Załącznik do Uchwały nr 21/2014 Senatu UPJPII
z dnia 3 marca 2014 r.

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II
W KRAKOWIE

Rozdział I. ZASADY OGÓLNE
Art. 1.
Wszyscy studenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie tworzą Samorząd
Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Art. 2.
Samorząd Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwany dalej
”Samorządem”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (test jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zmian.) w zw.
z §5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski
w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół
katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów
duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów
nadawanych przez te szkoły wyższe, podpisanej w Warszawie dnia 1 lipca 1999 r.,
stanowiącej załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca
1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (Dz.
U. Nr 63, poz. 727) oraz statutu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i
Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, zwanego dalej ”Regulaminem”.
Art. 3.
Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu Studentów, w tym
rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz
kompetencje.
Art. 4.
1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)Uniwersytet - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
2)Senat - Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
3)Rektor - Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
4)prawo o szkolnictwie wyższym - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (test jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zmian.),
5)statut UPJPII - statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
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2. Ilekroć mowa w Regulaminie o studentach należy przez to rozumieć wszystkich
studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, to jest studentów:
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów
magisterskich, bez względu na formę kształcenia (studia stacjonarne i niestacjonarne).
Art. 5.
Zadaniami organów Samorządu są w szczególności:
1) reprezentowanie studentów wobec władz Uniwersytetu oraz poza
Uniwersytetem,
2) wyrażanie opinii i stanowisk środowiska studenckiego Uniwersytetu,
3) obrona praw studentów,
4) zabieganie o godziwe warunki studiowania i życia studentów,
5) współdecydowanie o sprawach Uniwersytetu w zakresie i na zasadach
określonych w prawie o szkolnictwie wyższym i statutem UPJPII oraz innymi
przepisami,
6) wybieranie przedstawicieli Samorządu do organów kolegialnych Uniwersytetu
na zasadach określonych w statucie UPJPII, prawie o szkolnictwie wyższym oraz
Regulaminie,
7) udział w organizacji przebiegu procesu dydaktycznego, opiniowanie planów
studiów i programów kształcenia oraz uzgadnianie treści regulaminu studiów,
8) wyrażanie zgody w sprawie kandydatów na stanowisko zastępcy kierownika
podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu właściwego do spraw
studenckich (prodziekana do spraw studenckich),
9) współdecydowanie z władzami Uniwersytetu o podziale dotacji z funduszu
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, z innych funduszów
stypendialnych dla studentów oraz współdecydowanie w zakresie innych spraw
socjalno – bytowych studentów,
10) decydowanie o podziale środków przyznanych na cele studenckie przez
władze Uniwersytetu,
11) wspieranie i integracja studenckiego ruchu naukowego, sportowego,
turystycznego i kulturalnego prowadzonego w Uniwersytecie,
12) współpraca z duszpasterstwami akademickimi: zgłaszanie inicjatyw, pomoc
w realizacji ich przedsięwzięć.
Art. 6.
1. Samorząd działa przez swoje organy oraz przez przedstawicieli Samorządu
w innych organach wyłanianych w drodze wyborów.
2. Organy Samorządu są niezależną i wyłączną reprezentacją studentów.
3. Organy Samorządu współpracują z władzami Uniwersytetu w realizacji zadań
Uniwersytetu w zakresie określonym w statucie UPJPII, prawie o szkolnictwie wyższym
oraz Regulaminie.
4. Organy Samorządu nie podlegają żadnym ponad uczelnianym strukturom samorządu
studenckiego.
5. Organy Samorządu Studentów respektują opinię studentów i przyjmują ich wnioski.
Art. 7.
1. Organami Samorządu na szczeblu Uniwersytetu są:
1) Rada Uczelniana Samorządu Studentów, zwana dalej ”RUSS”,
2) Zarząd Samorządu Studentów zwany dalej ”Zarządem”,
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3) Przewodniczący Samorządu Studentów, zwany dalej ”Przewodniczącym”,
4)Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów, zwana dalej ”Komisją Rewizyjną”,
5) Sąd Koleżeński Samorządu Studentów, zwany dalej ”Sądem Koleżeńskim”.
2. Organami Samorządu na szczeblu Wydziałów Uniwersytetu są:
1) Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, zwana dalej ”RWSS”,
2)Przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studentów, zwany dalej
”Przewodniczącym RWSS”.
3. Organy uchwałodawcze Samorządu mogą powoływać stałe lub doraźne
komisje, określając ich kompetencje i zakres zadań.
4. Organy wykonawcze Samorządu mogą powoływać zespoły robocze oraz
pełnomocników, określając ich kompetencje i zakres zadań. Pełnomocnictwa
wygasają nie później niż z końcem kadencji organu powołującego albo nie później
niż z wygaśnięciem mandatu wszystkich członków tego organu.
Art. 8.
Organy Samorządu Studentów prowadzą działania mające na celu informowanie
społeczności studenckiej Uniwersytetu o podejmowanych przez siebie inicjatywach
i decyzjach.
Art. 9.
Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu Studentów niezgodną z przepisami prawa,
statutem UPJPII, regulaminem studiów lub niniejszym Regulaminem.
Rozdział II. BUDŻET SAMORZĄDU
Art. 10.
Samorząd dla realizacji swoich zadań ma prawo korzystać z urządzeń i środków
materialnych Uniwersytetu, w szczególności z pomieszczeń oraz urządzeń
poligraficznych, na zasadach określonych w porozumieniu z władzami Uniwersytetu.
Art. 11.
1. Uniwersytet zapewnia środki materialne na działanie Samorządu i jego ……….
organów.
2. Samorząd może zabiegać o pomoc materialną u osób prawnych, osób fizycznych i
innych jednostek, których działanie nie jest sprzeczne z moralnością chrześcijańską.
3. Samorząd może podejmować przedsięwzięcia służące uzyskaniu środków
materialnych we własnym zakresie; ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Rokiem budżetowym Samorządu jest rok kalendarzowy.
5. Samorząd do 20 listopada każdego roku akademickiego przedstawia prorektorowi do
spraw studenckich preliminarz wydatków na następny rok budżetowy.
6. Samorząd do końca stycznia następnego roku przedstawia prorektorowi do spraw
studenckich sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządu. Po zatwierdzeniu
sprawozdania prorektor do spraw studenckich zatwierdza budżet Samorządu na kolejny
rok kalendarzowy.
7. W sprawach spornych decyzje w sprawie budżetu Samorządu podejmuje Senat.
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Rozdział III. ORGANY SAMORZĄDU NA SZCZEBLU UNIWERSYTETU
Art. 12.
1. Najwyższym organem Samorządu na szczeblu Uniwersytetu jest Rada Uczelniana
Samorządu Studentów (dalej RUSS).
2. RUSS jest organem uchwałodawczym Samorządu na szczeblu Uniwersytetu.
3. RUSS jest organem kolegialnym, każdy członek RUSS dysponuje podczas głosowania
jednym głosem.
4. RUSS podejmuje decyzje i prowadzi wszelkie sprawy Samorządu nie zastrzeżone do
kompetencji pozostałych organów Samorządu.5. Uchwały RUSS są wiążące dla
Samorządu i jego organów.
Art. 13.
1. W skład RUSS wchodzą członkowie wszystkich rad wydziałowych Samorządu
Studentów, delegowani przez RWSS na podstawie art. 33 ust 2) w zw. z art. 34 ust. 4
Regulaminu, w liczbie czterech z każdej RWSS, w tym Przewodniczący poszczególnych
RWSS. oraz Zarząd Samorządu Studenckiego.
2. RUSS jest organem stałym Samorządu, natomiast kadencja poszczególnych członków
RUSS trwa dwa lata licząc od momentu wyboru.
Art. 14.
Do kompetencji RUSS należy:
1) uchwalanie Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie oraz jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów wszystkich organów Samorządu i ich zatwierdzanie,
3) uzgadnianie treści uchwalanego przez Senat regulaminu studiów i jego zmian,
w trybie określonym w prawie o szkolnictwie wyższym,
4) wybór przedstawicieli studentów do innych organów niż Senat Uniwersytetu
na szczeblu uczelni lub kandydatów do tych organów, w trybie określonym przez
statut UPJPII, prawo o szkolnictwie wyższym lub przepisy odrębne,
5) wyrażanie zgody w sprawie kandydatów na stanowisko zastępcy kierownika
podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu właściwego do spraw
studenckich (prodziekana do spraw studenckich), w trybie określonym
w prawie o szkolnictwie wyższym,
6) uzgadnianie treści regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i
wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,
7) delegowanie przedstawicieli do komisji stypendialnych i odwoławczych
komisji stypendialnych,
8) podejmowanie decyzji w sprawie wniosku o przekazanie uprawnienia w
zakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych
studentów odpowiednio komisji stypendialnej i odwoławczej komisji
stypendialnej,
9) przedstawianie kandydatów do komisji dyscyplinarnych do spraw studentów,
10) wybór Przewodniczącego Samorządu Studentów i Zarządu Samorządu
Studentów,
11) wybór członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów,
12) wybór członków Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studentów,
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13) tworzenie i likwidacja stałych i doraźnych komisji Samorządu na szczeblu
Uniwersytetu,
14) przyjmowanie sprawozdań Zarządu,
15) wybór delegatów Samorządu do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej
Polskiej,
16) uchwalanie planu pracy Samorządu,
17) zatwierdzanie preliminarza budżetowego Samorządu opracowanego przez
Zarząd i kontrolowanie wydatkowania środków przyznanych Samorządowi przez
Uniwersytet oraz pozostałych środków stanowiących budżet Samorządu,
18) rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego w przedmiocie odwołania członka
WRSS,
19) wykonywanie innych zadań wynikających z Regulaminu, statutu UPJPII oraz
przepisów odrębnych.
ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW
Art. 15.
1. Zarząd Samorządu Studentów, zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczym
Samorządu, powołanym na wniosek Przewodniczącego przez RUSS.
2. Zarząd działa kolegialnie na podstawie regulaminu uchwalonego przez RUSS, każdy
członek Zarządu dysponuje podczas głosowania jednym głosem.
3. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący i członkowie wybierani przez RUSS
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy regulaminowej
liczby jej członków, w głosowaniu tajnym.
4. Skład Zarządu proponuje Przewodniczący uwzględniając w swoim wyborze
przedstawicieli każdej Rady Wydziałowej Samorządu Studentów. W skład Zarządu
wchodzi nie więcej niż pięć osób.
5. Odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w tym samym trybie,
co ich wybór, na wniosek 5członków RUSS lub Komisji Rewizyjnej, z zachowaniem
postanowień zawartych w art. 22 i 23 ust. 5niniejszego Regulaminu
6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie stałych
komisji RUSS, o których mowa w art. 7 ust. 3. niniejszego regulaminu, przewodniczący
RWSS oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.
7. Kadencja zarządu rozpoczyna się z chwila wyboru a kończy z chwilą zakończenia
urzędowania przez przewodniczącego.
Art. 16.
1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach powierzonych jej przez RUSS oraz
realizuje jej uchwały.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) wybór, ze swojego grona, dwóch zastępców przewodniczącego Samorządu
oraz dwóch sekretarzy, art. 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio;
2) współpraca z rektorem i administracją Uniwersytetu;
3) opracowywanie planu pracy samorządu i sprawozdania z jego wykonania.
4) przygotowanie i przedkładanie Prorektorowi ds. Studenckich planu podziału
Funduszu Pomocy Materialnej na każdy rok akademicki;
5) sprawowanie nadzoru nad pracami innych organów Samorządu poprzez
proponowanie projektów uchwał oraz wyznaczanie terminu ich rozpatrzenia;
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6) podejmowanie działań na wniosek RUSS oraz w porozumieniu z komisjami
RUSS;
7) współpraca z organizacjami studenckimi działającymi na terenie
Uniwersytetu, wspomaganie i koordynowanie ich przedsięwzięć;
8) wnioskowanie o przekazanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego i konsultowanie z
Rektorem spraw mających być przekazanych Komisji Dyscyplinarnej ds.
Studenckich;
9) powoływanie 3 rzeczników dyscyplinarnych pełniących funkcje oskarżyciela
przed Sądem Koleżeńskim spośród kandydatów przedstawionych przez Rady
Wydziałowe Samorządu Studentów;
10)wnoszenie rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej dla studentów w zakresie określonym w ustawie o szkolnictwie
wyższym;
11) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji RUSS;
12) prowadzenie protokołów zebrań RUSS
3. Przepis ust. 2 pkt. 6. nie dotyczy Komisji Rewizyjnej, Uczelnianej Komisji Wyborczej i
Sądu Koleżeńskiego.
4. Nierozpatrzenie projektu uchwały, o której mowa w ust.2 pkt. 6 w terminie stanowi
podstawę do wszczęcia, przez Komisję Rewizyjną, postępowania o naruszenie
Regulaminu wobec członków zarządu odpowiedzialnych za to.
5. Zarząd Samorządu Studentów dysponuje budżetem Samorządu Studentów w zakresie
określonym przez RUSS i zgodnie z preliminarzem budżetowym, o którym mowa w art.
11. ust. 5 Niniejszego Regulaminu.
6. Zarząd podejmuje działania dotyczące spraw określonych w art. 11 ust. 2 - 6.
Regulaminu i opracowuje preliminarz budżetowy Samorządu.
7. Zarząd przedstawia RUSS sprawozdania ze swej działalności, w tym z działalności
finansowej i dokumentuje stan środków materialnych oraz mienia będących w
dyspozycji Samorządu.
PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENTÓW
Art. 17.
1. Przewodniczący Samorządu Studentów, zwany dalej Przewodniczącym:
1) wykonuje uchwały RUSS i Zarządu, prowadzi nadzór nad działaniami
wynikającymi z porozumień podpisanych z komisjami, o których mowa w art. 14
pkt. 14;
2) reprezentuje Samorząd Studentów w Porozumieniu Samorządów Studenckich
Uczelni Krakowski ( PSSUK);
3) reprezentuje organy Samorządu Studentów na zewnątrz Uniwersytetu;
4) reprezentuje organy Samorządu Studentów wobec Władz Uniwersytetu;
5) zwołuje i prowadzi obrady RUSS;
6) zwołuje i prowadzi obrady Zarządu;
7) deleguje przedstawicieli samorządu do senatu i komisji senackich;
8) koordynuje działalność organów Samorządu Uniwersytet;
9) wybiera przedstawicieli studentów do Senatu Uniwersytetu;
10.) wykonuje inne obowiązki związane z pełnioną funkcją;
2. Przewodniczący może delegować część swoich uprawnień, na okres nie dłuższy niż
miesiąc, na któregoś ze swoich Zastępców.
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3. Jeśli Przewodniczący nie zwołuje we właściwym terminie RUSS ani Zarządu, to
obowiązek ten przechodzi na któregoś z Zastępców.
Art. 18.
1. Przewodniczący Samorządu wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarządu.
2. Za działania członków Zarządu przed RUSS odpowiada Przewodniczący.
Art. 19.
1. Przewodniczący Samorządu Studentów jest wybierany przez RUSS bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków, spośród
kandydatów przedstawionych przez Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji
Wyborczej, w głosowaniu tajnym
2. W przypadku nie dokonania wyboru w pierwszym i drugim głosowaniu w trybie
określonym w ust. 1 w głosowaniu trzecim wystarczy względna większość.
3. Kandydatem na Przewodniczącego może być każdy student posiadający bierne
prawo wyborcze.
4. Nowy Przewodniczący informuje o swoim wyborze i składzie Zarządu, Rektora oraz
Prorektora ds. Studenckich w ciągu 5 dni od daty wyboru przewodniczącego.
5. Jeżeli podczas trwania kadencji Zarządu, dojdzie do zmian w jego składzie, termin o
którym mowa w ust. 4 liczy się od daty powołania nowego członka lub członków.
Art. 20.
1. Kadencja Przewodniczącego trwa dwa lata i kończy się z chwilą wyboru nowego
Przewodniczącego.
2. Opróżnienie stanowiska Przewodniczącego przed upływem kadencji następuje z
powodu:
1) udzielenia mu votum nieufności przez RUSS;
2) złożenia rezygnacji przyjętej przez RUSS;
3) utraty biernego prawa wyborczego do organów Samorządu;
4) stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną o niemożliwości pełnienia funkcji co
najmniej 2 miesiące.
3. Opróżnienie stanowiska Przewodniczącego stwierdza RUSS uchwałą i niezwłocznie
wyznacza nowe wybory.
4. Do czasu wybrania nowego Przewodniczącego Samorządu Studentów jego funkcję
pełni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Art. 21.
1. RUSS może uchwalić Przewodniczącemu votum nieufności większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy regulaminowej ilości jej członków, w głosowaniu tajnym
2. Wniosek o votum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 5 członków RUSS
lub Komisję Rewizyjną Samorządu Studentów i poddany głosowaniu nie wcześniej niż
po upływie 7 dni od daty jego zgłoszenia.
3. RUSS uchwalając Przewodniczącemu votum nieufności musi jednocześnie
dokonać wyboru nowego Przewodniczącego RUSS.
4. Uchwalenie votum nieufności wobec Przewodniczącego jest równoznaczne
z odwołaniem Zastępców przewodniczącego oraz zarządu.
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KOMISJA REWIZYJNA I UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA
Art. 22.
Komisja Rewizyjna jest najważniejszym organem kontroli wewnętrznej
Samorządu Studentów.
Art. 23.
Komisja Rewizyjna:
1) bada naruszenia niniejszego Regulaminu, uchwał RUSS oraz innych aktów;
2) bada zgodność uchwał RUSS z Regulaminem Samorządu Studentów i aktami
nadrzędnymi;
3) bada zgodność uchwał innych niż RUSS organów samorządu z uchwałami
RUSS, niniejszym Regulaminem i aktami nadrzędnymi;
4) bada zgodność działań Komisji Samorządowych z Regulaminem Samorządu,
uchwałami RUSS i aktami nadrzędnymi;
5) bada rzetelność działań Przewodniczącego i innych organów Samorządu,
może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o votum nieufności
dla Przewodniczącego lub o odwołanie członków poszczególnych organów
Samorządu;
6) rozstrzyga spory kompetencyjne między organami Samorządu;
7) jest Odwoławczym Sądem Koleżeńskim,
8) rozpoznaje protesty wyborcze i rozstrzyga o ważności wyborów do organów
Samorządu.
Art. 24
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 osób wybranych przez RUSS bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków
RUSS, w głosowaniu tajnym, z grona wszystkich studentów Uniwersytet, posiadających
bierne prawo wyborcze do organów Samorządu, o nienagannej postawie moralnej.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może sprawować funkcji w innych organach
Samorządu, także w komisjach i zespołach problemowych Samorządu.
3. Komisja Rewizyjna orzeka w składzie co najmniej 3 osobowym.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata

Art. 25.

Art. 26.
1. W czasie trwania kadencji członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w wyniku:
1) utraty statusu studenta;
2) złożenia rezygnacji przyjętej przez RUSS;
3) odwołania przez Prorektora ds. studenckich na wniosek RUSS przegłosowany
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby
członków RUSS, w głosowaniu tajnym.
2. W przypadku wyborów uzupełniających art. 24 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Art. 27.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają swojego Przewodniczącego, który kieruje
jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
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2. Szczegółowy tryb postępowania przed Komisją Rewizyjną określa regulamin
uchwalony przez RUSS.
Art. 28.
1. Uczelnianą Komisję Wyborczą w liczbie co najmniej 3 osób powołuje Rada Uczelniana
Samorządu Studentów w trybie przewidzianym dla Komisji Rewizyjnej.
2. Kadencja Uczelnianej Komisji Wyborczej trwa dwa lata
3. Przepis art. 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem zakazu członkostwa w
komisjach, o których mowa w art. 7 ust. 3.
4. Przepis art. 26 stosuje się odpowiednio.
5. Szczegółowy tryb pracy Uczelnianej Komisji Wyborczej określa regulamin uchwalony
przez RUSS.
Art. 29.
Uczelniana Komisja Wyborcza:
1) przygotowuje harmonogram i przeprowadza wybory:
a) Przewodniczącego Samorządu Studentów,
b) Rady Uniwersyteckiej Samorządu Studentów,
c) Rad Wydziałowych Samorządu Studentów,
d) Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów,
e) Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studentów;
2) czuwa nad prawidłowością przebiegu wyborów;
3) sporządza protokoły i prezentuje je RUSS, Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
4) informuje o wynikach wyborów Rektora oraz Prorektora ds. Studenckich,
a w sprawie wyborów do RWSS także danego Dziekana, w ciągu 5 dni
od dnia przeprowadzenia wyborów.
Rozdział III. ORGANY SAMORZĄDU NA SZCZEBLU WYDZIAŁU
Art. 30.
1. Wszyscy studenci danego Wydziału tworzą Samorząd Wydziału.
2. Studenci kierunków międzywydziałowych wchodzą w skład Samorządu Wydziału,
który sprawuje nadzór administracyjny nad kierunkiem.
Art. 31.
Rada Wydziału Samorządu Studentów jest najwyższym organem Samorządu na szczeblu
Wydziału.
Art. 32.
1. Rada Wydziału Samorządów Studentów składa się z przedstawicieli wszystkich lat
danego Wydziału wybieranych w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich,
przeprowadzanych osobno dla każdego roku.
2. Liczbę członków poszczególnych RWSS i szczegółowe zasady ich wyboru oraz długość
kadencji organu określają Regulaminy Rad Wydziałowych Samorządów Studentów.
Art.33.
Do kompetencji RWSS należy podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących
Samorządu Wydziału w szczególności:
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1) reprezentowanie studentów wobec Dziekana i władz Wydziału;
2) delegowanie przedstawicieli RWSS do Rady Uczelnianej i Komisji szczebla
Uczelnianego;
3) delegowanie przedstawicieli na egzaminy komisyjne;
4) wypowiadanie się w sprawach programu i planu studiów, procesu nauczania i
kształcenia;
5) prowadzenie dokumentacji samorządu wydziałowego.
Art. 34.
1. Członkowie RWSS wybierają ze swojego grona Przewodniczącego RWSS.
2. Przewodniczący RWSS kieruje jej pracami i reprezentuje RWSS wobec władz
Uniwersytetu.
3. WRSS może odwołać swojego Przewodniczącego wybierając jednocześnie
nowego Przewodniczącego.
4. Szczegółowe kompetencje i zasady działania każdej z RWSS, określają Regulaminy
Rad Wydziałowych Samorządów Studentów, uchwalone przez RUSS, które są zgodne
niniejszym Regulaminem i Regulaminem Studenta Uniwersytetu.
Rozdział IV. SĄD KOLEŻEŃSKI SAMORZĄDU STUDENTÓW
Art. 35.
1. Sąd Koleżeński rozwiązuje spory między studentami i orzeka w sprawach naruszenia
przez studenta przepisów obowiązujących w Uniwersytecie oraz w sprawach dokonania
przez studenta czynu uchybiającego godności studenta.
2. Orzeczeniom sądu podlegają wszyscy studenci Uniwersytetu.
3. Sąd Koleżeński orzeka w I instancji.
4. Sąd wymierza kary zgodnie z przepisami ustawowymi i Statutem Uniwersytetu.
5. Odwoławczym Sądem Koleżeńskim jest Komisja Rewizyjna.
6. Zakres kompetencji Sądu Koleżeńskiego i tryb postępowania orzekającego określa
Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez RUSS.
Art. 36.
1. Sędziów Sądu Koleżeńskiego dla studentów Uniwersytet, po jednym z każdego
wydziału, wybiera RWSS, bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
2. Sędzią Sądu Koleżeńskiego może zostać każdy student Uniwersytet, posiadający
bierne prawo wyborcze do organów samorządu, o nienagannej postawie moralnej.
3. Sędzia Sądu Koleżeńskiego nie może sprawować funkcji w RUSS, Zarządzie i Komisji
Rewizyjnej.
4. Szczegółowe zasady wyboru sędziów do Sądu Koleżeńskiego zawiera regulamin, o
którym mowa w art. 35 ust. 6.
Art. 37.
1. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 1 rok.
2. Przepisy art. 26 ust.1 stosuje się odpowiednio.
3. Sprawy rozpoczęte i nie zakończone przed końcem kadencji rozpatruje Sąd
Koleżeński w dotychczasowym składzie z uwzględnieniem postanowień określonych w
ust. 2.
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Rozdział V. PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU STUDENTÓW
Art. 38.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu mają
wszyscy studenci Uniwersytetu.
2. Student może zostać pozbawiony biernego lub czynnego prawa wyborczego
prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Komisji Rewizyjnej
Samorządu Studentów.
Art. 39.

1. Organy Samorządu Studentów.
1) wszelkie uchwały i decyzje podejmują względną większością głosów przy
obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków, chyba że
Regulamin Samorządu Studentów lub ich regulaminy wewnętrzne stanowią
inaczej;
2) zapewniają jawność swych obrad, chyba że z ważnych powodów bezwzględną
większością głosów uchwaliły ich tajność;
3) prowadzą działalność mającą na celu informowanie społeczności studenckiej
Uniwersytet o podjętych decyzjach;
4) mogą powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe, określając
każdorazowo ich skład oraz zakres działania. Ich funkcje nie mogą wchodzić w
zakresy kompetencji zastrzeżonych dla organów samorządu.
2. Przepisy ust. 1 pkt. 2 – 4 nie dotyczą Komisji Rewizyjnej, Uczelnianej Wyborczej i Sądu
Koleżeńskiego.
3. Organy samorządu wymienione w ust. 2. wszelkie uchwały i decyzje podejmują
bezwzględną większością głosów przy obecności połowy regulaminowej liczby
członków, chyba że Regulamin Samorządu Studentów lub ich regulaminy wewnętrzne
stanowią inaczej;
4. Skład organów Samorządu jest imienny.
Art. 40.
1. RUSS na wniosek Komisji Rewizyjnej uchyla uchwały pozostałych organów
Samorządu niezgodne z uchwałami RUSS, niniejszym Regulaminem i aktami
nadrzędnymi;
2. Przepis ust. 1. nie dotyczy uchwał Sądu Koleżeńskiego podjętych w trybie
postępowania orzekającego, gdzie właściwym organem odwoławczym jest Komisja
Rewizyjna.
3. Organy samorządu wymienione w art. 7 ust. 1 i 2 przekazują przyjęte uchwały
Rektorowi i Prorektorowi ds. Studenckich w czasie 7 dni od ich przyjęcia.
4. Rektor uchyla uchwały organów samorządu niezgodne z przepisami
ustawowymi, statutem Uniwersytetu, regulaminem studiów lub niniejszym
Regulaminem.
Art. 41.
1. RUSS powołuje i określa skład osobowy następujących komisji stałych:
1) Komisję Dydaktyki i Kultury,
11

2) Komisję Ekonomiczną,
3) Komisję Prawną,
4) Komisję Rewizyjną,
5) Uczelnianą Komisję Wyborczą,
6) Komisję Zagraniczną.
2. Komisje stałe działają na podstawie i w trybie regulaminów, o których mowa w art. 14
pkt. 2.
Art. 42.
1. Posiedzenia organów Samorządu są zwoływane co najmniej raz w miesiącu z
wyjątkiem:
1) Rady Uczelnianej Samorządu Studentów, która obraduje na posiedzeniach
zwoływanych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
2) Komisji Rewizyjnej, Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej i Sądu Koleżeńskiego
które zbierają się, gdy zaistnieje taka potrzeba.
2. Przewodniczący danego organu Samorządu ma obowiązek zwołać zebranie na każdy
pisemny wniosek członka danego organu, odpowiednio uzasadniony
i poparty podpisami co najmniej 1/3 składu RUSS.
Art. 43.
1. W razie zagrożenia interesów społeczności studenckiej Samorząd może proklamować
akcję protestacyjną.
2. Akcję protestacyjną można proklamować tylko po uprzednim wyczerpaniu
wszystkich możliwości mediacyjnych.
3. Decyzję o rozpoczęciu i formie akcji protestacyjnej podejmuje RUSS większością 2/3
głosów regulaminowego składu RUSS.
4. Nikomu nie można nakazać ani zakazać udziału w akcji protestacyjnej.
5. Akcja protestacyjna może być prowadzona tylko zgodnie z przepisami ustawy o
szkolnictwie wyższym, niniejszym regulaminem i aktami nadrzędnymi z
poszanowaniem chrześcijańskiego charakteru Uniwersytetu.
Rozdział VI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Art. 44.
1. RUSS może większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy
regulaminowego składu przyjąć poprawki do niniejszego Regulaminu i dokonywać jego
zmian.
2. Zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu ich zgodności ze statutem Uniwersytetu
przez Senat Uniwersytetu.
Art. 45.
1. Senat wyznacza Samorządowi opiekuna spośród pracowników nauki.
2. Opiekun Samorządu może uczestniczyć w posiedzeniach wszystkich organów
Samorządu oraz wspomaga Samorząd swoją radą i pomocą.
3. Przewodniczący Samorządu informuje na bieżąco Opiekuna Samorządu Uniwersytetu
o działalności Samorządu.
Art. 46.
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1. Szczegółowe zasady wyboru i działania Rad Filii i Wydziałów Zamiejscowych
Samorządu Studentów Uniwersytetu ustala regulamin uchwalony przez RUSS.
2. Uchwalenie regulaminów, o których mowa w art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 4, art. 35 ust. 4,
art. 36. ust. 6. i art. 47 ust. 1 niniejszego regulaminu, bądź dokonywanie w nich zmian,
wymaga opinii Senackiej Komisji Prawnej.
Art. 47.
1. Kadencja organów Samorządu i osób wchodzących w ich skład wybranych lub
powołanych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu kończy się z upływem
okresu ustalonego w niniejszym Regulaminie, licząc od dnia ich wyboru, z zachowaniem
ust. 2 i 3.
2. Poszczególni członkowie wchodzący dotychczas w skład RUSS tracą swój
mandat przed upływem kadencji w przypadkach określonych w regulaminach, o których
mowa w art. 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
3. Wybory do Rad Wydziałowych Samorządu Studentów, Komisji Rewizyjnej
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej i Sądu Koleżeńskiego zostaną przeprowadzone w
terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
Art. 48.
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów
Uniwersytet w dniu 26 listopada 2013 roku i wchodzi w życie z dniem podjęcia przez
Senat uchwały stwierdzającej jego zgodność ze Statutem Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II.
Art. 49.
Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Senat Uczelni.

Kraków, 3 marca 2014 r.
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