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I. Postanowienia ogólne 

§1 

Wszyscy studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej                
w Krakowie zwanego dalej UP tworzą Samorząd Studentów UP, zwany dalej Samorządem. 

§2  

Samorząd działa zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, Statutem 
Uczelni, Regulaminem Studiów oraz niniejszym Regulaminem.  

§3  

Samorząd broni i reprezentuje interesy środowiska studenckiego wobec Władz Uczelni oraz 
innych władz i instytucji, jeżeli zachodzi taka konieczność.  

§4  

Samorząd jest członkiem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) i bierze 
udział w jego pracach. 

§5  

Organy Samorządu współpracują z Władzami Uczelni w celu realizacji powierzonych zadań 
Uczelni w zakresie określonym w aktach prawa powszechnie obowiązującego i Statucie 
Uczelni. 

§6  

1. Samorząd działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów.  

2. Kadencja organów Samorządu trwa 2 lata. 

3. Wybieralne organy Samorządu są demokratyczną i jedyną reprezentacją ogółu studentów 
UP.  

§7  

1. Władze Uczelni zapewniają niezbędne środki materialne na funkcjonowanie organów 
Samorządu. 

2. Organy Samorządu mają prawo do korzystania z dokumentacji i informacji będących 
w posiadaniu organów Uczelni i jej administracji niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania Samorządu. 



   

   

II. Zadania Samorządu 

§8  

Zadaniami organów Samorządu są w szczególności:  

1. obrona praw studentów;  

2. zabieganie o godziwe warunki studiowania i życia studiujących;  

3. reprezentowanie studentów wobec Władz Uczelni oraz poza nią;  

4. wyrażanie opinii środowiska studenckiego UP;  

5. współdecydowanie o organizacji przebiegu procesu dydaktycznego oraz treści 
regulaminu studiów;  

6. współdecydowanie o podziale funduszu pomocy materialnej dla studentów; 

7. podział środków przeznaczonych przez Władze Uczelni na cele studenckie;  

8. opieka nad studenckim ruchem naukowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym;  

9. informowanie społeczności studenckiej UP o podjętych uchwałach i działaniach.  

§9  

1. Organy Samorządu wybierają oraz delegują swych reprezentantów do ciał i organów 
kolegialnych Uczelni.  

2. Przewodniczący Samorządu Studentów z mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce jest członkiem Rady Uczelni. 

3. Przewodniczący Samorządu Studentów wchodzi w skład Senatu.  

4. Przewodniczący Samorządu Studentów wchodzi w skład Senackiej Komisji Budżetowej.  

§10  

Samorząd może organizować zgromadzenia i manifestacje na terenie UP na zasadach 
określonych w Statucie Uczelni i Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 

 

 



   

   

III. 1. Struktura i zasady funkcjonowania Samorządu 

§11  

Organami Samorządu są:  

1. Na szczeblu Uczelni (stopień wyższy):  

a. Parlament Studentów UP zwany dalej Parlamentem jako organ uchwałodawczy, 

b. Przewodniczący Samorządu Studentów UP zwany dalej Przewodniczącym,  

c. Zarząd Samorządu Studentów UP zwany dalej Zarządem,  

d. Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UP zwana dalej Komisją Rewizyjną, 

e. Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UP zwana dalej KWSS, 

f. Sąd Koleżeński Samorządu Studentów UP zwana dalej Sądem. 

2. Na szczeblu instytutu (stopień niższy) Instytutowa Rada Samorządu Studentów UP zwana 
dalej IRSS.  

3. W domach studenckich UP oraz w domach studenckich zamieszkanych w większości 
(powyżej 50%) przez studentów UP Rada Mieszkańców Domu Studenckiego UP zwana 
dalej RM. 

§12  

1. Kadencja RM trwa jeden rok. 

2. Tryb wyborów do wszystkich organów Samorządu oraz kompetencje i zakres działań 
KWSS określa Ordynacja Wyborcza do Organów Samorządu Studentów UP.  

§13  

1. Wszystkie organy Samorządu w swej działalności:  

a. zapewniają jawność swoich obrad,  

b.  podejmują uchwały i postanowienia zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy swoich członków, chyba że przepisy szczegółowe stanowią 
inaczej.  

2. Przewodniczący odpowiedniego organu Samorządu ma obowiązek zwołać posiedzenie 
na wniosek pisemny co najmniej 1/3 członków danego organu, w terminie do 14 dni 
od złożenia wniosku. 



   

   

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wyjaśniające cel zwołania posiedzenia. 

§14  

1. Uchwały i postanowienia organów Samorządu stopnia wyższego są wiążące dla organów 
stopni niższych.  

2. Uchwały podejmowane są na wniosek każdego członka/-ów Parlamentu. 

3. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są wyłącznie w głosowaniu tajnym.  

4. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, Statutem Uczelni, Regulaminem Studiów lubRegulaminem 
Samorządu. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia 
jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu 
administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio. 

 

 

III. 2. Instytutowe Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie  

§15 

1. IRSS tworzone są w jednostkach organizacyjnych prowadzących kierunki studiów.  

2. W skład IRSS wchodzą studenci danego Instytutu, zgodnie z zasadami zawartymi 
w Ordynacji Wyborczej do Organów Samorządu Studentów UP. 

3. IRSS ze swego grona wybiera i odwołuje swego przewodniczącego, który zwołuje  
i przewodniczy obradom IRSS.  

4. Do zadań IRSS należy:  

a. wybór i odwołanie przedstawicieli do Parlamentu,  

b. współpraca i współdecydowanie w ustalaniu planów i programów studiów, 
harmonogramów zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnych, 

c. opiniowanie trybu i sposobu realizacji zadań dydaktycznych, 

d. uczestniczenie, na wniosek zainteresowanych studentów w egzaminach komisyjnych, 

e. inne zgodne z właściwymi przepisami prawnymi. 



   

   

5. IRSS wybiera przedstawicieli studentów do Rady Instytutu w liczbie wskazanej w Statucie 
Uczelni, w tym przewodniczącego IRSS. Jeżeli Instytut prowadzi więcej niż jeden 
kierunek studiów, IRSS zobowiązana jest desygnować co najmniej jednego 
przedstawiciela studiów z każdego kierunku. 

 

 

III. 3. Parlament Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

§17  

1. Parlament jest najwyższym uchwałodawczym organem w strukturze Samorządu. 

2. Parlament tworzą:  

a. Przedstawiciele poszczególnych IRSS.  

3. Do kompetencji Parlamentu należy:  

a. uchwalanie Regulaminu Samorządu oraz jego zmian, 

b. zatwierdzanie regulaminów wszystkich organów Samorządu, 

c. uchwalanie Ordynacji Wyborczej do Organów Samorządu Studentów UP, 

d. wybór Przewodniczącego oraz na jego wniosek członków Zarządu, 

e. przyjmowanie sprawozdań Przewodniczącego oraz członków Zarządu, 

f. wybór i odwołanie:  

▪ studenckich członków Senatu UP,  

▪ członków Komisji Rewizyjnej, 

▪ delegatów na Zjazd Parlamentu Studentów RP, 

▪ członków KWSS, 

▪ członków Sądu, 

▪ studenckich członków Komisji Senackich oraz Rektorskich. 

g. proponowanie przedstawicieli studenckich do komisji dyscyplinarnych dla studentów, 

h. opiniowanie zmian w regulaminie studiów oraz regulaminie pomocy materialnej 
dla studentów, 



   

   

i. zatwierdzanie podziału Funduszu Pomocy Materialnej na każdy rok kalendarzowy, 

j. podejmowanie decyzji w sprawie ogólnouczelnianej akcji protestacyjnej, 

k. wykonywanie innych zadań wynikających z aktów prawa powszechnie 
obowiązującego, Statutu Uczelni, uchwał Senatu UP, umów zawartych przez UP.  

4.  

a. Parlament obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych, 

b. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia jeden 
z członków Zarządu, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące z wyjątkiem przerw 
wakacyjnych, sesji egzaminacyjnych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych, 

c. Posiedzenia nadzwyczajne są zwoływane przez Przewodniczącego lub z jego 
upoważnienia jednego z członków Zarządu na pisemny wniosek:   

▪ JM Rektora UP, 

▪ 1\3 członków Parlamentu, 

▪ Komisji Rewizyjnej, 

w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku za wyjątkiem przerw wakacyjnych, sesji 
egzaminacyjnych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych.  

5. Zasady, według których są przeprowadzane obrady Parlamentu reguluje odrębny 
regulamin uchwalony przez Parlament. 

 

 

III. 4. Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie 

§18  

Organem wykonawczym w strukturze Samorządu jest Zarząd. 

 

 

§19  



   

   

1. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący oraz minimum 3 członków Zarządu, w tym 
przewodniczący komisji stałych.  

2. Komisjami stałymi Samorządu są:  

a. Komisja ds. Socjalnych, 

b. Komisja ds. Promocji, 

c. Komisja ds. Kultury.  

3. Na wniosek Zarządu Parlament może powołać doraźne komisje problemowe określając 
każdorazowo ich skład oraz zakres działania.  

4. Przewodniczącego, wybiera na pierwszym posiedzeniu Parlament bezwzględną 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków. 

5. Członków Zarządu wybiera na wniosek Przewodniczącego Parlament bezwzględną 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków.  

§20  

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych 
organów Samorządu. 

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:  

a. wykonywanie uchwał Parlamentu, 

b. koordynowanie działalności organów Samorządu, 

c. współdecydowanie z Władzami Uczelni w sprawach dotyczących studentów, 

d. współdecydowanie o rozdziale pomocy materialnej, 

e. podział środków przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie,  

f. wnioskowanie do Rektora UP o powołanie studenckiej socjalnej komisji odwoławczej,  

g. kierowanie działalnością prowadzoną przez Samorząd: naukową, kulturalną, 
turystyczną i sportową, 

h. do kompetencji Zarządu należy w szczególności: opiniowanie wniosków, o których 
mowa w art. 75 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 
oraz przekazywanie stanowiska w imieniu Samorządu, o których mowa w §18 art. 4 
Statutu Rektorowi, 

i. kierowanie ogólnouczelnianą akcją protestacyjną, 



   

   

§21  

1. Do kompetencji Przewodniczącego należy:  

a. reprezentowanie organów Samorządu przed Władzami Uczelni, 

b. reprezentowanie Samorządu w Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni 
Krakowa, 

c. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Parlamentu, 

d. koordynowanie działalności Zarządu i kierowanie jego pracami.  

2. Przewodniczący w razie swojej nieobecności powierza określone kompetencje innemu 
wskazanemu przezeń imiennie członkowi Zarządu. 

§22 

1. Utrata mandatu Przewodniczącego lub członka Zarządu przed upływem kadencji następuje 
z powodu:  

a. udzielenia mu votum nieufności przez Parlament, 

b. złożenia rezygnacji, 

c. utraty biernego prawa wyborczego do organów Samorządu. 

2. Utrata mandatu przez Przewodniczącego powoduje jednocześnie odwołanie całego 
Zarządu. 

§23 

1. Parlament może zgłosić wobec Przewodniczącego lub członka Zarządu votum nieufności 
bezwzględna większością głosów. 

2. Wniosek o votum nieufności wobec Przewodniczącego może być zgłoszony przez 
co najmniej ¼ wszystkich członków Parlamentu lub Komisję Rewizyjną i poddany 
głosowaniu nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty jego zgłoszenia. Parlament 
uchwalając votum nieufności musi jednocześnie dokonać wyboru nowego 
Przewodniczącego.  

3. Wniosek o votum nieufności wobec członka Zarządu może być zgłoszony przez 
Przewodniczącego, co najmniej ¼ członków Parlamentu lub Komisję Rewizyjną i poddany 
głosowaniu nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty jego zgłoszenia. Parlament 
uchwalając votum nieufności musi jednocześnie dokonać wyboru nowego członka 
Zarządu.  

 



   

   

 

III. 5. Sąd Koleżeński 

§24  

1. Członków Sądu wybiera Parlament, po jednym studencie z każdego instytutu.  

2. Członkiem Sądu może zostać każdy student UP, posiadający bierne prawo wyborcze 
do organów Samorządu, o nienagannej postawie moralnej.  

3. Kadencja Sądu trwa 2 lata. 

4. Sprawy, które zostały rozpoczęte i niezakończone przed końcem kadencji rozpatruje Sąd 
w dotychczasowym składzie.  

5. Członkowie Sądu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który ma za zadanie 
kierować pracami Sądu.  

§25  

W czasie trwania kadencji członek Sądu traci swój mandat w wyniku:  

1. utraty biernego prawa wyborczego do organów Samorządu, 

2. złożenia rezygnacji, 

3. prawomocnego orzeczenia wobec niego kary dyscyplinarnej przez komisję dyscyplinarną 
dla studentów, 

4. odwołania przez Rektora UP na wniosek Parlamentu przegłosowany większością 
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.  

§26  

Szczegółowy tryb postępowania przed Sądem określa Regulamin Postępowania przed Komisją 
Rewizyjną i Sądem Koleżeńskim.  

 

 

III. 6. Komisja Rewizyjna  

§27  

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu.  



   

   

§28  

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 osób wybranych z grona wszystkich studentów 
UP, posiadających bierne prawo wyborcze do organów Samorządu, przez Parlament 
bezwzględną większością głosów.  

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może sprawować funkcji w innych organach Samorządu.  

3. Komisja Rewizyjna orzeka w składzie co najmniej 3 osobowym o ile Regulamin Komisji 
Rewizyjnej nie stanowi inaczej.  

§29  

Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. 

 §30  

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. czuwanie nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz aktów prawa powszechnie 
obowiązującego przez organy Samorządu, 

b. badanie zgodności uchwał Parlamentu z Regulaminem Samorządu i aktami prawa 
powszechnie obowiązującego, 

c. bada zgodności uchwał, innych niż Parlamentu, organów Samorządu z uchwałami 
Parlamentu, Regulaminem Samorządu i aktami prawa powszechnie obowiązującego,  

d. badanie rzetelności działań Zarządu i innych organów Samorządu, 

e. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu. 

2. W razie stwierdzenia naruszenia przez organ Samorządu aktu prawa powszechnie 
obowiązującego, Regulaminu Samorządu lub uchwały Parlamentu, Komisja Rewizyjna 
wnioskuje do tego organu o zmianę zakwestionowanej uchwały, wyznaczając w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wnioskuje 
do Rektora o uchylenie zakwestionowanej uchwały w trybie nadzoru.  

3. W razie stwierdzenia rażącej nierzetelności w działalności Zarządu, Komisja Rewizyjna 
może wystąpić z wnioskiem o uchwalenie votum nieufności wobec Przewodniczącego lub 
członka Zarządu. 

4. Komisja Rewizyjna jest Odwoławczym Sądem Koleżeńskim dla studentów UP. 

§31  

W czasie trwania kadencji członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w wyniku:  



   

   

1. utraty biernego prawa wyborczego do organów Samorządu, 

2. złożenia rezygnacji, 

3. prawomocnego orzeczenia wobec niego kary dyscyplinarnej przez komisję dyscyplinarną 
dla studentów, 

4. odwołania przez Rektora UP na wniosek Parlamentu przegłosowany większością 
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.  

§32 

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego składu Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.  

§33  

1. Odwołania od decyzji Komisji Rewizyjnej kierowane są do Prorektora ds. Studenckich UP. 

2.  Rektor uchyla prawomocne orzeczenie Komisji Rewizyjnej wydane z naruszeniem prawa.  

Decyzja musi zawierać uzasadnienie. 

§34  

Z zastrzeżeniem §30 ust. 2 szczegółowy tryb postępowania przed Komisją Rewizyjną określa 
Regulamin Postępowania przed Komisją Rewizyjną i Sądem Koleżeńskim.  

 

 

IV. Rady Mieszkańców  

§35 

1. RM domu studenckiego reprezentuje mieszkańców przed kierownictwem domu 
studenckiego i władzami Uczelni.  

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów oraz liczbę członków poszczególnych RM 
określa Ordynacja Wyborcza do Organów Samorządu Studentów UP. 

§36 

Szczegółowy tryb i zakres prac RM określa Regulamin Rad Mieszkańców.  

 

 



   

   

V. Postanowienia końcowe  

§37  

1. Podczas ostatniego posiedzenia w danej kadencji Parlamentu, Przewodniczący przedstawia 
pisemne sprawozdanie z działalności Samorządu. 

2. Sprawozdanie to powinno zawierać opis najistotniejszych działań, podjętych przez 
Samorząd w danej kadencji oraz szczegółowy raport z działalności finansowej Samorządu.  

3. Parlament podczas tajnego głosowania decyduje o udzieleniu Przewodniczącemu 
i poszczególnym członkom Zarządu absolutorium.  

4. Nieotrzymanie absolutorium powoduje pozbawienie danej osoby prawa wyboru 
do pełnienia funkcji Przewodniczącego i członka Zarządu, członka KWSS, Sądu, Komisji 
Rewizyjnej oraz wyboru jako przedstawiciela studentów UP w ciałach kolegialnych 
Uczelni do końca studiów w UP.  

§38  

Decyzje w sprawach nie ujętych w Regulaminie podejmuje suwerennie Parlament 
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.  

§39 

Zmian w Regulaminie i zmiany Regulaminu dokonuje Parlament, w trybie przewidzianym 
do jego zatwierdzenia, w głosowaniu kwalifikowaną bezwzględną większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy swoich członków.  

§40  

Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora UP jego zgodności z ustawą 
i Statutem Uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania (art. 110 ust. 7 ustawy Prawo o 
Szkolnictwie Wyższym i Nauce). 


