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Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie – Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału  

Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Krakowie 



Strona 2 z 8 

 

 

Spis treści 

I. Postanowienia ogólne ............................................................................................................. 3 

II. Studencka Rada Wydziału ..................................................................................................... 4 

III. Przewodniczący SRW .......................................................................................................... 6 

IV. Postanowienia końcowe ....................................................................................................... 8 

 



Strona 3 z 8 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§1.  

1. Najwyższym organem Samorządu Studentów na Wydziale jest Studencka Rada 

Wydziału wybierana przez wszystkich studentów Wydziału, w wyborach bezpośrednich 

przeprowadzanych na zasadach ustalonych w Ordynacji wyborczej Samorządu 

Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwanej dalej Ordynacją.  

2. SRW działa na podstawie Ustawy, wewnętrznych przepisów Uczelni, Regulaminu 

Samorządu Studenckiego oraz niniejszego Regulaminu. 

 

§2.  

W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty: 

1) KR – Komisja Rewizyjna; 

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) Regulamin - Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie; 

6) RPS – Rzecznik Praw Studenta; 

7) Samorząd – Samorząd Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

8) Senat - Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

9) SK – Sąd Koleżeński; 

10) SRW – Studencka Rada Wydziału; 

11) Statut – Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

12) Uczelnia – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; 

13) USKW – Uczelniany Studencki Komisarz Wyborczy; 
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14) Ustawa – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku; 

15) WSKW – Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza; 

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

17) Zarząd – Zarząd Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

§3.  

1. Od momentu zatwierdzenia ważności wyborów do czasu rozpoczęcia kadencji 

członkowie elekci SRW 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. 

II. Studencka Rada Wydziału 

 

§4.  

SRW w swoim działaniu m.in.:  

1) reprezentuje interesy studentów swojego Wydziału na Wydziale; 

2) reprezentuje interesy studentów swojego wydziału w Uczelni i poza nią; 

3) uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w pracach organów kolegialnych 

Wydziału, Uczelni oraz innych organów Samorządu; 

4) wyraża opinię społeczności studentów wydziału w sprawach, którymi społeczność 

ta jest zainteresowana, a w szczególności:  

a) na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych; 

b) opiniuje harmonogram sesji egzaminacyjnych; 

c) opiniuje rozkład zajęć; 

d) opiniuje programy kształcenia. 

5) Uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach wydziału, a w szczególności:  

a) współpracuje z organami Wydziału w działaniach zmierzających do poprawy 

systemu kształcenia, 

b) uczestniczy w przyznawaniu świadczeń z funduszy pomocy materialnej 

oraz innych środków, z których przyznaje się stypendia i zapomogi 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

c) broni praw studentów Wydziału, 
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d) bierze udział w egzaminach i zaliczeniach komisyjnych, 

e) dba o rozwój kultury, sportu i turystyki wśród studentów Wydziału oraz 

wspiera studencki ruch naukowy. 

 

§5.  

1. Długość trwania kadencji członków SRW określa §54 Regulaminu. 

2. Mandat członka SRW wygasa na zasadach określonych w §19 oraz §20 Regulaminu. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka SRW odpowiednia SRW 

postępuje zgodnie z trybem przewidzianym w Ordynacji. 

 

§6. 

1. Pierwsze posiedzenie SRW jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego 

WSKW w terminie do 14 dni od stwierdzenia ważności wyborów.  

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie SRW wybierają spośród siebie zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków, w głosowaniu 

tajnym:  

1) Przewodniczącego SRW; 

2) Zastępcę Przewodniczącego SRW; 

3) delegatów do Parlamentu. 

 

3. SRW wybiera spośród studentów wydziału zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej 1/2 liczby członków, w głosowaniu tajnym członków Sądu Koleżeńskiego 

oraz studenckich przedstawicieli w Radzie Wydziału. 

4. W przypadku wyboru, o których mowa w ust. 2 i 3 protokoły z głosowań dostarcza 

się niezwłocznie do USKW.  

§7. 

W zakresie pełnienia swoich obowiązków członek SRW zobowiązany jest do brania 

czynnego udziału w jej pracach i sumiennego pełnienia powierzonych funkcji. 

 

§8. 

1. Członka SRW odwołuje Parlament. 

2. Odwołanie członka SRW może nastąpić na pisemny wniosek skierowany 

do Przewodniczącego przez: 

1) Przewodniczącego SRW; 
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2) KR; 

3) 1/3 liczby członków SRW; 

4) 1/10 liczby studentów Wydziału. 

3. Przewodniczący przedstawia wniosek, o którym mowa w ust. 2 na najbliższym 

posiedzeniu Parlamentu po uprzednim zaopiniowaniu przez SRW, która podejmuje 

uchwałę w sprawie opinii nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od daty 

złożenia wniosku. 

III. Przewodniczący SRW 

 

§9. 

Przewodniczący SRW:  

1. Reprezentuje studentów wydziału wobec władz wydziału; 

2. Na mocy §25 pkt 1 Regulaminu pełni funkcję delegata do Parlamentu; 

3. Na mocy §70 ust.1 Regulaminu pełni funkcję studenckiego przedstawiciela w Senacie; 

4. Pełni funkcję studenckiego przedstawiciela w Radzie Wydziału; 

5. Kieruje pracami SRW; 

6. Zwołuje posiedzenia SRW; 

7. Przedstawia na zakończenie kadencji i na wniosek KR sprawozdania z działalności 

SRW. Sprawozdanie jest przedstawiane na posiedzeniu SRW, wywieszane w miejscu 

ogólnodostępnym na wydziale, umieszczone na stronie internetowej oraz 

przekazywane Przewodniczącemu; 

8. Może powoływać pełnomocników do wyznaczonych zadań określając ich 

kompetencje oraz termin ważności pełnomocnictwa. 

§10. 

1. Przewodniczący SRW może zostać odwołany na wniosek: 

1) co najmniej 1/3 liczby członków SRW; 

2) co najmniej 1/10 liczby studentów wydziału; 

3) Przewodniczącego. 

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

i nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku. 

3. Odwołanie Przewodniczącego SRW następuje poprzez głosowanie bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków SRW. 
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§11. 

Przepisy §9 pkt 1 i pkt 2 oraz §10 stosuje się odpowiednio do Zastępcy Przewodniczącego 

SRW. 

 

§12. 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji 

obowiązki Przewodniczącego SRW do momentu wyboru nowego Przewodniczącego 

SRW przejmuje Zastępca Przewodniczącego SRW. 

2. W sytuacji o której mowa w ust.1, wybór Przewodniczącego SRW następuje najpóźniej 

w terminie do 14 dni. 

 

§13. 

1. Posiedzenia SRW prowadzi Przewodniczący SRW albo wyznaczony przez niego 

członek SRW, z wyjątkiem §6 ust. 1 oraz §12 ust. 1.  

2. Z każdego posiedzenia SRW, na którym podejmowane są uchwały sporządzany 

jest protokół zawierający listę obecności.  

3. Powiadomienie o posiedzeniu SRW powinno zostać przekazane do członków nie 

później niż 7 dni przed planowanym spotkaniem. 

 

§14. 

1. Przewodniczący SRW zwołuje posiedzenie SRW z własnej inicjatywy lub na wniosek:  

1) Dziekana; 

2) Przewodniczącego; 

3) Komisji Rewizyjnej; 

4) Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego; 

5) co najmniej 1/3 regulaminowego składu SRW; 

6) 1/10 studentów danego wydziału.  

2. W przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 1. Przewodniczący SRW zwołuje 

posiedzenie w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.  

3. Posiedzenie SRW odbywa się nie rzadziej niż raz na miesiąc, z wyłączeniem  

miesięcy: lipiec, sierpień oraz wrzesień. 

4. W przypadku niezwoływania posiedzenia przez Przewodniczącego SRW w przeciągu 

miesiąca lub w przypadku niedotrzymania terminu zawartego w ust. 2, Przewodniczący 

zwołuje posiedzenie SRW.  
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5. Posiedzenie zwołane na podstawie ust. 4 jest prowadzone przez Przewodniczącego albo 

osobę przez niego wyznaczoną.  

6. Termin posiedzenia, o którym mowa w ust. 4 ustala Przewodniczący jednak nie może 

być on dłuższy niż 14 dni od poinformowania Przewodniczącego o zaistnieniu 

przyczyny o której mowa w ust. 4. 

IV. Postanowienia końcowe 

 

§15. 

1. Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie stanowi 

przewinienie przeciwko obowiązkom studenta Uczelni i może być podstawą do:  

1) skierowania sprawy do Sądu Koleżeńskiego; 

2) wnioskowania do Parlamentu o odebranie mandatu lub odwołanie z funkcji; 

3) skierowania do postępowania dyscyplinarnego przed SK lub komisją dyscyplinarną 

właściwą do spraw studentów, na zasadach przewidzianych Ustawą i Statutem. 

2. Decyzję, o których mowa w ust. 1 podejmuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub 

na wniosek studenta UEK. Wydanie decyzji musi odbyć się w ciągu 14 dni, 

z wyłączeniem okresu wakacyjnego. 

 

§16. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie SRW działa na podstawie 

Regulaminu Samorządu Studenckiego.  

 


