Załącznik Nr 1

Regulamin
Wyborów do Parlamentu Studentów
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

I. Postanowienia ogólne
1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku (zwanego dalej UMB).
2. Kandydata na członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
(zwanego dalej Parlamentem) może zgłosić grupa co najmniej 10 studentów z tego samego
wydziału, na którym studiuje kandydat.
3. Kandydaturę należy zgłaszać na piśmie w jednym egzemplarzu z pisemną zgodą kandydata,
do Biura Organizacji Studenckich UMB (Dom Studenta nr 1). Na życzenie wydawane jest
potwierdzenie złożenia kandydatury.
4. Lista kandydatów na członków Parlamentu powinna zawierać więcej nazwisk niż ustalona
liczba miejsc w Parlamencie.
5. Studenci Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim głosują na kandydatów z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i
Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.
6. Studenci Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej głosują na
kandydatów z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
7. Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu głosują na kandydatów z Wydziału Nauk o Zdrowiu.
8. Warunkiem otrzymania karty do głosowania jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej i
pisemne potwierdzenie odbioru kart do głosowania na liście uczestników Wyborów.
9. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata, na którego
się głosuje w wyznaczonym do tego polu.
10. Za nieważne uważa się karty:
1. nieostemplowane pieczęcią używaną przez Studencką Komisję Wyborczą,
2. na których zaznaczenie znaku “X” znajduje się poza wyznaczonym do tego polem przy
nazwisku wybranego kandydata,
3. takie, na których liczba oddanych głosów na kandydatów jest większa od liczby
przewidzianych mandatów,
4. nieczytelne,
5. puste bez oddanego głosu.
11. Na czas wyborów powołuje się Studencki Okręg Wyborczy, obejmujący wszystkich studentów
UMB. Głosowanie odbywa się w Domu Studenta nr 1 UMB przy ul. Akademickiej 3, 15-267
Białystok. Dokładne miejsce głosowania zostaje określone w komunikacie wyborczym.
12. Wybory do Parlamentu Studentów organizuje Komisja Wyborcza Samorządu Studentów w
liczbie 5 członków powołana przez Parlament Studentów UMB.

13. W Studenckim Okręgu Wyborczym do obliczania głosów na kandydatów do Parlamentu
Samorządu Studentów UMB Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UMB powołuje
doraźnie, w głosowaniu jawnym, spośród osób głosujących, nie kandydujących do funkcji, 3osobową Studencką Komisję Skrutacyjną. Studencka Komisja Skrutacyjna pracuje bez
przerwy do zakończenia liczenia głosów, sporządzenia i podpisania protokołu. W protokole
Studenckiej Komisji Skrutacyjnej należy uwzględnić liczbę wydanych kart, liczbę oddanych
głosów, liczbę głosów ważnych i nieważnych.
14. Komisja skrutacyjna wybierana jest w głosowaniu jawnym spośród osób obecnych podczas
rozpoczęcia wyborów.
15. Studencka Komisja Skrutacyjna sporządza i podpisuje protokół wyborczy.
16. Po podpisaniu protokołu Studencka Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów na lokalu
wyborczym oraz stronie internetowej Uczelni.
17. Kandydat ma prawo wyznaczyć męża zaufania, który obserwuje przebieg wyborów i przebieg
liczenia głosów.
18. Mąż zaufania nie może być zgłoszony do obserwacji procesu skrutacyjnego w wyborach, w
których sam jest też kandydatem.
19. Zgłoszenie męża zaufania powinno być adresowane do Komisji Wyborczej i zawierać w
szczególności: określenie daty i tury wyborów, której zgłoszenie dotyczy, datę zgłoszenia,
imię i nazwisko osoby zgłaszającej wraz z numerem indeksu studenta, imię i nazwisko osoby
zgłaszanej wraz z numerem indeksu studenta, podpis osoby składającej wniosek, wyrażenie
zgody na pełnienie funkcji męża zaufania i podpis osoby zgłaszanej.
20. Zgłoszenia męża zaufania należy składać w formie pisemnej Przewodniczącemu Komisji
Wyborczej, najpóźniej 24h przed planowanym terminem rozpoczęcia wyborów.
21. Dopuszcza się uczestniczenie w procesach skrutacyjnych maksymalnie trzech mężów
zaufania. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
22. O obecności mężów zaufania Przewodniczący Komisji Wyborczej zobowiązany jest
poinformować w komunikacie wyborczym.
23. Mąż zaufania nie może swą postawą i zachowaniem utrudniać prac komisji skrutacyjnej oraz
przebiegu wyborów. W przypadku naruszenia powyższego zapisu, Przewodniczący Komisji
Wyborczej ma prawo odmówić mężowi zaufania prawa do dalszego uczestnictwa w procesie
wyborczym. O incydencie przewodniczący Komisji Wyborczej zobowiązany jest odnotować
zaistniałą sytuację w protokole, a także poinformować o niej w komunikacie wyborczym.
24. Protesty wyborcze można wnosić wyłącznie na okoliczności mające bezpośredni związek z
wyborami i mające wpływ na ważność wyborów.
25. Protest wyborczy mogą wnieść osoby mający czynne prawo wyborcze w liczbie co
najmniej 5 osób.
26. Protest wyborczy można wnieść wyłącznie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem
i wskazaniem skutków okoliczności podanych w proteście.
27. Protest wyborczy wnosi się w terminie do 2 dni roboczych od dnia wystąpienia
okoliczności wskazanych w proteście, przy czym termin uznaje się za zachowany
wyłącznie poprzez doręczenie protestu na ręce przewodniczącego lub sekretarza Uczelnianej
Komisji Wyborczej UMB.
28. Uczelniana Komisja Wyborcza UMB rozstrzyga protest wyborczy w drodze uchwały.
Uchwała decyduje o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu. W przypadku
uwzględnienia protestu Uczelniana Komisja Wyborcza UMB, rozstrzyga o ewentualnym
unieważnieniu czynności wyborczych i ich powtórzeniu, w terminie do 14 dni.

29. Uczelniana Komisja Wyborcza UMB przekazuje uchwałę dotyczącą protestu wszystkim
składającym protest.
30. Decyzja Uczelnianej Komisji Wyborczej UMB w sprawie protestu jest ostateczna i nie
przysługuje od niej środek odwoławczy.

II. Postanowienia szczegółowe
1. Komisja Wyborcza kontaktuje się z Wyborcami za pośrednictwem komunikatów
2.
3.

4.

5.

6.

7.

zamieszczonych na tablicach ogłoszeń w Domach Studenta oraz stronie internetowej Uczelni.
Zasady Wyborów Uzupełniających reguluje niniejszy regulamin.
Ustala się, że zostanie wybranych 9 członków Parlamentu, w tym:
a. 4 członków z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania
w Języku Angielskim
b. 2 członków z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
c. 3 członków z Wydziału Nauk o Zdrowiu
Wybory do Parlamentu Studentów przeprowadzane są na podstawie kalendarza wyborczego
zatwierdzonego przez Parlament Studentów nie później niż na 30 dni przed planowaną datą
wyborów.
Szczegółowe terminy składania zgłoszeń kandydatów oraz termin wyborów wraz z godzinami,
w których możliwe będzie głosowanie ogłasza publicznie Komisja Wyborcza Samorządu
Studentów UMB, co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną datą wyborów.
W wyborach uzupełniających liczba i wydział studiów wybieranych członków Parlamentu
muszą być zgodne z liczbą i wydziałem studiów członków, którzy przestali pełnić swoje
funkcje w Parlamencie.
Kadencja osób wybranych w wyborach uzupełniających trwa do zakończenia trwającej
kadencji.

III. Postanowienia końcowe
1. W przypadku utraty członkostwa w Parlamencie przez wybranego Członka, Parlament
2.
3.
4.
5.

decyduje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających.
Obsługę techniczną wyborów zapewnia Kanclerz UMB.
Do uprawomocnienia się Wyborów wszystkie dokumenty przechowuje Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Pozostałe sprawy dotyczące przebiegu i organizacji wyborów, regulują stosowne przepisy
Statutu UMB.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie na zasadach obowiązujących wejście w życie
Regulaminu Samorządu Studentów, tj. wymaga uchwały Parlamentu Studentów UMB
podjętej większością 2/3 składu a następnie uchwały Senatu UMB, stwierdzającej zgodność
Regulaminu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem UMB.

