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§	1	

Parlament	 Studentów	 Uniwersytetu	 Pedagogicznego	 im.	 Komisji	 Edukacji	 Narodowej	

w	Krakowie,	 zwany	 dalej	 Parlamentem,	 jest	 najwyższym	 uchwałodawczym	 organem	

Samorządu	 Studentów	 Uniwersytetu	 Pedagogicznego	 im.	 Komisji	 Edukacji	 Narodowej	

w	Krakowie,	zwanego	dalej	Samorządem.	

§	2	

Nadrzędnym	 celem	 działania	 Parlamentu	 jest	 obrona	 interesów	 środowiska	

studenckiego.	

§	3	

1. Parlament	Studentów	UP	tworzą	przedstawiciele	poszczególnych	Instytutowych	

Rad	 Samorządu	 Studentów,	 zwanych	 dalej	 IRSS,	 w	 zależności	 od	 powołania,	

dysponujący	głosem	stanowiącym	lub	doradczym.		

2. Głos	stanowiący	posiadają	Parlamentarzyści	wybrani	w	wyborach	do	IRSS.	

3. Głos	 doradczy	 posiadają	 osoby,	 które	 zostały	 wskazane	 w	zastępstwie,	

w	przypadku	 wakatu	 przedstawiciela	 z	 danej	 IRSS,	 do	 momentu	 organizacji	

i	rozstrzygnięcia	wyborów	uzupełniających.		

§	4	

Do	kompetencji	Parlamentu	Studentów	UP	należy:	

1. uchwalanie	Regulaminu	Samorządu	oraz	jego	zmian;	

2. zatwierdzanie	regulaminów	wszystkich	organów	Samorządu;	

3. uchwalanie	ordynacji	wyborczej	do	organów	Samorządu;	

4. wybór	Przewodniczącego	Samorządu	Studentów	oraz	na	jego	wniosek	członków	

Zarządu;	

5. przyjmowanie	sprawozdań	Przewodniczącego	Zarządu	oraz	członków	Zarządu;	

6. wybór	i	odwołanie:	

a) studenckich	członków	Senatu	UP;	

b) członków	Komisji	Rewizyjnej;	

c) delegatów	na	Zjazd	Parlamentu	Studentów	Rzeczypospolitej	Polskiej;	

d) członków	 Komisji	 Wyborczej	 Samorządu	 Studenckiego	 Uniwersytetu	

Pedagogicznego	 im.	 Komisji	 Edukacji	 Narodowej	w	 Krakowie,	 zwanej	 dalej	

KWSS.	
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7. wybór	przedstawicieli	studenckich	do	Senackich	Komisji,	ciał	uczelni.	

8. opiniowanie	zmian	w	regulaminie	studiów	oraz	regulaminie	pomocy	materialnej	

dla	studentów;	

9. podejmowanie	decyzji	w	sprawie	ogólnouczelnianej	akcji	protestacyjnej;	

10. wnoszenie	 rewizji	 nadzwyczajnej	 od	 orzeczenia	 Odwoławczej	 Komisji	

Dyscyplinarnej	dla	Studentów	o	ukaraniu	karami	wymienionymi	w	art.	308	pkt.	4	

i	5	Ustawy	z	dnia	20	lipca	2018	r.	Prawo	o	Szkolnictwie	Wyższym	i	Nauce;	

11. wykonywanie	 innych	 zadań	 wynikających	 z	 aktów	 prawa	 powszechnie	

obowiązującego,	 Statutu	 Uczelni,	 uchwał	 Senatu	 Uniwersytetu	 Pedagogicznego	

im.	Komisji	Edukacji	Narodowej	w	Krakowie,	umów	zawartych	przez	UP.	

§	5	

a) Parlament	 Studentów	 UP	 obraduje	 na	 posiedzeniach	 zwyczajnych	

i	nadzwyczajnych;	

b) Posiedzenia	 zwyczajne	 zwołuje	 Przewodniczący	 Samorządu	 lub	 z	 jego	

upoważnienia	 jeden	 z	 członków	 Zarządu,	 nie	 rzadziej	 niż	 raz	 na	 dwa	miesiące,	

z	wyłączeniem	 przerw	 wakacyjnych,	 sesji	 egzaminacyjnych	 oraz	 dni	 wolnych	

od	zajęć	dydaktycznych;	

c) Posiedzenia	 nadzwyczajne	 zwołuje	 Przewodniczący	 Samorządu	 lub	 z	 jego	

upoważnienia	jeden	z	członków	Zarządu,	na	pisemny	wniosek:	

• JM	Rektora	UP,	

• 1/3	członków	Parlamentu,	

• Komisji	 Rewizyjnej	 Samorządu	 Studentów	 Uniwersytetu	 Pedagogicznego	

im.	Komisji	Edukacji	Narodowej	w	Krakowie,	

w	 terminie	 14	 dni	 od	 daty	 wpłynięcia	 wniosku,	 z	 wyłączeniem	 przerw	

wakacyjnych,	 sesji	 egzaminacyjnych	 oraz	 dni	 wolnych	 od	 zajęć	 dydaktycznych.	

Wniosek	 powinien	 zawierać	 rzeczowe	 uzasadnienie	 wyjaśniające	 cel	 zwołania	

posiedzenia.	

§	6	

Pierwsze	 posiedzenie	 Parlamentu	 zwołuje	 KWSS	 po	 ukonstytuowaniu	 się	 wszystkich	

IRSS	 w	 terminie	 do	 7	 dni,	 informując	 o	 tym	 delegatów	 i	 społeczność	 studencką	 UP.	

Zebranie	to	otwiera	i	prowadzi,	do	momentu	wyboru	Przewodniczącego,	dotychczasowy	
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Przewodniczący	 (bez	 prawa	 głosu	 stanowiącego,	 jeśli	 nie	 jest	 delegatem)	 lub	w	 razie	

jego	nieobecności	przedstawiciel	KWSS.	

§	7	

Posiedzenia	Parlamentu	otwiera	i	prowadzi	Przewodniczący.	

§	8	

Przewodniczący	 informuje	 o	 posiedzeniu	 Parlamentu	 delegatów	 i	 społeczność	

akademicką	przez	stosowne	ogłoszenie	na	5	dni	przed	datą	zwołania	Parlamentu.	

§	9	

Przewodniczący	może	upoważnić	do	zwołania	Parlamentu	jednego	z	członków	Zarządu	

w	formie	pisemnej	i	na	czas	określony.	

§	10	

Posiedzenia	 Parlamentu	 mają	 charakter	 jawny.	 W	 uzasadnionych	 przypadkach	 mogą	

przybrać	formę	zdalną.	

§	11	

Posiedzenia	 Parlamentu	 są	 protokołowane.	 Po	 zakończeniu	 Parlamentu	 protokół	

w	ciągu	7	dni	jest	przekazywany	Przewodniczącemu.	

§	12	

Obrady	 Parlamentu	 przebiegają	 z	 zachowaniem	 następujących	 punktów	 porządku	

obrad:	

1. Otwarcie	obrad	przez	Przewodniczącego;	

2. Sprawdzenie	obecności	i	stwierdzenie	kworum	przez	Przewodniczącego;	

3. Przyjęcie	porządku	obrad	zaproponowanego	przez	Przewodniczącego;	

4. Zamknięcie	obrad.	

§	13	

Głosu	poszczególnym	członkom	Parlamentu	może	udzielić	tylko	Przewodniczący,	który	

prowadzi	obrady	i	odpowiada	za	prawidłowy	ich	przebieg.	

§	14	

Przerwę	w	obradach	ogłasza	Przewodniczący.	 	
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§	15	

W	 przypadkach	 prób	 zakłócenia	 obrad	 Parlamentu	 przez	 członka	 Parlamentu,	

Przewodniczący	 może	 wykluczyć	 takiego	 delegata	 z	 posiedzenia	 Parlamentu,	

co	skutkuje	odebraniem	mu	prawa	głosu.	Sytuacja	jest	analogiczna	w	przypadku	innych	

osób	uczestniczących	w	obradach	Parlamentu.	

§	16	

1. Głosowania	 podczas	 obrad	 Parlamentu	 są	 realizowane	 zgodnie	 z	 przyjętym	

porządkiem	obrad.		

2. Mogą	mieć	one	charakter	tradycyjnego	lub	zdalnego	głosowania.		

3. W	 przypadku	 tradycyjnego	 charakteru	 głosowania,	 Parlament	 powołuje	

minimum	 2.	 osobową	 komisję	 skrutacyjną,	 której	 zadaniem	 jest	

przeprowadzenie	głosowań,	liczenie	głosów	oraz	ogłoszenie	wyników.		

4. W	przypadku	zdalnego	charakteru	głosowania,	Przewodniczący	lub	osoba	przez	

niego	wyznaczona,	przekazuje	Parlamentarzystom	 techniczne	 instrukcje,	w	 jaki	

sposób	będą	przeprowadzane	głosowania	oraz	w	jaki	sposób	zostaną	ogłoszone	

wyniki.	

§	17	

1. Głosowania	mają	formę:	

a) tajną,	 w	 tym	 zawsze,	 gdy	 przeprowadzane	 są	 głosowania	 osobowe.	

W	uzasadnionych	przypadkach	można	przeprowadzić	głosowanie	en	block;	

b) jawną,	 w	 uzasadnionych	 przypadkach	 można	 przeprowadzić	 głosowanie	

imienne.	Wówczas	 do	 protokołu	 podawane	 są	 imiona	 i	 nazwiska	 członków	

Parlamentu	oraz	treść	ich	głosu;	

c) aklamacyjną,	przez	nie	wyrażenie	sprzeciwu.	

2. Przewodniczący	 przed	 rozpoczęciem	 głosowania	 powinien	 wyjaśnić	 sposób	

głosowania.	

3. Wszelkie	 kwestie	 sporne	 dotyczące	 sposobu	 i	 formy	 głosowania	 rozstrzyga	

Przewodniczący.	

§	18	

1. Parlament	 podejmuje	 uchwały	 zwykłą	 większością	 głosów,	 chyba	 że	 przepisy	

stanowią	 inaczej,	 przy	 kworum,	 które	 wynosi	 nie	 mniej	 niż	 1/3	 składu	

Parlamentu.	
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2. W	przypadku	braku	kworum,	Przewodniczący	zamyka	Posiedzenie	Parlamentu.	

§	19	

W	trakcie	obrad	członek	Parlamentu	ma	prawo	złożyć	wniosek.	Jeżeli	ma	on	charakter	

formalny,	Przewodniczący	poddaje	go	pod	głosowanie.	

§	20	

1. Parlament	może	powołać	doraźną	komisję	problemową.		

2. Komisja	może	mieć	charakter	parlamentarny	lub	studencki.	

§	21	

Nadrzędnymi	 aktami	 prawnymi	 do	 Regulaminu	 Obrad	 Parlamentu	 Studentów	

Uniwersytetu	 Pedagogicznego	 im.	 Komisji	 Edukacji	 Narodowej	 w	 Krakowie	 jest	

Regulamin	 Samorządu	 Studentów	 Uniwersytetu	 Pedagogicznego	 im.	 Komisji	 Edukacji	

Narodowej	w	 Krakowie	 oraz	 Ordynacja	Wyborcza	 Do	Wyborów	 Organów	 Samorządu	

Studentów	Uniwersytetu	Pedagogicznego	im.	Komisji	Edukacji	Narodowej	w	Krakowie.	

§	22	

Regulamin	wchodzi	w	życie	z	chwilą	jego	uchwalenia	przez	Parlament.	


