojego mandatu studenci w Radzie Wydziału działają zgodnie z uchwałami ZSW, 
EDSG i Parlamentu. 

§87.  

1. Mandat przedstawiciela studenckiego w Radzie Wydziału wygasa: 
1) Z chwilą ukończenia studiów lub z innego powodu utraty praw studenta; 
2) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach Rady 

Wydziału; 
3) W przypadku odwołania przedstawiciela studenckiego przez ZSW. 

2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Dziekan jako przewodniczący Rady Wydziału. 
 

Rozdział IX 
Organy Samorządu na szczeblu danego roku studiów 

§88.  

1. Organem jednoosobowym Samorządu na szczeblu danego roku studiów jest Starosta roku, 
a organem kolegialnym jest Kolegium Starostów. 

2. Starostę roku wybiera Kolegium Starostów spośród studentów danego roku. 
3. W skład Kolegium Starostów wchodzą: 

1) Starosta roku – Przewodniczący Kolegium; 
2) Starostowie grup dziekańskich – Członkowie Kolegium. 

§89.  

1. Grupy dziekańskie reprezentowane są przez Starostów grup dziekańskich.  
2. Kadencja starosty grupy dziekańskiej trwa jeden rok akademicki. 
3. Starosta grupy dziekańskiej jest wybierany przez studentów danej grupy dziekańskiej: 

1) W pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych roku akademickiego; 
2) Po rezygnacji dotychczasowego starosty; 
3) W razie odwołania dotychczasowego starosty ze stanowiska.  

4. W razie niedokonania wyboru Kolegium Starostów działa bez udziału starosty tej grupy. 

§90.  

1. Organ Samorządu na szczeblu roku w szczególności zobowiązany jest do: 
1) Działania na rzecz postulatów studentów, dotyczących danego roku; 
2) Podejmowania działań interwencyjnych, w celu obrony praw i interesów 

studentów; 
3) Czynnego popierania inicjatyw studenckich i w razie potrzeby przekazywania 

ich organom Samorządu Studentów i Uczelni; 



 

Strona 22 z 23 

 

4) Utrzymywania stałego kontaktu z Radą Pedagogiczną, Opiekunem roku, Władzami 
Wydziału, ZSW i/lub EDSG. 

2. Organ Samorządu na szczeblu roku może zaprosić do współpracy inne osoby z roku. 
3. Starosta roku może zostać odwołany ze stanowiska przez Kolegium Starostów 

w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oraz w drodze referendum. 
4. Starosta grupy dziekańskiej może zostać odwołany ze stanowiska przez studentów danej 

grupy dziekańskiej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 
 

Rozdział X 
Inne Organy Samorządu Studentów 

 

§91.  

1. Elektorzy Studenccy są przedstawicielami studentów w Kolegium Elektorów. 
2. Zasady wyboru Elektorów Studenckich określa Ordynacja. 

§92.  

Rady Mieszkańców Domów Studenckich działają na podstawie odrębnych regulaminów 
wewnętrznych, każdorazowo zatwierdzanych przez Parlament. 

 

Dział IV 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

§93.  

W celu wydania opinii i podjęcia decyzji w sprawach szczególnie ważnych dla środowiska 
studenckiego Uczelni może być zarządzone referendum. 

§94.  

Referendum jest ogłoszone przez Parlament na wniosek: 

1) Zarządu Głównego Samorządu Studentów; 
2) Senatu; 
3) Co najmniej połowy składu Parlamentu; 
4) Co najmniej 10% studentów, których dotyczy temat referendum. 

§95.  

Za sformułowanie pytań, zorganizowanie, przebieg i ogłoszenie wyników referendum 
odpowiedzialna jest zadaniowa Komisja Referendalna powołana przez Parlament, 
zgodnie z par §42 ust. 3. 
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§96.  

Wynik referendum jest wiążący dla wszystkich organów Samorządu, pod warunkiem, że brało 
w nim udział przynajmniej 50% studentów, których dotyczył temat referendum. 

 

Dział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§97.  

1. Regulamin Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala 
Parlament większością, co najmniej 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy Składu 
regulaminowego. 

2. Zmiany w Regulaminie uchwala Parlament większością, co najmniej 2/3 głosów, przy 
obecności, co najmniej połowy Składu regulaminowego. 

§98.  

Wykładni regulaminu dokonuje Parlament. W przerwach pomiędzy posiedzeniami Parlamentu 
wykładni dokonuje Zarząd Główny Samorządu Studentów.  

§99.  

1. Regulamin wchodzi w życie na zasadach określonych w Uchwale Parlamentu z dnia 8 
listopada 2019 po stwierdzeniu zgodności z przepisami prawa i Statutem Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Samorządu 
Studentów z dnia 24 września 2018 roku. 
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