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Działając na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 

2005 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Parlament Studencki Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie stanowi co następuje: 

I. Postanowienia ogólne 

§1. 

Samorząd Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwany dalej Samorządem, 

tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych 

magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 

§2. 

1. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni. 

2. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu w tym rodzaje 

organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. 

§3. 

Samorząd działa na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 

roku, zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz na podstawie 

niniejszego Regulaminu. 

§4. 

W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty: 

1) KR – Komisja Rewizyjna Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie; 

2) organy Samorządu – Parlament Studencki UEK, Zarząd Parlamentu, Przewodniczący 

Parlamentu, Studenckie Rady Wydziałów, Przewodniczący SRW, Zastępca 

Przewodniczącego SRW, Komisja Rewizyjna, Przewodniczący KR, Zastępca 

Przewodniczącego KR, Komisje stałe Parlamentu, Przewodniczący Komisji stałych 

Parlamentu, Zastępca Przewodniczącego Komisji stałych Parlamentu, Komisje 

robocze Parlamentu, Przewodniczący Komisji roboczych Parlamentu, Wydziałowe 

Studenckie Komisje Wyborcze, Przewodniczący WSKW, Uczelniany Studencki 

Komisarz Wyborczy, Rzecznik Praw Studenta; 

3) Parlament – Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

4) Przewodniczący – Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie; 

5) PSRP - Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) PSSUK - Porozumienie Samorządu Studentów Uczelni Krakowa; 

7) Regulamin – Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie; 

8) Regulamin SRW - Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie;  
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9) RPS – Rzecznik Praw Studenta; 

10) SK – Sąd Koleżeński; 

11) SRW – Studencka Rada Wydziału; 

12) Statut – Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

13) Uczelnia – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; 

14) USKW – Uczelniany Studencki Komisarz Wyborczy; 

15) Ustawa – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku; 

16) WSKW – Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza; 

17) Wydział – Wydział lub jednostka pozawydziałowa prowadząca kierunek studiów; 

18) Zarząd - Zarząd Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Krakowie.  

 

§5. 

1. Organy samorządu posługują się znakiem graficznym, którego specyfikację i zasady 

wykorzystania określa uchwała Parlamentu. 

2. Zastrzega się nazwę i znak graficzny Parlamentu. 

II. Działalność Samorządu 

§6. 

Wybieralne organy kolegialne i jednoosobowe Samorządu reprezentują ogół studentów 

wobec Uczelni. Każdy student ma prawo do wyrażania opinii w sprawach należących do 

zadań Samorządu oraz kierowania pod adresem jego organów wniosków i propozycji. 

Wszystkie zebrania organów Samorządu są otwarte dla studentów Uczelni, z wyłączeniem 

Zarządu i KR. 

§7. 

Samorząd prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym 

socjalno-bytowych, kulturalnych, naukowych i sportowych w sposób ujęty w Ustawie oraz 

niniejszym Regulaminie. 

§8. 

Samorząd, poprzez swoje wybieralne organy zarządza powierzonymi przez Uczelnię 

środkami materialnymi niezbędnymi do jego funkcjonowania. 
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§9. 

Organy Samorządu decydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych 

przez organy Uczelni na cele studenckie. Organy Samorządu przedstawiają organom Uczelni 

sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż 

raz w roku akademickim. 

 

§10. 

Organy Samorządu współuczestniczą wraz z organami Uczelni w ustalaniu trybu 

przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uczelni. 

 

§11. 

W razie powstania w Uczelni sporu zbiorowego dotyczącego interesów studentów 

Przewodniczący prowadzi negocjacje z Rektorem Uczelni w celu rozwiązania konfliktu. 

 

§12. 

Samorząd może organizować akcję protestacyjną i strajk studencki na terenie Uczelni na 

zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. 

III. Struktura i zasady funkcjonowania organów Samorządu 
 

§13. 

1. Kolegialnymi organami Samorządu są: 

1) Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

2) Zarząd Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

3) Studenckie Rady Wydziałów (której prace szczegółowo reguluje Regulamin 

Studenckiej Rady Wydziały, będący Załącznikiem nr 1 do niniejszego 

Regulaminu); 

4) Komisja Rewizyjna; 

5) Komisje stałe Parlamentu 

6) Komisje robocze Parlamentu 

7) Wydziałowe Studenckie Komisje Wyborcze 

8) Sąd Koleżeński, (którego prace szczegółowo reguluje Regulamin Sądu 

Koleżeńskiego będący Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

2. Jednoosobowymi organami Samorządu są: 

1) Przewodniczący organów wymienionych w §13, ust. 1; 
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2) Zastępcy Przewodniczących organów wymienionych w §13 ust.1 pkt. 1-3; 

3) Uczelniany Studencki Komisarz Wyborczy; 

4) Rzecznik Praw Studenta. 

 

§14. 

Organom Samorządu przysługuje prawo używania pieczęci z nazwą odpowiedniego organu. 

 

§15. 

Wszystkie organy Samorządu w swojej działalności: 

1) podejmują decyzje i wydają opinie w formie uchwał w przypadku organów 

kolegialnych lub zarządzeń w przypadku organów jednoosobowych; 

2) zapewniają jawność swoich obrad, z wyłączeniem Zarządu i KR; 

3) informują społeczność studencką o podjętych uchwałach, zarządzeniach 

i działaniach. 

 

§16. 

1. Uchwały organów Samorządu stopnia wyższego są wiążące dla organów stopni 

niższych. 

2. Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw osobowych, 

podejmowanych w głosowaniu tajnym, z wyłączeniem głosowania nad powołaniem 

Komisji Skrutacyjnej. 

3. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy 

regulaminowego składu danego organu, jeżeli w niniejszym Regulaminie nie 

zastrzeżono inaczej. 

4. Prowadzący obrady organu kolegialnego zarządza głosowanie tajne, gdy zostanie 

zgłoszony odpowiedni wniosek.  

5. W przypadku równej liczby kandydatów i miejsc do obsadzenia oraz w przypadku 

wyboru Komisji Skrutacyjnej głosowanie może odbyć się w formie blokowej, o ile nie 

zostanie złożony wniosek o inną formę głosowania. 

§17. 

1. Wnioski, o których mowa w §16 ust. 4 i 5 składane są w formie pisemnej do 

Przewodniczącego obrad. 

2. Wniosek poddawany jest pod głosowanie na tych samych obradach organu kolegialnego 

w pierwszej kolejności. 
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§18. 

1. Posiedzenia organów Samorządu zwołują i prowadzą Przewodniczący tych organów, 

a w razie ich nieobecności Zastępcy Przewodniczących. 

2. Przewodniczący organu kolegialnego ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny 

wniosek, co najmniej 1/3 członków danego organu w terminie 14 dni od złożenia 

wniosku, jeżeli w przepisach szczegółowych nie zastrzeżono inaczej. 

 

§19. 

Mandaty członków organów wybranych w czasie trwania kadencji wygasają na skutek utraty 

mandatu lub z upływem kadencji odpowiedniego organu. 

 

§20. 

1. Utrata mandatu członka organu Samorządu następuje w przypadku: 

1) utraty statusu studenta Uczelni lub Wydziału, w ramach którego został 

wybrany do danego organu, o ile nie został ponownie wpisany na listę 

studentów w terminie 3 tygodni od skreślenia; 

2) rezygnacji ze stanowiska; 

3) odwołania zgodnego z trybem przewidywanym przez organ 

4) ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej właściwej do 

spraw studentów karą nagany, nagany z ostrzeżeniem lub zawieszeniem w 

określonych prawach studenta na okres do jednego roku. 

2. Utrata mandatu członka organu Samorządu może nastąpić w przypadku: 

1) trzech kolejnych nieobecności na posiedzeniach organów kolegialnych 

Samorządu  lub Uczelni, w tym komisji senackich i wydziałowych, do których 

należy; 

2) niedotrzymania obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. 

 

§21. 

Student, który utracił mandat członka SRW traci wszystkie pozostałe mandaty organów 

Samorządu, oraz nie może zasiadać w komisjach i organach uczelnianych, z możliwością 

ponownego powołania w trybie przewidzianym przez Regulamin. Utrata mandatu członka 

SRW nie stoi na przeszkodzie możliwości późniejszego ponownego powołania w trybie 

przewidzianym przez Regulamin.  

 

§22. 
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Organy Samorządu mogą wydawać opinie, stanowiska i rezolucje w sprawach dotyczących 

społeczności studenckiej, którą reprezentują. 

 

§23. 

1. Inicjatywę uchwałodawczą w danym organie posiada grupa 1/5 członków organów 

kolegialnych określonych w §13 pkt 1-6, jeżeli przepis szczegółowy nie stanowi 

inaczej. 

2. Wniosek z podpisami oraz dołączonym projektem uchwały jest składany do 

przewodniczącego organu nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem organu. 

3. Przewodniczący organu jest zobowiązany przedłożyć projekt uchwały na najbliższym 

posiedzeniu organu. 

IV. Parlament Studencki 
 

§24. 

Parlament jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu. 

 

§25. 

Członkami Parlamentu są: 

1) Przewodniczący SRW; 

2) Zastępcy Przewodniczących SRW, z zastrzeżeniem §35 ust. 4; 

3) Delegaci wybrani spośród SRW w liczbie 1 na każde rozpoczęte 1000 studentów 

danego wydziału, z zastrzeżeniem, że jest to nie mniej niż 4 osoby z danego 

wydziału. 

 

§26. 

1. Kadencja członków Parlamentu jest jednoroczna. 

2. Kadencja członków Parlamentu rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyborów i 

trwa do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia następnej kadencji członków 

Parlamentu. 

§27. 

Pierwsze posiedzenie Parlamentu powinno zostać zwołane w ciągu 21 dni od stwierdzenia 

ważności wyborów. 

§28. 
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1. Od odbycia posiedzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 Regulaminu SRW, do czasu 

rozpoczęcia kadencji członkowie elekci Parlamentu mogą podejmować działania 

konieczne do prawidłowego rozpoczęcia kadencji, a w szczególności:  

1) Zwoływać zebrania; 

2) Podejmować uchwały. 

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

na którą zostali wybrani elekci. 

§29. 

W posiedzeniach Parlamentu z głosem doradczym mogą uczestniczyć Przewodniczący Rad 

Mieszkańców domów studenckich. 

 

§30. 

Parlament obraduje na posiedzeniach, nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyłączeniem 

miesięcy: lipiec, sierpień oraz wrzesień. 

§31. 

W przypadku, gdy członek Parlamentu z ważnego powodu nie może uczestniczyć 

w posiedzeniu, Przewodniczący SRW może oddelegować na jego miejsce innego członka 

SRW, zgłaszając to pisemnie wraz z uzasadnieniem do Przewodniczącego przed 

rozpoczęciem posiedzenia. Wydelegowany członek SRW posiada pełne prawo głosu. 

 

§32. 

Parlament: 

1) wybiera i odwołuje spośród swoich członków Przewodniczącego; 

2) wybiera pozostałych członków Zarządu; 

3) sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu; 

4) wybiera i odwołuje pozostałych studenckich przedstawicieli w Senacie; 

5) deleguje studenckich przedstawicieli w komisjach senackich i pozostałych 

organach kolegialnych uczelni; 

6) zatwierdza i odwołuje USKW; 

7) wnioskuje do Przewodniczącego o powołanie Komisji roboczych w trakcie 

trwania kadencji; 

8) uchwala Regulamin oraz jego zmiany; 

9) wybiera kandydatów do komisji dyscyplinarnych; 

10) uzgadnia zmiany w Regulaminie Studiów w trybie zgodnym z powszechnie 

obowiązującymi przepisami; 
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11) odwołuje na wniosek Przewodniczącego lub KR członków SRW, gdy swoim 

działaniem uchybiają postanowieniom Statutu, Regulaminu lub nie uczestniczą 

w pracach organów Samorządu lub Uczelni, do których zostali wybrani lub 

powołani. 

§33. 

1. Posiedzenie Parlamentu zwoływane jest z inicjatywy Przewodniczącego, lub na 

pisemny wniosek: 

1) co najmniej połowy Zarządu; 

2) co najmniej 1/3 delegatów do Parlamentu; 

3) Komisji Rewizyjnej; 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. 

2. Powiadomienie o posiedzeniu Parlamentu powinno zostać przekazane do członków nie 

później niż 7 dni przed planowanym spotkaniem, za wyjątkiem wyborów 

Przewodniczącego oraz Zarządu. 

3. Posiedzenie, na którym ma zostać dokonany wybór Przewodniczącego lub Zarządu, 

zwołuje i prowadzi USKW. Posiedzenie może prowadzić ustępujący Przewodniczący, 

o ile nie jest kandydatem na kolejną kadencję. 

4. O posiedzeniu, na którym ma zostać dokonany wybór Przewodniczącego lub Zarządu, 

członkowie powinni zostać zawiadomieni nie później niż 14 dni przed planowanym 

posiedzeniem. 

5. Delegowanie studenckich przedstawicieli do komisji senackich oraz organów 

kolegialnych uczelni odbywa się na pierwszym posiedzeniu Parlamentu nowej kadencji. 

6. Mandat członka organu kolegialnego Uczelni lub Wydziału delegowanego przez 

Parlament lub odpowiednio SRW, wygasa wraz z końcem kadencji członków 

Parlamentu lub odpowiednio SRW kolejnej kadencji, z wyłączeniem Uczelnianego 

Kolegium Elektorów.  

 

V. Przewodniczący Parlamentu 
 

§34. 

Przewodniczący jest jednoosobowym organem wykonawczym. Kadencja Przewodniczącego 

jest jednoroczna i rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyborów.  

 

§35. 
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1. Jeżeli na Przewodniczącego zostanie wybrany Przewodniczący SRW lub Zastępca 

Przewodniczącego SRW może on zrezygnować z pełnionej funkcji w SRW nie tracąc 

przy tym mandatu członka Parlamentu. 

2. W przypadku opisanym w ust. 1 obowiązki Przewodniczącego SRW pełni do chwili 

wyboru nowego Przewodniczącego SRW Zastępca Przewodniczącego SRW. Nowy 

Przewodniczący SRW oraz Zastępca Przewodniczącego SRW są wybierani w trybie 

określonym w przepisach szczegółowych. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się analogicznie do Zastępcy Przewodniczącego SRW. 

4. Nowo wybrany Zastępca Przewodniczącego SRW, o którym mowa w ust. 2, nie staje się 

automatycznie członkiem Parlamentu danej kadencji. 

 

§36. 

Przewodniczący Parlamentu: 

1) reprezentuje Samorząd w Uczelni i poza nią; 

2) składa oświadczenia woli oraz podpisuje wszelkie pisma w imieniu Parlamentu; 

3) odpowiada za budżet samorządu i nim dysponuje, w porozumieniu z Zarządem; 

4) koordynuje i kontroluje prace poszczególnych członków Zarządu; 

5) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu i Parlamentu; 

6) deleguje kandydatów do Uczelnianej Komisji Wyborczej; 

7) deleguje przedstawicieli na wyjazdy służbowe; 

8) wnioskuje do Parlamentu o powołanie i wskazuje kandydata na USKW; 

9) deleguje przedstawicieli do organów międzyuczelnianych; 

10) zawiesza uchwały organów Samorządu niezgodne z przepisami prawa, Statutem, 

niniejszym Regulaminem oraz kieruje je do zbadania przez KR; 

11) zawiesza w czynnościach członków organów Samorządu Studenckiego na 

wniosek KR, w przypadku skreślenia z listy studentów lub z inicjatywy własnej 

i kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Parlament; 

12) powołuje i odwołuje Rzecznika Praw Studenta; 

13) czuwa nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu i uchwał Parlamentu; 

14) powołuje pełnomocników w ramach swoich kompetencji, określa ich kompetencje 

i nadaje regulamin pracy; 

15) reprezentuję Samorząd na zjazdach PSRP oraz posiedzeniach PSSUK. 

 

§37. 
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1. W przypadku odwołania lub rezygnacji z pełnionej funkcji Przewodniczącego jego 

obowiązki do czasu wyboru nowego Przewodniczącego przejmuje Zastępca 

Przewodniczącego. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji z ust.1, nowy Przewodniczący jest wybierany na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Przewodnczący, w przypadku gdy nie może reprezentować Samorządu w sytuacji, o 

której mowa w §36 pkt. 15, może delegować na swoje miejsce innego członka 

Parlamentu.  

 

§38. 

1. Przewodniczący Parlamentu może zostać odwołany na wniosek: 

1) co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu; 

2) co najmniej 1/3 liczby członków Parlamentu; 

3) Komisji Rewizyjnej. 

2. Wniosek głosowany jest na najbliższym posiedzeniu Parlamentu, nie wcześniej niż 14 

dni i nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku.  

3. Odwołanie Przewodniczącego następuje bezwzględną większością głosów na 

posiedzeniu Parlamentu. 

4. Odwołanie Przewodniczącego jest skuteczne, gdy na tym samym posiedzeniu Parlament 

dokona wyboru następcy.  

VI. Rzecznik Praw Studenta 
 

§39. 

1. Kadencja RPS jest jednoroczna i rozpoczyna się z chwilą powołania przez 

Przewodniczącego. 

2. Powołanie RPS następuje najpóźniej do dnia 31 października. 

 

§40. 

Do zadań Rzecznika Praw Studenta należy: 

1) doradzanie studentom w sprawach związanych z przestrzeganiem przez 

pracowników Uczelni praw studenta zawartych w Ustawie, Statucie, Regulaminie 

Studiów i innych aktach prawnych; 

2) interweniowanie, w porozumieniu z Przewodniczącym, u władz Uczelni 

w przypadkach łamania praw studenta; 
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3) reprezentowanie interesów studentów, w porozumieniu z Przewodniczącym, 

przed administracją uczelnianą; 

4) przyjmowanie skarg i podań studenckich; 

5) tworzenie raportów dotyczących sfery działalności RPS i informowanie 

Parlamentu oraz Zarządu o podjętych działaniach; 

6) edukowanie studentów w zakresie ich praw i obowiązków; 

7) delegowanie przedstawicieli spośród studentów Wydziału na egzaminy 

komisyjne. 

VII. Zarząd Parlamentu 
 

§41. 

Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym Samorządu 

 

§42. 

1. Zarząd składa z członków w liczbie od 4 do 7 osób, w tym: 

1) Przewodniczącego; 

2) Zastępcy Przewodniczącego; 

3) 2-5 członków Zarządu. 

2. Liczbę członków Zarządu określa Przewodniczący na pierwszym posiedzeniu 

Parlamentu.  

3. Liczba członków Zarządu może ulec zmianie na wniosek Przewodniczącego. Wniosek 

zostaje przyjęty większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

Parlamentu. 

 

§43. 

Kadencja członków Zarządu jest jednoroczna i rozpoczyna się z dniem 1 września roku 

wyborów. 

 

§44. 

Zarząd obraduje na posiedzeniach, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z wyłączeniem 

miesięcy: lipiec, sierpień oraz wrzesień.   

§45. 

Posiedzenia Zarządu są tajne, jednak Przewodniczący ma możliwość zaproszenia wskazanej 

przez siebie osoby na wybrany punkt posiedzenia Zarządu. 
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§46. 

1. Zarząd: 

1) jest organem wykonawczym uchwał Parlamentu; 

2) przygotowuje plan  podziału środków na cele studenckie będących w dyspozycji 

Samorządu i czuwa nad prawidłową jego realizacją; 

3) akceptuje harmonogram wyborów do organów Samorządu i przedstawicieli 

studentów w organach kolegialnych Wydziału i Uczelni; 

4) zdaje relacje ze swej działalności na kolejnych zebraniach Parlamentu; 

5) jest organem właściwym do powoływania, określania kompetencji oraz 

narzucania regulaminu pracy wszelkich jednostek niezbędnych do realizacji zadań 

Samorządu, w szczególności działów oraz koordynatorów projektów; 

6) podejmuje działania związane z realizacją zadań Samorządu; 

7) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych organów Samorządu; 

8) określa kierunki i formy pomocy dla studenckiego ruchu naukowego, 

kulturalnego i sportowo-turystycznego; 

9) podejmuje decyzje w sprawach nagłych w imieniu Parlamentu, z wyłączeniem 

sytuacji, o której mowa w §8 ust. 1 Regulaminu SRW. 

2. Członkowie Zarządu reprezentują Samorząd w zakresie pełnionych przez siebie 

obowiązków. 

§47. 

1. Zarząd przedstawia sprawozdanie ze swej działalności Parlamentowi, co najmniej raz w 

roku akademickim, na ostatnim posiedzeniu Parlamentu w danym roku akademickim. 

Na tym samym posiedzeniu Parlament podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tego 

sprawozdania. 

2. Parlament może wnioskować o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, w 

trakcie trwania kadencji. 

 

§48. 

1. Członka Zarządu odwołuje Parlament bezwzględną większością głosów przy obecności 

przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Wniosek o odwołanie członka Zarządu może zgłosić: 

1) Przewodniczący Parlamentu; 

2) co najmniej 1/3 członków Parlamentu; 
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3) Komisja Rewizyjna. 

VIII. Komisje Parlamentu 
 

§49. 

1. W Samorządzie funkcjonują komisje stałe oraz komisje robocze. 

2. Komisje stałe to: 

1) Komisja Socjalna; 

2) Komisja Dydaktyczna; 

3) Komisja Finansowa. 

 

§50. 

1. Komisje stałe są powoływane i rozwiązywane przez Parlament, większością 2/3 głosów 

w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Parlamentu. 

2. Komisje robocze są powoływane i rozwiązywane przez Przewodniczącego. 

 

§51. 

1. Przewodniczących komisji roboczych powołuje i odwołuje Przewodniczący. 

2. Kompetencje, zakres obowiązków komisji stałych i roboczych określa Przewodniczący. 

3. Uchwały komisji stałych i roboczych mogą być uchylone przez Zarząd. 

4. Ustala się, że: 

1) Przewodniczącym Komisji Socjalnej jest członek Zarządu ds. Socjalnych; 

2) Przewodniczącym Komisji Dydaktycznej jest członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

Kształcenia; 

3) Przewodniczącym Komisji Finansowej jest członek Zarządu ds. Finansów. 

 

 

§52. 

1. Każdy członek Parlamentu jest zobowiązany do uczestnictwa w pracach co najmniej 

jednej komisji. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób pełniących funkcje, o których 

mowa w §13 ust. 2 pkt. 3-4, oraz przewodniczących organów wymienionych §13 ust. 

1 pkt. 1-3. 
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3. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, członek 

Parlamentu może utracić mandat według §20 ust. 2 pkt. 2. 

 

IX. Studencka Rada Wydziału 
 

§53. 

Studencka Rada Wydziału jest kolegialnym organem Samorządu na szczeblu Wydziału lub 

jednostki pozawydziałowej prowadzącej kierunek studiów. Regulamin Studenckiej Rady 

Wydziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§54. 

Kadencja członków SRW jest dwuletnia i rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyborów. 

§55. 

1. SRW decyduje w sprawach mieszczących się w zakresie działania Samorządu na 

szczeblu Wydziału. 

2. Do kompetencji SRW należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących 

społeczności studenckiej Wydziału w szczególności: 

1) reprezentowanie studentów przed władzami Wydziału; 

2) reprezentowanie studentów Wydziału wobec władz Uczelni oraz na zewnątrz 

w sprawach ściśle związanych z Wydziałem w porozumieniu z Zarządem; 

3) wybór delegatów do Parlamentu; 

4) wybór studenckich przedstawicieli w Radzie Wydziału; 

5) opiniowanie planów studiów i programów nauczania; 

6) wybór przedstawicieli studentów, ze swojego grona, do Wydziałowego Kolegium 

Elektorów; 

7) wybór jednego członka Komisji Rewizyjnej spośród studentów Wydziału. 

 

§56. 

SRW działa na podstawie Regulaminu Studenckiej Rady Wydziału  

uchwalonego przez Parlament. 

X. Komisja Rewizyjna 
 

§57. 
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1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi po jednym delegacie  

z każdego Wydziału.  

2. Członek KR nie może być członkiem organów wykonawczych, jednoosobowym 

organem wykonawczym Samorządu lub delegatem do Parlamentu. 

 

§58. 

Kadencja członków KR jest jednoroczna i rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyborów. 

 

§59. 

Komisja Rewizyjna: 

1) wybiera spośród siebie Przewodniczącego KR; 

2) kontroluje przestrzeganie niniejszego Regulaminu, innych regulaminów 

wewnętrznych Samorządu, Statutu oraz innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa; 

3) składa Zarządowi sprawozdania z przeprowadzonych kontroli organów 

Samorządu; 

4) wnioskuje do Przewodniczącego o zwołanie posiedzenia Parlamentu; 

5) decyduje o wygaśnięciu mandatu w przypadku zaistnienia okoliczności 

wymienionych w §20. 

 

  §60.  

Członek KR może: 

1) uczestniczyć bez prawa głosu w zebraniach organów kolegialnych, z wyłączeniem 

posiedzeń Zarządu; 

2) żądać od właściwych członków SRW protokołów oraz pisemnych sprawozdań 

z działalności; 

3) zgłaszać uwagi i udzielać wskazówek dotyczących stwierdzonych uchybień; 

4) wnioskować do Przewodniczącego lub Przewodniczącego SRW o zawieszenie 

członków SRW, gdy swoim działaniem uchybiają postanowieniom Statutu, Regulaminu 

lub nie uczestniczą w pracach organów Samorządu lub Uczelni, do których zostali 

wybrani lub powołani. 

 

§61. 

1. KR przedstawia sprawozdanie ze swej działalności Parlamentowi, co najmniej raz  

w roku akademickim, na ostatnim posiedzeniu Parlamentu w danym roku akademickim.  
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2. Parlament może wnioskować o przedstawienie sprawozdania z działalności KR, 

w trakcie trwania kadencji. 

 

§62. 

1. Członek KR może zostać odwołany na wniosek: 

1) co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu; 

2) co najmniej 1/3 liczby członków SRW. 

2. Wniosek głosowany jest na najbliższym posiedzeniu SRW, nie wcześniej niż 7 dni, 

jednak nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.  

3. Odwołanie członka KR następuje poprzez głosowanie bezwzględną większością 

głosów.  

4. Odwołanie członka KR jest skutecznie, gdy na tym samym posiedzeniu SRW dokona 

wyboru następcy.  

 

§63. 

1. Spotkania KR zwoływane są przez jej Przewodniczącego, nie rzadziej niż 2 razy w 

semestrze. 

2. Jeżeli liczba członków KR jest parzysta, to w przypadku równej liczby głosów za   

i przeciw w momencie podejmowania decyzji, Przewodniczący KR posiada głos 

przeważający.  

XI. Sąd Koleżeński 
 

§64. 

1. Sąd posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec studentów Uczelni wynikające z Ustawy 

oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin Sądu Koleżeńskiego stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu. 

2. Sąd Koleżeński składa się ze studentów wybranych po czterech przez każdą SRW 

spośród studentów danego Wydziału. 

3. Rzecznik Praw Studenta nie może być członkiem SK. 

 

§65. 

Pierwsze posiedzenie SK zwołuje i prowadzi USKW. Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera 

ze swojego grona Przewodniczącego Sądu. 
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§66. 

1. Kadencja członków SK jest jednoroczna i rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia 

pierwszego posiedzenia Parlamentu. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka SK odpowiednia SRW przeprowadza 

wybory uzupełniające, nie później niż w ciągu 14 dni od wygaśnięcia mandatu, z 

wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień oraz wrzesień. 

 

§67. 

1. Postępowanie przed SK jest dwuinstancyjne: 

1) Sąd I instancji - 7 osób; 

2) Sąd II instancji - 5 - osób. 

2. Od orzeczenia Sądu I instancji przysługuje odwołanie do Sądu II instancji w terminie 

14 dni od doręczenia orzeczenia. 

 

§68. 

Zasady i tryb postępowania przed SK określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

XII. Wybory 
 

§69. 

1. Wybory do organów Samorządu są powszechne, tajne, wolne i równe, o ile niniejszy 

Regulamin nie stanowi inaczej. Ordynacja Wyborcza stanowi Załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu. 

2. Wybory  do SRW są bezpośrednie. 

3. Czynne prawo wyborcze posiada każdy student Uczelni, o którym mowa 

w §1 niniejszego Regulaminu, w przypadku wyborów, o których mowa w ust. 2. 

4. Bierne prawo wyborcze posiada każdy student Uczelni, o którym mowa 

w §1 niniejszego Regulaminu, w przypadku wyborów, o których mowa w ust. 2, za 

wyjątkiem studenta ukaranego przez SK lub komisję dyscyplinarna właściwą do spraw 

studentów karą nagany, nagany z ostrzeżeniem lub zawieszenia w określonych prawach 

studenta na okres do jednego roku. 

5. W przypadku, gdy student studiuje na więcej niż jednym Wydziale czynne prawo 

wyborcze posiada na każdym z Wydziałów, na których studiuje. 

6. W przypadku, gdy student studiuje więcej niż na jednym Wydziale bierne prawo 

wyborcze posiada tylko na jednym wybranym przez siebie Wydziale. 
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7. Wybory bezpośrednie do organów Samorządu organizuje i nadzoruje Wydziałowa 

Studencka Komisja Wyborcza. 

8. Tryb wyborów do organów Samorządu, powoływania WSKW określa Ordynacja 

Wyborcza Samorządu Studenckiego uchwalana przez Parlament (Załącznik nr 3 do 

Regulaminu). 

9. USKW wnioskuje do prorektora właściwego do spraw studenckich  

o powołanie Męża Zaufania. 

 

§70. 

1. Przewodniczący oraz Przewodniczący SRW lub wyznaczony przez niego członek 

SRW pełnią funkcję studenckich przedstawicieli w Senacie na cały okres trwania 

kadencji na mocy niniejszego Regulaminu 

2. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego SRW, który delegował 

innego członka SRW na swoje miejsce w Senacie delegatura ta wygasa. 

3. Pozostałych studenckich przedstawicieli w Senacie wybiera Parlament, na pierwszym 

posiedzeniu. 

4. Kadencja studenckich przedstawicieli w Senacie, jest jednoroczna i rozpoczyna się 

z dniem 1 września roku wyborów. 

5. Mandat studenckich przedstawicieli w Senacie wygasa na skutek: 

1) utraty statusu studenta; 

2) utraty statusu członka SRW; 

3) rezygnacji lub odwołania przez właściwy organ ze stanowiska 

Przewodniczącego lub Przewodniczącego SRW, w przypadku przedstawicieli 

o których mowa w ust. 1; 

4) rezygnacji ze stanowiska lub odwołania przez Parlament, w przypadku 

przedstawicieli o których mowa w ust. 3; 

5) ukarania prawomocnym orzeczeniem przez komisję dyscyplinarna właściwą 

do spraw studentów lub SK. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela studentów w Senacie Parlament 

przeprowadza wybory uzupełniające, nie później niż w ciągu 14 dni od wygaśnięcia 

mandatu, z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień oraz wrzesień. 

 

§71. 

1. Wybory studenckich przedstawicieli do Rad Wydziału są pośrednie. 



Strona 21 z 25 

 

2. Studenccy przedstawiciele w Radzie Wydziału wybierani są przez SRW spośród 

studentów swojego Wydziału
1
, w liczbie określonej w odpowiednich przepisach. 

3. Kadencja studenckich przedstawicieli w Radzie Wydziału, jest jednoroczna 

i rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyborów.  

4. Mandat studenckich przedstawicieli w Radzie Wydziału wygasa na skutek: 

1) zrzeczenia się mandatu, 

2) z chwilą złożenia ostatniego egzaminu przewidzianego programem studiów, 

3) skreślenia z listy studentów, 

4) ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w ustawie, 

5) niewykonywania obowiązków przez czas dłuższy niż 6 miesięcy, 

6) odwołania przez SRW. 

 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu studenckiego przedstawiciela w Radzie Wydziału 

odpowiednia SRW przeprowadza wybory uzupełniające, nie później niż w ciągu 14 dni 

od wygaśnięcia mandatu, z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień oraz wrzesień. 

 

§72. 

Studenccy przedstawiciele w Radzie Wydziału tworzą Wydziałowe Kolegium Elektorów. 

 

§73. 

1. Wybory przedstawicieli studentów do Uczelnianego Kolegium Elektorów są 

bezpośrednie. 

2. Studenccy przedstawiciele do Uczelnianego Kolegium Elektorów wybierani są przez 

studentów spośród kandydatów wskazanych przez SRW, w liczbie i terminach 

określonych przez Statut oraz uchwałę Senatu. Liczba kandydatów wskazana przez 

SRW nie może być mniejsza niż 150% liczby mandatów przewidzianych dla danego 

obwodu. Listy kandydatów są przesyłane do Uczelnianej Komisji Wyborczej najpóźniej 

na 7 dni przez wyborami. 

3. Kadencja przedstawicieli studentów do Uczelnianego Kolegium Elektorów trwa przez 

cały okres trwania kadencji władz Uczelni.  

4. Mandat przedstawicieli studentów do Uczelnianego Kolegium Elektorów wygasa na 

skutek: 

1) zrzeczenia się mandatu, 

                                                 
1
 Na potrzeby wyborów na kadencję 2016-2020 za studentów Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej 

uważa się studentów kierunków: administracja, gospodarka i administracja publiczna, gospodarka przestrzenna, 

socjologia. 
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2) z chwilą złożenia ostatniego egzaminu przewidzianego programem studiów, 

3) skreślenia z listy studentów, 

4) ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w ustawie, 

5) niewykonywania obowiązków przez czas dłuższy niż 6 miesięcy, 

6) odwołania przez SRW.  

 

§74. 

1. Członkowie SRW, którzy uzyskali mandat członka Parlamentu kolejnej kadencji, 

zgłaszają pisemnie swoją kandydaturę na Przewodniczącego do USKW po wyborze 

delegatów do Parlamentu przez wszystkie SRW i nie później niż na trzy dni przed 

pierwszym posiedzeniem Parlamentu kolejnej kadencji. 

2. USKW upublicznia kandydatury niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń. 

3. Wybór Przewodniczącego dokonywany jest na pierwszym posiedzeniu Parlamentu 

nowej kadencji. 

4. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który na posiedzeniu Parlamentu otrzyma 

bezwzględną większość ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

5. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej liczby głosów odbywa 

się druga tura głosowania, w której uczestniczącą dwaj kandydaci, z największą liczbą 

głosów z pierwszej tury. 

6. Głosowanie odbywa się na kartach, na których wymienione są nazwiska kandydatów, 

w kolejności alfabetycznej. 

 

§75. 

Jeżeli w trybie przewidzianym w §74 nie zostanie wybrany Przewodniczący, ustępujący 

Przewodniczący zwołuje kolejne posiedzenie Parlamentu w terminie 7 dni roboczych. 

 

§76. 

1. Kandydatów do Zarządu proponuje Przewodniczący. 

2. Kandydatów do Zarządu zatwierdza Parlament bezwzględną większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, na pierwszym 

posiedzeniu. 

3. W sytuacji gdy kandydat do Zarządu nie zostanie zatwierdzony przez Parlament, 

Przewodniczący wskazuje nowego kandydata na jego miejsce. Nowy kandydat podlega 

zatwierdzeniu zgodnie z trybem ust. 2. 
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XIII. Przepisy końcowe 
 

§77. 

W szczególnie ważnych sprawach dotyczących społeczności akademickiej uchwały organów 

Samorządu mogą być podejmowane po zasięgnięciu opinii studentów Uczelni w drodze 

referendum. 

 

§78. 

1. Inicjatywę uchwałodawczą względem Parlamentu posiada grupa 500 studentów na 

Uczelni lub względem SRW 100 studentów na Wydziale. 

2. Projekt uchwały z listą studentów jest składany do przewodniczącego danego organu nie 

później niż na 14 dni przed posiedzeniem danego organu. 

3. Lista podpisów, o której mowa w ust. 2 musi zawierać imię, nazwisko, podpis, numer 

albumu, rok i kierunek studiów studenta. 

4. Przewodniczący danego organu jest zobowiązany przedłożyć projekt uchwały na 

najbliższym posiedzeniu organu. 

§79. 

1. Uchwalenie nowego Regulaminu lub zmian Regulaminu mogą zostać dokonane przez 

Parlament większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego 

składu Parlamentu. 

2. Propozycje zmian w niniejszym Regulaminie powinny być rozesłane wszystkim 

członkom Parlamentu, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 

 

§80. 

Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie stanowi 

wykroczenie przeciwko obowiązkom studenta Uczelni i może być podstawą wszczęcia 

postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobom naruszającym te przepisy na ogólnych 

zasadach przewidzianych Ustawą, Statutem oraz niniejszym Regulaminem. 

 

  §81.  

Wątpliwości dotyczące wykładni i stosowania Regulaminu rozstrzyga KR. 

 

§82. 

Decyzje w sprawach nieujętych w Regulaminie podejmuje Zarząd. 

 

§83. 
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1. W przypadku, gdy w Regulaminie lub innych przepisach mówi się o wyborach 

przedstawicieli Samorządu z jego grona, nie wskazując trybu wyboru, należy przez to 

rozumieć ich wybór w wyborach powszechnych lub przez właściwy organ 

przedstawicielski Samorządu. W takim wypadku przyjmuje się następujące zasady 

delegowania: 

1) delegatów do organów działających na wydziale deleguje Przewodniczący 

właściwej SRW spośród studentów danej jednostki, chyba że odrębne przepisy 

stanowią inaczej; 

2) delegatów do organów ogólnouczelnianych deleguje Przewodniczący, chyba że 

odrębne przepisy stanowią inaczej. 

2. Mandat osób, o których mowa w ust. 1 wygasa na skutek: 

1) utraty statusu studenta; 

2) rezygnacji ze stanowiska; 

3) odwołania przez właściwy organ delegujący; 

4) ukarania prawomocnym orzeczeniem przez komisję dyscyplinarna właściwą do 

spraw studentów lub SK. 

3. Odwołania delegata, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3 dokonuje się w takim samym 

trybie, w jakim dokonany został wybór. Odwołanie jest skuteczne z chwilą powołania 

następcy. 

 

§84. 

1. W przypadku, gdy w innych przepisach mówi się o „właściwych organach Samorządu” 

bez bliższego określania, o jakie organy chodzi, należy przez to rozumieć organy 

Samorządu, do których zadań należą sprawy uregulowane w tych przepisach. 

2. Jeżeli ustalenie właściwego organu Samorządu zgodnie z ust.1 nie jest jednoznaczne, 

organ właściwy wskazuje: 

1) w Uczelni – Przewodniczący; 

2) na Wydziale – Przewodniczący SRW. 

 

§85. 

1. W przypadku powstania nowego Wydziału, USKW zarządza wybory uzupełniające na 

tym Wydziale oraz przeprowadza dalszą procedurę wyborów według jego zarządzenia. 

2. W przypadku powstania nowego DS w trakcie trwania kadencji Przewodniczący 

powinien powołać na okres do chwili wyboru organów Samorządu, pełnomocnika, 

który wykonuje kompetencje RM. 
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§86. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

§87. 

Zgodność Regulaminu i jego zmian z Ustawą i Statutem zatwierdza Senat. 

XIV. Przepisy przejściowe 
 

§88. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat jego zgodności 

z przepisami Ustawy i Statutu. 

§89. 

Kadencja członków SRW wybranych w roku akademickim 2013/2014 ulega skróceniu do 

dnia 31 sierpnia 2015. 

§90. 

Kadencja członków SRW wybranych w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 

ulega skróceniu do dnia 31 sierpnia 2016. 

§91. 

Członkowie organów kolegialnych Uczelni oraz Samorządu zachowują mandat do końca 

kadencji członków Parlamentu. 

§92. 

Kadencja członków Parlamentu wybranych w semestrze zimowym roku akademickiego 

2014/2015 ulega skróceniu do 31 sierpnia 2015. 

§93. 

Komisja Rewizyjna działa, bez zmian, w powołanym składzie do 31 sierpnia 2015. 

§94. 

Nazwa organu kolegialnego Prezydium Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2015.  

§95. 

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Samorządu 

Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 29 grudnia 2013. 


