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Statut Organizacji 

Erasmus Student Network Politechnika Białostocka 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 

 
Nazwa 

 

1. Pełna nazwa organizacji brzmi „Erasmus Student Network Politechnika Białostocka”, organizacja zwana 

jest dalej „ESN PB” lub „Organizacją”. 
 

2. Organizacja może używać skrótu „ESN PB”. 

 
3. Nazwa organizacji w języku angielskim brzmi „Erasmus Student Network Białystok University of 

Technology”. Skrócona nazwa organizacji w języku angielskim brzmi „ESN BUT”. 

 
4. ESN PB jest organizacją studencką działającą na Politechnice Białostockiej, zwanej dalej Uczelnią lub 

PB. 

 

5. ESN PB należy do sieci „Erasmus Student Network International”, zwanej dalej „ESN International”. 
 

§ 2. 

 
Podstawy działania 

 

1. ESN PB działa zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, poz. 1365 
z późniejszymi zmianami); 

b) Statutem Politechniki Białostockiej; 

c) Statutem ESN PB, zwanego dalej Statutem; 
d) Uchwałami władz ESN PB. 

 

2. ESN PB opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 
 

§ 3.  

 

Organizacja 
 

1. ESN PB nie jest organizacją polityczną, organizacją religijną ani nie jest powiązana z żadną grupą 

ideologiczną. 
 

§ 4. 

 
Finansowanie działalności 

 

1. Dla realizacji swoich celów ESN PB korzysta ze środków finansowych: 

a) przeznaczonych na działalność Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej; 
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b) innych środków uzyskanych od rektora, prorektorów oraz dziekanów Uczelni; 
c) darowizn finansowych i rzeczowych przekazywanych na rzecz ESN PB; 

d) innych. 

 

Cele Organizacji i sposoby działania 
 

§ 5. 

 

Cele ESN PB 
 

1. Celami ESN PB są: 

a) opieka nad studentami zagranicznymi studiującymi na Politechnice Białostockiej; 

b) pomoc studentom polskim wyjeżdżającym na studia za granicę; 
c) wspomaganie międzynarodowych edukacyjnych i kulturalnych wymian studenckich; 

d) integracja studentów zagranicznych i polskich; 

e) promowanie Politechniki Białostockiej jako miejsca atrakcyjnego pod względem poziomu i jakości 
kształcenia; 

f) promowanie kultury, dziedzictwa historycznego, realiów społeczno-ekonomicznych i walorów 

geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz wśród studentów zagranicznych 
studiujących na Uczelni; 

g) promowanie kultur innych narodów wśród studentów polskich, a w szczególności w środowisku 

akademickim Uczelni; 

h) kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową; 
i) współpraca z organizacjami studenckimi o podobnych celach statutowych i działaniach, szczególnie 

z siecią ESN International. 

 
§ 6. 

 

Metody działania ESN PB 
 

1. ESN PB realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

 

a) działalność społeczną: 
− opiekę nad studentami zagranicznymi. 

 

b) działalność oświatową: 
− organizację szkoleń i konferencji na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;   

− wydawanie publikacji oraz produkcję materiałów promocyjnych – broszur, folderów, materiałów 

reklamowych; 

− informowanie polskich studentów o możliwości studiowania i finansowania studiów za granicą; 
− udzielanie konsultacji. 

 

c) działalność kulturalną: 
− organizację oraz wspieranie akcji, a także wyjazdów promujących Uczelnię oraz polską kulturę na 

terenie całego kraju i za granicą, jak również kultury innych krajów w Polsce; 

− organizację wymian studenckich i młodzieżowych; 
− realizację projektów mających na celu pomoc studentom zagranicznym, którzy część swojej 

edukacji odbywają na Uczelni;  

− pomoc przy organizacji wydarzeń organizowanych przez Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 
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Politechniki Białostockiej. 
 

d) współpracę z uczelnianym Biurem ds. Współpracy Międzynarodowej PB, władzami oraz pracownikami 

naukowymi Uczelni, wydziałowymi koordynatorami wymian zagranicznych, organizacją ESN 

International i jej sekcjami, Samorządem Studentów Politechniki Białostockiej, a także innymi 
organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych. 

 

Członkowie ESN PB 
 

§ 7. 

 

Członkowie 

 
1. Członkowie ESN PB dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków wspierających; 
c) alumnów 

 

2. Każda osoba ubiegająca się o członkostwo w ESN PB zobowiązana jest do wypełnienia deklaracji 
członkowskiej. 

 

3. Wszyscy członkowie ESN PB mają prawo do: 

a) udziału w Walnym Zebraniu; 
b) uczestniczenia w pracach ESN PB; 

c) zgłaszania wniosków i zapytań do władz ESN PB we wszystkich sprawach dotyczących ESN PB. 

 
§8.  

 

Członkowie zwyczajni 
 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy student Uczelni. 

 

2. O przyjęciu studenta w poczet członków zwyczajnych ESN PB decyduje Zarząd w formie uchwały. 
 

3. Członek zwyczajny ESN PB posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz ESN PB. 

 
4. Członek zwyczajny ESN PB jest zobowiązany: 

a) brać czynny udział w pracach ESN PB; 

b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz ESN PB; 

c) dbać o dobre imię i spójny wizerunek ESN PB oraz propagować działanie organizacji; 
d) dzielić się wiedzą pomocną w funkcjonowaniu w ESN PB z osobami o krótszym stażu w Organizacji.  

 

5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku: 
a) dobrowolnego wystąpienia z ESN PB poprzez złożenie Zarządowi pisemnej rezygnacji; 

b) wykluczenia dokonanego w drodze uchwały Zarządu, w przypadku postępowania członka 

sprzecznego ze Statutem ESN PB, Statutem Uczelni lub w inny sposób naruszającego godność 
studenta Uczelni czy dobre imię ESN PB; 

c) wykluczenia  dokonanego  w drodze  uchwały  Zarządu, w  przypadku  niewywiązywania  się  

z przyjętych wobec organizacji obowiązków lub braku aktywnej działalności w pracach ESN PB przez 
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okres co najmniej miesiąca (okres pobytu na studiach  zagranicznych  nie  jest  uznawany  
za brak aktywnej działalności); 

d) utraty statusu studenta Uczelni; 

e) śmierci członka. 

 
§9.  

 

Członkowie honorowi 
 

1. Tytuł członka honorowego może zostać nadany osobie wybitnie zasłużonej dla ESN PB i może być łączony 

z tytułem członka zwyczajnego,wspierającego i alumna. 
 

2. Tytuł członka honorowego, na wniosek Zarządu, w formie uchwały nadaje Walne Zebranie w głosowaniu 

tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby członków ESN PB 

uprawnionych do głosowania. 
 

3. Tytułu członka honorowego następuje w przypadku: 

a) Dobrowolnej rezygnacji z tytułu członka honorowego w ESN PB poprzez złożenie do Zarządu 
rezygnacji w formie pisemnej lub elektronicznej; 

b) Podjęcia uchwały przez Walne Zebranie w przypadku, gdy osoba z tytułem członka honorowego 

postępuje w sposób sprzeczny ze Statutem ESN PB, Statutem Uczelni lub w inny sposób narusza 
godność studenta Uczelni lub dobre imię ESN PB.  

 

 

§10.  
 

Członkowie wspierający 

 
1. Członkiem wspierającym może zostać student innej uczelni wyższej, absolwent Politechniki Białostockiej 

lub absolwent innej uczelni wyższej zainteresowany działalnością ESN PB. Członek wspierający nie może 

być finansowany ze środków przeznaczonych na działalność ESN PB. 

 
2. O przyjęciu studenta w poczet członków wspierających ESN PB decyduje Zarząd w formie uchwały. 

 

3. Członek wspierający nie może zostać członkiem Zarządu. 
 

4. Członek wspierający ESN PB jest zobowiązany: 

a) brać czynny udział w pracach ESN PB; 
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz ESN PB; 

c) dbać o dobre imię ESN PB i spójny wizerunek oraz propagować działanie Organizacji; 

d) dzielić się wiedzą pomocną w funkcjonowaniu w ESN PB z osobami o krótszym stażu w Organizacji. 

5. Utrata członkostwa wspierającego następuje w przypadku: 
a) dobrowolnego wystąpienia z ESN PB poprzez złożenie do Zarządu pisemnej rezygnacji; 

b) wykluczenia dokonanego w drodze uchwały Zarządu, w przypadku postępowania członka 

sprzecznego ze statutem ESN PB, Statutem Uczelni lub w inny sposób naruszającego godność studenta 
Uczelni czy dobre imię ESN PB; 

c) nie wywiązywania się z przyjętych wobec organizacji obowiązków lub braku aktywnej działalności w 

pracach  ESN PB  przez okres  co najmniej miesiąca – na mocy uchwały Zarządu (okres pobytu  na 
studiach zagranicznych nie jest uznawany za brak aktywnej działalności); 

d) śmierci członka. 
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6. Członek wspierający ma: 

a) bierne oraz czynne prawo wyborcze w wyborach do Komisji Rewizyjnej ESN PB; 

b) czynne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu ESN PB; 

c) prawo uczestnictwa z głosem doradczym w pracach ESN PB. 
 

§11. 

 
    Alumni 

 

1. O status alumna może ubiegać się każdy absolwent Politechniki Białostockiej lub innej uczelni 
wyższej, który posiadał status członka zwyczajnego lub wspierającego ESN PB. 

2. O przyjęciu studenta w poczet alumnów ESN PB decyduje Zarząd w formie uchwały na pisemny 

wniosek ubiegającego się o tytuł alumna. 

3. Alumn ESN PB nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz ESN PB. 
4. Alumn ESN PB jest zobowiązany: 

a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz ESN PB; 

b) dbać o dobre imię ESN PB oraz propagować działania organizacji; 
c) dzielić się wiedzą pomocną w funkcjonowaniu w ESN PB z osobami o krótszym stażu 

w Organizacji.  

 
5. Utrata statusu alumna następuje w przypadku: 

a) dobrowolnego wystąpienia z ESN PB poprzez złożenie Zarządowi rezygnacji w formie 

dokumentowej; 

b) wykluczenia dokonanego w drodze uchwały Zarządu, w przypadku postępowania 
członka sprzecznego ze Statutem ESN PB, Statutem Uczelni lub w inny sposób 

naruszającego godność studenta Uczelni czy dobre imię ESN PB; 

c) wykluczenia  dokonanego  w drodze  uchwały  Zarządu, w  przypadku  
niewywiązywania  się  z przyjętych wobec organizacji obowiązków; 

d) śmierci członka. 

 6. Alumn ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w pracach ESN PB. 

 
§12. 

 

Uchwały osobowe 
 

1. Treść uchwały dotyczącej członkostwa w ESN PB jest przekazywana przez Zarząd osobie, której dotyczy, 

w terminie 7 dni od dnia powzięcia uchwały. 
 

2. Przekazanie następuje w formie elektronicznej, na podany w deklaracji członkowskiej adres poczty 

elektronicznej. 

 
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, osobie, której uchwała bezpośrednio dotyczy 

przysługuje  odwołanie  w terminie  14 dni  do  Walnego  Zebrania,  od momentu  poinformowania  

przez Zarząd o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna. 
 

4. O prawie do odwołania członek jest informowany wraz z treścią uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia 

członkostwa. 
 

5. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym. 
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Władze ESN PB 
 

§ 13 

 
Władze 

 

Do organów kolegialnych ESN PB należą: 
 

1. Walne Zebranie, 

 

2. Zarząd, 
 

3. Komisja Rewizyjna. 

§14. 
 

Walne Zebranie 

 
Walne Zebranie jest organem uchwałodawczym ESN PB.  

 

 

§ 15. 
 

Obrady Walnego Zebrania 

 
1. Walne Zebranie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Zarządu z własnej 

inicjatywy lub na wniosek: 

a) 1/2 liczby członków zwyczajnych i wspierających ESN PB; 
b) co najmniej dwóch członków Zarządu; 

c) Komisji Rewizyjnej. 

 

2. Raz w roku przewodniczący Zarządu zwołuje Wyborcze Walne Zebranie ESN PB w celu wybrania 
nowych władz. 

 

3. Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał. O ile Statut nie stanowi inaczej, dla ważności 
podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy liczby 

członków zwyczajnych i wspierających ESN PB. 

 

4. Przebieg posiedzenia i organizację Walnego Zebrania ustala przewodniczący Zarządu. 
 

5. Posiedzeniom Walnego Zebrania przewodniczy przewodniczący Zarządu lub osoba wchodząca w skład 

Zarządu i przez niego upoważniona. 
 

6. Decyzje Walnego Zebrania są jawne i archiwizowane. 

 
7. Wszystkie uchwały podjęte na Walnym Zebraniu powinny być przedstawione do Biura ds. Współpracy 

Międzynarodowej PB w terminie 14 dni od daty Walnego Zebrania.  

 



Przewodniczący ESN PB                            Rektor ds. studenckich i dydaktyki                          Rektor ds. rozwoju i współpracy 7 

______________                     ____________________                    ___________________ 

 

 
§ 16. 

 

Zarząd 

 
2. Zarząd jest organem wykonawczym ESN PB. 

 

3. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków. W skład Zarządu wchodzą obligatoryjnie: 
a) przewodniczący; 

b) członek Zarządu ds. programu Erasmus; 

c) członek Zarządu ds. finansów. 
 

4. W skład Zarządu wchodzą fakultatywnie: 

a) członek Zarządu ds. zasobów ludzkich; 

b) członek Zarządu ds. promocji. 
 

5. Tryb pracy Zarządu i wszelkie kwestie z nim związane, a niesprecyzowane w Statucie ESN PB, 

regulowane są przez Regulamin Zarządu. 
 

6. Uchwalenie Regulaminu Zarządu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględną 

większością głosów przy obecności  co najmniej  2/3 liczby członków  zwyczajnych i wspierających  ESN 
PB na wniosek: 

a) Zarządu; 

b) co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych i wspierających ESN PB; 

c) Komisji Rewizyjnej. 
 

7. Zmiana Regulaminu Zarządu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględną 

większością   głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  liczby  członków  ESN PB  uprawnionych  
do głosowania. 

 

8. Projekt zmian w Regulaminie Zarządu należy złożyć na ręce Zarządu ESN PB co najmniej na 14 dni przed 

rozpoczęciem Walnego Zebrania. 
 

 

§ 17.  
 

Wybory Zarządu, kadencja Zarządu, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu 

 
1. Członka Zarządu wybiera się spośród członków zwyczajnych bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych i wspierających ESN PB na Wyborczym 

Walnym Zebraniu, które zwoływane jest przynajmniej raz w roku. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma 

wymaganego Statutem poparcia, głosowanie jest powtarzane dla dwóch kandydatów, którzy otrzymali 
największą liczbę głosów. 

 

2. Członków Zarządu wybiera się w pięciu niezależnych głosowaniach w kolejności: 
a) przewodniczący; 

b) członek Zarządu ds. programu Erasmus; 

c) członek Zarządu ds. finansów; 
d) członek Zarządu ds. zasobów ludzkich; 

e) członek Zarządu ds. promocji. 
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3. Nowo  wybrany  Zarząd  jest  obowiązany  przedstawić  członkom  sekcji  ESN PB  plan  działania  

na kadencję w terminie 30 dni od daty Walnego Zebrania, na którym został wybrany. 

 

4. Kadencja Zarządu, z zastrzeżeniem pkt. 5, rozpoczyna się następnego dnia po ogłoszeniu wyników 
wyborów i trwa do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów Zarządu, z tym, że nie dłużej niż do dnia 

Wyborczego Walnego Zebrania. 

 
5. Walne Zebranie może w drodze uchwały wyznaczyć dla Zarządu inny termin rozpoczęcia i zakończenia 

kadencji. 

 
6. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu poniżej liczby osób zgodnej z odpowiednią uchwałą 

Wyborczego Walnego Zebrania w tej sprawie w trakcie trwania kadencji, Walne Zebranie w terminie 30 

dni dokonuje wyboru uzupełniającego członków Zarządu. W tym przypadku stosuje się odpowiednio 

przepisy pkt 4. 
 

7. Komisja Rewizyjna ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu. W przypadku niezatwierdzenia 

tej decyzji przez najbliższe Walne Zebranie, przestaje ona obowiązywać. Walne Zebranie będzie zwołane 
w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zawieszenia członka Zarządu. 

 

8. Z uzasadnionego powodu Walne Zebranie może odwołać Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu. 
Kadencja odwołanego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu kończy się z dniem podjęcia 

uchwały o odwołaniu. 

 

8. Ustępujący Zarząd lub członek Zarządu składa sprawozdanie z działalności na Wyborczym Walnym 
Zebraniu lub uzupełniających wyborach do Zarządu. 

 

9. Każdy z członków Zarządu powinien uzyskać absolutorium. W przypadku nieuzyskania absolutorium, 
dany członek ESN PB zostaje bezterminowo pozbawiony biernego i czynnego prawa wyborczego. 

 

10. W przypadku nieuzyskania absolutorium przez członka Zarządu ESN PB może on za pośrednictwem 

Zarządu odwołać się od decyzji Walnego Zebrania w formie pisemnej w terminie 7 dni. Odwołanie musi 
zawierać powody oraz uzasadnienie, dlaczego nie zgadza się on z decyzją Walnego Zebrania. Uchwała 

powinna zostać podjęta przez Walne Zebranie w terminie 14 dni od złożenia pisemnego podania przez 

członka Zarządu, który nie uzyskał absolutorium. 
 

 

§ 18. 
 

Komisja Rewizyjna 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 
 

2. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się spośród członków zwyczajnych i wspierających bezwzględną 

większością   głosów  w  głosowaniu  tajnym  w obecności co  najmniej  połowy  liczby  uprawnionych do 
głosowania członków ESN PB podczas Wyborczego Walnego Zebrania. W przypadkach szczególnych, 

gdy kandydaci otrzymali równą liczbę głosów, o trybie głosowania decyduje Przewodniczący Walnego 

Zebrania. 
 

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem pkt 2 rozpoczyna się następnego dnia po ogłoszeniu 
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wyników wyborów i trwa do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów, z tym, że nie później niż do 
dnia Wyborczego Walnego Zebrania. 

 

4. Walne Zebranie może w drodze uchwały wyznaczyć dla Komisji Rewizyjnej inny termin rozpoczęcia 

i zakończenia kadencji. 
 

5. W przypadku zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej liczby osób zgodnej z ust. 1, lecz 

nie mniejszą niż 2 osoby, wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej dokonuje się na najbliższym 
Walnym Zebraniu. 

 

6. Z uzasadnionego powodu Walne Zebranie może odwołać Komisję Rewizyjną lub poszczególnych 
członków Komisji Rewizyjnej. Kadencja odwołanej Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków 

Komisji Rewizyjnej kończy się z dniem podjęcia uchwały o odwołaniu. 

 

7. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej i wszelkie kwestie z nią związane, a niesprecyzowane w Statucie ESN PB, 
regulowane są przez Regulamin Komisji Rewizyjnej. 

 

8. Uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej 

bezwzględną   większością   głosów   przy  obecności  co  najmniej   2/3  liczby  członków  zwyczajnych i 

wspierających ESN PB na wniosek: 
a) Zarządu; 

b) co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych i wspierających ESN PB; 

c) Komisji Rewizyjnej. 
 

9. Zmiana Regulaminu Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej  

bezwzględną  większością  głosów  przy  obecności  co najmniej połowy liczby członków ESN PB 

uprawnionych do głosowania. 
 

10. Projekt  zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej  należy  złożyć  na ręce Zarządu ESN PB  co najmniej 

na 14 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania. 
 

Przepisy końcowe   
 

§ 19.  

 
Zmiany w Statucie  

 

1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględną większością głosów 
przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych i wspierających na wniosek: 

a) Zarządu; 

b) co najmniej połowy członków zwyczajnych i wspierających ESN PB; 
c) Komisji Rewizyjnej. 

 

2. Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem Walnego 
Zebrania. 

 

3. Zmiana Statutu wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rektora Uczelni. 
 

§ 20. 
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Sankcje za nieprzestrzeganie Statutu 

 

1. Wobec członków  niestosujących się do postanowień niniejszego Statutu można, stosownie do wagi 
przewinienia,  zastosować:  upomnienie,  naganę  na forum  Walnego  Zebrania,  zawieszenie  członkostwa 

w ESN PB, wykluczenie z ESN PB. 
 

2. Decyzja taka, o ile nie dotyczy członka Zarządu, jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu. 

W przypadku, gdy decyzja ta dotyczy członka Zarządu, jest podejmowana w drodze uchwały Walnego 

Zebrania zwołanego w terminie 14 dni od daty przewinienia. 

 

3. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 2 zdanie 1 przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni 

od daty otrzymania decyzji do Walnego Zebrania, którego decyzja jest w tym przedmiocie ostateczna. 

 
§21. 

 

Rozwiązanie ESN PB 
 

Rozwiązanie ESN PB następuje w drodze: 

 
1. Uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co 

najmniej 3/4 liczby członków zwyczajnych i wspierających. 

 

2. Decyzją Senatu  Uczelni podjętą na wniosek Rektora, gdy działalność ESN PB rażąco narusza przepisy 
ustawowe, statut Uczelni lub przynosi Uczelni szkody. 

 

§ 22.  
 

2. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy Statut mają zastosowanie wewnętrzne 

przepisy Uczelni oraz przepisy prawa powszechnego.       

 

2. Uchwały organów ESN PB mogą być uchylone przez rektora Uczelni w przypadku, gdy są sprzeczne 

z przepisami prawa, statutem Uczelni lub Statutem ESN PB. 

 

3. Niniejszy Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez rektora Uczelni. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ESN PB 

 

 

Białystok, dnia…………………, Podpis…………………………………………….. 

 

 

PROREKTOR DS. STUDENCKICH 

 

 

Białystok, dnia…………………, Podpis…………………………………………….. 
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PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 

 

 

Białystok, dnia…………………, Podpis…………………………………………….. 

 

 

 


