
REGULAMIN RADY MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENCKIEGO 

 Uchwalony przez Parlament Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

 w dniu 28 lutego 2022 roku. 

 

§1.  

1. W treści niniejszego regulaminu stosuje się określenia i skróty opisane w Regulaminie 

Samorządu. 

2. Organem Samorządu Studentów UP jest Rada Mieszkańców Domów Studenckich 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dalej zwana Radą Mieszkańców wybierana 

przez studentów Uczelni mieszkających w danym Domu Studenckim, w wolnych 

wyborach przeprowadzanych na zasadach ustalonych w Ordynacji Wyborczej 

Samorządu Studentów. 

3. Rada Mieszkańców działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), wewnętrznych przepisów 

Uczelni oraz wewnętrznych przepisów Samorządu. 

 

 §2.  

1. Od momentu zatwierdzenia ważności wyborów do czasu rozpoczęcia kadencji 

członkowie elekci mogą podejmować działania konieczne do prawidłowego 

rozpoczęcia kadencji a w szczególności:  

a) Zwoływać zebrania; 

b) Podejmować uchwały organizacyjne i delegujące. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 nabierają mocy z rozpoczęciem kadencji, na którą 

zostali wybrani elekci. 

 

§3. 

1. Rada mieszkańców w swoim działaniu m.in.: 

a) Reprezentuje wszystkich mieszkańców Domu Studenckiego w akademiku i 

poza nim; 

b) Współgospodarzuje Domem Studenckim;  

c) Organizuje życie społeczne na jego terenie;  

d) Wyraża opinie, uwagi i wnioski związane z działalnością Domu Studenckiego; 

e) Ustala z Kierownikiem Domu Studenckiego wyposażenie i świadczenia na 

rzecz mieszkańców, a w szczególności środki czystości, higieny osobistej itp.  

2. Rada Mieszkańców ma obowiązek:  

a) Współpracować z Kierownikiem Domu Studenckiego, a w szczególności: 

- Przekazywać informacje na temat życia społecznego na terenie Domu 

Studenckiego; 

- Przekazywać zgłaszane przez mieszkańców uwagi i wnioski; 

- Powiadamiać o przypadkach niszczenia mienia przez mieszkańców 

lub gości; 



- Współpracować z Kierownikiem Domu Studenckiego przy 

wydawaniu wewnętrznych regulaminów. 

b) Dbać o stan i mienie Domu Studenckiego oraz sprawować pieczę nad 

panującym na jego terenie porządkiem; 

c) Powołać Komisję Dyscyplinarną Domu Studenckiego, w skład której wchodzą 

przynajmniej 3 osoby mieszkającej w danym Domu Studenckim, w tym 

przewodniczący właściwej Rady Mieszkańców; 

d) Uchwalić zakres praw i obowiązków Komisji Dyscyplinarnej Domu 

Studenckiego w porozumieniu z Kierownikiem Domu Studenckiego.  

3. Rada mieszkańców ma prawo:  

a) W porozumieniu z Kierownikiem Domu Studenckiego zakazać wstępu na teren 

Domu Studenckiego osobom z zewnątrz, które dopuściły się wykroczeń 

przeciwko Regulaminowi Domu Studenckiego lub decyzjom Kierownika 

Domu Studenckiego i Rady Mieszkańców wydanym w zakresie ich 

kompetencji;  

b) Uzgadniać z Kierownikiem Domu studenckiego:  

- Realizację budżetu; 

- Plany finansowo-rzeczowe; 

- Plany remontów; 

- Inne sprawy związane z działalnością Domów Studenckich.  

c) Wejścia do pokoju mieszkalnego podczas nieobecności mieszkańców w 

przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców oraz poważnego 

zagrożenia mienia Domu Studenckiego; 

d) W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Domu Studenckiego przez jego 

mieszkańców występować do administracji i władz Uczelni w drodze uchwały 

o:  

- Udzielenie ustnej nagany; 

- Udzielenie pisemnej nagany z wpisem; 

- Nieprzyznanie miejsca w Domu Studenckim w przyszłym roku 

akademickim; 

- Usunięcie z Domu Studenckiego.  

 

§4.  

1. Działalność Rady Mieszkańców oparta jest na pracy społecznej jej członków. 

2. W zakresie pełnienia swoich obowiązków członek Rady Mieszkańców zobowiązany 

jest do brania czynnego udziału w jej pracach i sumiennego pełnienia powierzonych 

funkcji. 

3. Członkom Rady Mieszkańców nie wolno prowadzić działalności gospodarczej na 

terenie Domu Studenckiego.  

4. Rada Mieszkańców musi w swojej działalności rozpatrywać i uwzględniać uwagi oraz 

wnioski mieszkańców. 

5. Rada Mieszkańców sprawuje ogólny nadzór nad wszystkimi agendami studenckimi 

działającymi na terenie DS (np. studio radiowe, kluby, siłownie, świetlice, ciemnie 

fotograficzne, sale telewizyjne, sale komputerowe itp.), nawet jeśli zachowują 

odrębność organizacyjną i programową.  



6. Radzie Mieszkańców, w porozumieniu z kierownikiem Domu Studenckiego, mogą 

zostać przekazane pomieszczenia na prowadzenie i organizowanie życia społecznego 

na terenie Domu Studenckiego (np.: świetlica, sala, studio TV, siłownia, pralnie itp.) 

oraz niezbędny do tej działalności sprzęt i wyposażenie. Za ich właściwe użytkowanie 

odpowiada RM.  

 

§5.  

1. W skład Rady Mieszkańców wchodzi odpowiednio w: 

a) Domu Studenckim „Krakowiak” – 5 członków; 

b) Domu Studenckim „Za Kolumnami” – 5 członków; 

c) Domu Studenckim „Zaułek” – 5 członków. 

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Mieszkańców poniżej 5 w 

trakcie trwania kadencji, organ ten może działać w zmniejszonym składzie, jednak nie 

mniejszym niż 3 osoby.  

 

§6.  

1. Przewodniczący Rady Mieszkańców zwołuje jej posiedzenie z własnej inicjatywy lub 

na wniosek:  

a) Kierownika Domu Studenckiego;  

b) Co najmniej jednego członka Rady Mieszkańców;  

c) Przewodniczącego Samorządu; 

d) 10 % mieszkańców Domu Studenckiego. 

2. W przypadku wniosku ze strony podmiotów wymienionych w ust. 1., Przewodniczący 

Rady Mieszkańców zwołuje posiedzenie w terminie do 14 dni od dnia złożenia 

wniosku, z uwzględnieniem §3 ust. 3. 

3. W przypadku niezwoływania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Mieszkańców 

w przeciągu dwóch miesięcy lub w przypadku niedotrzymania terminu określonego w 

ust. 2., Przewodniczący Samorządu z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów 

wymienionych w ust. 1. lit. a), b) i d) zwołuje posiedzenie. 

4. Posiedzenie zwołane w trybie określonym w ust. 3. jest prowadzone przez 

Przewodniczącego Samorządu lub osobę przez niego wyznaczoną.  

5. Termin posiedzenia, o którym mowa w ust. 3. ustala Przewodniczący Samorządu 

jednak nie może być on dłuższy niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

6. W przypadku utraty mandatu Przewodniczącego Rady Mieszkańców, z wyjątkiem 

odwołania go, Komisja Wyborcza Samorządu Studentów zwołuje i przeprowadza 

posiedzenie Rady Mieszkańców w ciągu 14 dni, na którym zostaje wybrany nowy 

Przewodniczący Rady Mieszkańców.  

 

§7.  

1. Pracą Rady Mieszkańców kieruje jej Przewodniczący. 

2. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Mieszkańców należy:  



a) Pełnienie funkcji delegata z głosem doradczym do Parlamentu Studentów z 

urzędu; 

b) Reprezentowanie mieszkańców Domu Studenckiego wobec administracji 

Domu Studenckiego;  

c) Kierowanie i koordynowanie prac Rady Mieszkańców;  

d) Zwoływanie zebrań Rady Mieszkańców co najmniej raz w miesiącu (z 

wyłączeniem okresu wakacji letnich); 

e) Prowadzenie zebrań Rady Mieszkańców lub wyznaczenie osoby je 

prowadzącej; 

f) Nadzór nad wykorzystaniem powierzonych Radzie Mieszkańców środków; 

g) Przedstawienie na zakończenie kadencji jak i na wniosek Samorządu Studentów 

sprawozdania z działalności Rady Mieszkańców. Sprawozdanie jest 

przedstawiane na posiedzeniu Rady Mieszkańców, wywieszane w miejscu 

ogólnodostępnym w Domu Studenckim oraz podlega przekazaniu do 

Samorządu Studentów. 

3. Przewodniczący Rady Mieszkańców może powoływać pełnomocników do 

wyznaczonych zadań określając ich kompetencje. Pełnomocnik niebędący członkiem 

Rady Mieszkańców nie posiada prawa głosu na zebraniu Rady Mieszkańców.  

 

§8.  

Kadencja Rady Mieszkańców jest jednoroczna. Rozpoczyna się od dnia 15 grudnia danego 

roku albo w dniu stwierdzenia ważności wyborów, w wyniku których obsadzone zostaje co 

najmniej połowa miejsc w Radzie Mieszkańców, jeżeli ta data następuje później. 

 

§9.  

1. Rada Mieszkańców wybiera ze swojego grona bezwzględną większością głosów, w 

głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 1/2 członków:  

a) Przewodniczącego Rady Mieszkańców; 

b) Zastępcę Przewodniczącego Rady Mieszkańców; 

c) Sekretarza Rady Mieszkańców. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Mieszkańców wybiera ze swojego grona osoby 

określone w ust. 1 lit. a), b). 

3. Pozostałych przedstawicieli może delegować Przewodniczący Rady Mieszkańców. 

4. Obowiązkiem osób wymienionych ust. 1. lit. a) i b) jest bieżące informowanie 

pozostałych członków Rady Mieszkańców o pracach organów, w których zasiadają.  

 

§10.  

1. Pierwsze posiedzenie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji Wyborczej 

Samorządu Studentów albo Przewodniczący Samorządu Studentów. 

2. Protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Mieszkańców dostarcza się niezwłocznie 

do Samorządu Studentów. 



 

  

§11.  

1. Posiedzenia Rady Mieszkańców prowadzi Przewodniczący albo wyznaczony przez 

niego członek Rady Mieszkańców, z wyjątkiem §6 ust. 4. oraz §10 ust. 1. 

2. Z każdego posiedzenia Rady Mieszkańców sporządzane jest sprawozdanie zawierające 

listę obecności.  

3. Rada Mieszkańców określa sposób powiadamiania członków o posiedzeniu oraz 

wyprzedzenie z jakim jest ono zwoływane w formie uchwały. 

4. Ustalone dyżury członków Rady Mieszkańców są wywieszone w miejscu 

ogólnodostępnym w swoim Domu Studenckim, na stronie internetowej Samorządu 

oraz Rady Mieszkańców. 

5. W posiedzeniach Rady Mieszkańców mają prawo uczestniczyć wszyscy mieszkańcy 

Domu Studenckiego oraz na wniosek Przewodniczącego Rady Mieszkańców 

Kierownik Domu Studenckiego. 

 

§12. 

1. Odwołanie osób wymienionych w §9 ust. 1. odbywa się na takich samych zasadach jak 

ich wybór.  

2. Pisemny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Mieszkańców składa się co 

najmniej na 7 dni przed głosowaniem do Przewodniczącego Rady Mieszkańców, 

Komisji Wyborczej Samorządu Studentów oraz Komisji Rewizyjnej. 

3. Podczas głosowania obecny jest członek Komisji Wyborczej Samorządu Studentów lub 

członek Komisji Rewizyjnej. 

4. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie osób wymienionych w §9 ust. 1. a), b) 

przysługuje członkowi Rady Mieszkańców. 

5. Odwołanie jest bezskuteczne, jeżeli na tym samym posiedzeniu Rada Mieszkańców nie 

wybierze nowego Przewodniczącego Rady Mieszkańców i Zastępcy 

Przewodniczącego Rady Mieszkańców.  

 

§13.  

1. Mandat członka Rady Mieszkańców wygasa na skutek:  

a) Zrzeczenia się mandatu; 

b) Ukończenia studiów; 

c) Skreślenia z listy studentów;  

d) Odwołania przez wyborców;  

e) Ukarania go przez Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów;  

f) Wykwaterowania z Domu Studenckiego (z wyjątkiem okresu wakacji letnich). 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Mieszkańców dokonuje się kooptacji 

zgodnie z Ordynacją Wyborczą Samorządu Studentów.  

 



 

 

§14.  

Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie może być podstawą 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobom naruszającym te przepisy na 

zasadach przewidzianych w przepisach wyższych lub skierowaniu sprawy do Komisji 

Rewizyjnej.  

 

§15.  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Parlament Studentów UP 

oraz stwierdzeniem zgodności z Statutem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 

Regulaminem Samorządu Studentów UP w Krakowie oraz Ordynacją Wyborczą Samorządu 

Studentów UP uchwalonych przez Parlament Studentów UP. 


