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Uchwała 
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 26 października 2010 r. 

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego1

Działając na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 
(Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego stanowi co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 
Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zwany dalej Samorządem Studentów tworzą 
wszyscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

§ 2. 
Samorząd Studentów działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 
(Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Regulaminu 
Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanego dalej Regulaminem. 

§ 3. 
Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu Studentów, w tym rodzaje organów 
kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. 

§ 3a. 
Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) Ordynacja – Ordynacja wyborcza do organów Samorządu Studentów, zamieszczona 
w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiąca integralną część Regulaminu; 

2) Przewodniczący – Przewodniczący Samorządu Studentów; 
3) Rada – Uczelniana Rada Samorządu Studentów; 
4) RSSUJCM – Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum; 
5) Sekretarz – Sekretarz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów; 
6) WRSS – Wydziałowa Rada Samorządu Studentów i Rada Samorządu Studentów 

Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych; 
7) Zarząd – Zarząd Samorządu Studentów; 
8) Dom Studencki – dom studencki lub zespół domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

w którym zamieszkują studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 
1 ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Uczelnianej Rady Samorządu Studentów z dnia: 14 marca 2011 r., 
17 stycznia 2013 r., 21 marca 2017 r., 15 czerwca 2018 r. i 30 czerwca 2020 r. 
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§ 4. 
Do zadań Samorządu Studentów należy w szczególności: 

1) obrona praw studentów; 
2) reprezentowanie interesów studentów przed władzami Uniwersytetu; 
3) współdecydowanie o sprawach Uniwersytetu w zakresie i na zasadach określonych ustawą 

Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innymi 
przepisami; 

4) opiniowanie organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego oraz uzgodnienie treści 
Regulaminu Studiów; 

5) współdecydowanie o podziale dotacji z funduszu pomocy materialnej oraz decydowanie 
o podziale środków przyznanych na cele studenckie przez władze Uniwersytetu; 

6) formułowanie w imieniu środowiska studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii 
i stanowisk; 

7) wspieranie i organizacja naukowych, kulturalnych, sportowych i innych inicjatyw studenckich; 
8) animacja kultury studenckiej i integracja środowiska studenckiego. 

§ 5. 
Realizację zadań organów Samorządu Studentów wspierają władze Uniwersytetu poprzez zapewnienie 
środków materialnych. 

§ 6. 
1. Samorząd Studentów działa na stopniu uczelnianym i wydziałowym. 
2. Organami Samorządu Studentów na stopniu uczelnianym są: 

1) Rada; 
2) Przewodniczący; 
3) Zarząd. 

3. Organami Samorządu Studentów na stopniu wydziałowym są: 
1) WRSS; 
2) Przewodniczący WRSS. 

4. Organami Samorządu Studentów są także Rady Mieszkańców Domów Studenckich 
w poszczególnych Domach Studenckich, Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów, RSSUJCM, 
Uczelniana Komisja właściwa ds. socjalno-bytowych oraz Sąd Koleżeński. 

§ 7. 
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu Studentów mają wszyscy studenci 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa Ordynacja. 

§ 8. 
Organy Samorządu Studentów prowadzą działania mające na celu informowanie społeczności 
studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego o podejmowanych przez siebie inicjatywach i decyzjach. 

§ 9. 
Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu Studentów niezgodną z przepisami prawa, Statutem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Regulaminem Studiów lub niniejszym Regulaminem. 
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Rozdział 2 
Organy Samorządu Studentów na szczeblu Uczelni 

Oddział 1 
Uczelniana Rada Samorządu Studentów 

§ 10. 
Rada jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów. 

§ 11. 
W skład Rady wchodzą: 

1) Przewodniczący; 
2) Członkowie WRSS w liczbie trzech z każdego wydziału; 
3) Członkowie Rady Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 

Humanistycznych w liczbie trzech. 

§ 12. 
1. Do kompetencji Rady należy: 

1) uchwalanie oraz zmiana Regulaminu; 
2) zatwierdzanie Regulaminów WRSS, po zaopiniowaniu przez właściwą Uczelnianą Komisję 

Samorządu Studentów; 
3) wybór Przewodniczącego oraz powołanie Przewodniczących Uczelnianych Komisji 

Samorządu Studentów; 
4) tworzenie i likwidowanie Uczelnianych Komisji Samorządu Studentów; 
5) wybór Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów; 
6) wybór członków Komisji Rewizyjnej; 
7) wybór członków Sądu Koleżeńskiego; 
8) wybór przedstawicieli studenckich do Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
9) wybór przedstawicieli studenckich do Kolegium Elektorów; 
10) wybór przedstawicieli studenckich do innych organów Uniwersytetu na szczeblu uczelni lub 

kandydatów do tych organów; 
11) wybór przedstawicieli do Rady Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego „Bratniak” zgodnie ze statutem Fundacji; 
12) zatwierdzenie kandydatów na przedstawicieli studenckich do komisji dyscyplinarnych na 

wniosek Zarządu; 
13) uchwalanie rocznego podziału środków przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie 

w oparciu o propozycję przedstawioną przez Zarząd; 
14) uzgodnienie treści uchwalanego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego Regulaminu 

Studiów, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym; 
15) rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego WRSS w przedmiocie odwołania członka WRSS; 
16) decydowanie o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i strajku studenckiego; 
17) rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego w przedmiocie odwołania przedstawiciela 

studenckiego do Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
18) powołanie członków Zarządu Komisarycznego. 

2. Wybór przedstawicieli studenckich do Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego następuje 
z uwzględnieniem § 35 niniejszego Regulaminu. 
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§ 13. 
(uchylony) 

§ 14. 
1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Sekretarza. Sekretarz zwołuje posiedzenie 

Rady co najmniej raz na trzy miesiące. 
2. Obecność członków Rady na posiedzeniach Rady jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona 

nieobecność stanowi podstawę do wszczęcia postępowania przed Sądem Koleżeńskim. 

§ 15. 
Pierwsze posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów nowej kadencji zwołuje się nie później 
niż na 28 dni przed rozpoczęciem kadencji nowo wybranych Wydziałowych Rad. Pierwsze posiedzenie 
zwołuje i prowadzi, do czasu wyboru Sekretarza, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej 
Samorządu Studentów. 

§ 16. 
Posiedzenia Rady są jawne. Rada z ważnych powodów może bezwzględną większością głosów 
uchwalić ich tajność. W tajnych obradach Rady poza jej członkami mogą brać udział członkowie 
Komisji Rewizyjnej, oraz Przewodniczący Uczelnianych Komisji Samorządu Studentów. Z przebiegu 
posiedzenia tajnego sporządza się notatkę. 

§ 17. 
1. Z przebiegu posiedzenia jawnego Rady sporządza się protokół, który podlega opublikowaniu. 
2. Protokół powinien zawierać datę posiedzenia, jego przebieg, nazwiska obecnych członków Rady, 

nazwisko i podpis protokolanta oraz podpis Sekretarza. 
3. Podjęte na posiedzeniu Rady uchwały stanowią załączniki do protokołu. 
4. Sekretarz przedstawia sporządzony protokół na kolejnym posiedzeniu Rady. Członkowie Rady 

mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu. Rada zatwierdza protokół w drodze 
głosowania. 

§ 18. 
1. Rada wykonuje swoje kompetencje, w tym wyraża opinie i zajmuje stanowisko w formie uchwał. 
2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Rady, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 
3. Wszystkie głosowania odbywają się poprzez osobiste oddanie głosu. 
4. Głosowania w sprawach osobowych są tajne. 
5. Uchwały innych organów Samorządu Studentów podejmowane są zgodnie z przepisami niniejszego 

paragrafu. 
6. Organy kolegialne Samorządu Studentów mogą podejmować uchwały za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość – z wykorzystaniem technologii informatycznych udostępnionych 
przez Uniwersytet Jagielloński, a także, z wyłączeniem Rady, w trybie obiegowym. Przepisy § 18 
ust. 2–5 stosuje się odpowiednio. 

7. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 6 odbywa się po uzyskaniu przez 
przewodniczącego tego organu zgody członków tegoż organu. 

§ 19. 
1. Pracami Rady kieruje Sekretarz. 
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2. Sekretarz wybierany jest spośród członków Rady zwykłą większością głosów na pierwszym 
posiedzeniu Rady nowej kadencji. 

3. Sekretarz powołuje swojego zastępcę spośród członków Rady. Zastępca wykonuje kompetencje 
Sekretarza w przypadku przejściowej niemożności sprawowania przez niego funkcji. W przypadku 
utraty mandatu Sekretarza, zastępca wykonuje jego kompetencje do czasu wyboru nowego 
Sekretarza. 

§ 20. 
1. Do kompetencji Sekretarza należy: 

1) zwoływanie posiedzeń Rady w tym informowanie jej członków o miejscu i czasie posiedzenia; 
2) przedstawianie porządku obrad; 
3) prowadzenie obrad Rady, w tym udzielanie głosu oraz sprawowanie pieczy nad prawidłowym 

przebiegiem obrad; 
4) przygotowanie kart do głosowania; 
5) obligatoryjne wyznaczenie protokolanta i dbanie o poprawność sporządzonego protokołu; 
6) decydowanie o sprostowaniu lub uzupełnieniu protokołu z posiedzenia Rady. 

2. Sekretarz zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego Samorządu 
Studentów, Komisji Rewizyjnej albo 1/3 składu Rady. 

§ 21. 
Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe, określając ich skład oraz zakres 
działania. 

§ 22. 
(uchylony) 

§ 23. 
(uchylony) 

§ 24. 
(uchylony) 

§ 25. 
(uchylony) 

§ 26. 
Organizację i tryb pracy Rady określa Regulamin posiedzeń Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 
podejmowany przez Radę w drodze uchwały. 

Oddział 2 
Przewodniczący Samorządu Studentów 

§ 27. 
1. Przewodniczący Samorządu Studentów, jest organem wykonawczym, reprezentuje Samorząd 

Studentów na zewnątrz. 
2. Przewodniczący Samorządu Studentów wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie oraz uchwałach Rady. 
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§ 28. 
(uchylony) 

§ 29. 
(uchylony) 

§ 30. 
Przewodniczący w szczególności: 

1) wykonuje uchwały Rady; 
2) reprezentuje interesy studentów przed władzami Uczelni; 
3) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu; 
4) wydaje zarządzenia i komunikaty; 
5) może tworzyć inne jednostki Samorządu Studentów; 
6) może powołać pełnomocników, określając ich zakres działania, w tym może powołać 

pełnomocnika do spraw Domów Studenckich; 
7) składa wniosek o przekazanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego zgodnie z art. 214 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym; 
8) (uchylony) 
9) (uchylony) 
10) przedstawia Radzie liczbę oraz nazwy, wraz z ustaleniem kompetencji Uczelnianych Komisji 

Samorządu Studentów, oraz osoby na stanowiska Przewodniczących Uczelnianych Komisji 
Samorządu Studentów; 

11) koordynuje i kontroluje pracę członków Zarządu; 
12) może zawiesić Przewodniczących Uczelnianych Komisji Samorządu Studentów do czasu 

odwołania przez Radę oraz może odwołać członków Zarządu niebędących Przewodniczącymi 
Uczelnianych Komisji Samorządu Studentów; 

13) może złożyć wniosek do Komisji Rewizyjnej o zawieszenie członka WRSS; 
14) sporządza sprawozdanie z podziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na 

sprawy studenckie i rozliczenie tych środków w trybie i terminie określonym ustawą; 
15) jest organem właściwym, na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym 

w zakresie uzgadniania przyznawania stypendiów dla studentów z własnego funduszu 
stypendialnego Uczelni. 

§ 31. 
Przewodniczący Samorządu Studentów składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności, nie rzadziej 
niż raz w roku akademickim. 

§ 32. 
1. Przewodniczący ustala liczbę, oraz powołuje wiceprzewodniczących i określa ich obowiązki. 
2. Przewodniczący obligatoryjnie powołuje Wiceprzewodniczącego do spraw Collegium Medicum, 

którym jest Przewodniczący RSSUJCM. 
3. Przewodniczący może upoważniać wiceprzewodniczących, oraz członków Zarządu do załatwiania 

określonych spraw i wykonywania niektórych kompetencji w jego imieniu w ustalonym zakresie. 

§ 33. 
(uchylony) 
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§ 34. 
Przewodniczący może pełnić tylko te funkcje, które są bezpośrednio związane ze sprawowanym przez 
niego urzędem. 

§ 35. 
Przewodniczący z urzędu pełni funkcję przedstawiciela studenckiego do Senatu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, delegata Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Porozumienia 
Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa oraz na zjazd delegatów Parlamentu Studentów 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Oddział 3 
Zarząd Samorządu Studentów 

§ 36. 
1. Zarząd jest wykonawczym organem kolegialnym. 
2. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Samorządu Studentów. 

§ 37. 
1. W skład Zarządu wchodzą: 

1) Przewodniczący i wiceprzewodniczący Samorządu Studentów, 
2) Przewodniczący Uczelnianych Komisji Samorządu Studentów. 

2. W skład Zarządu mogą wchodzić osoby powołane przez Przewodniczącego. 

§ 38. 
1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) prowadzenie bieżącej polityki Samorządu Studentów; 
la) przedstawianie Radzie projektu rocznego podziału środków przeznaczonych przez uczelnię na 

sprawy studenckie 
2) podział środków przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie, przyznanych przez Radę 

na działalność regulaminową Samorządu Studentów, działalność WRSS i działalność 
organizacji studenckich; 

3) zapewnianie wykonania uchwał Rady; 
4) proponowanie Radzie kandydatów na przedstawicieli studenckich do komisji dyscyplinarnych 

oraz powoływanie kandydatów na przedstawicieli studenckich do stałych i doraźnych komisji 
senackich i rektorskich; 

5) kierowanie akcją protestacyjną, z której przebiegu Zarząd składa sprawozdanie na najbliższym 
posiedzeniu Rady. 

2. Do kompetencji Zarządu należą także sprawy niezastrzeżone dla innych organów Samorządu 
Studentów. 

§ 38a. 
1. W projekcie rocznego podziału środków przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie, 

o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 1a Zarząd proponuje procentowy podział środków na następujące 
kategorie: 
1) działalność regulaminowa Samorządu Studentów; 
2) działalność WRSS; 
3) działalność kół naukowych; 
4) działalność organizacji studenckich. 
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2. Rada akceptuje lud odrzuca przedstawiony przez Zarząd projekt rocznego podziału środków 
przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. 

3. W przypadku odrzucenia projektu przedstawionego przez Zarząd, Rada formułuje zalecenia 
dotyczące zapisów projektu i kieruje go ponownie pod obrady Zarządu. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd, nie później niż w terminie 7 dni od dnia posiedzenia 
Rady, przedstawia Radzie do akceptacji nowy projekt rocznego podziału środków przeznaczonych 
przez uczelnię na sprawy studenckie z uwzględnieniem zaleceń sformułowanych przez Radę. 

5. Przewodniczący przedstawia uchwałę Rady w sprawie rocznego podziału środków przeznaczonych 
przez uczelnię na sprawy studenckie do wiadomości Rektorowi. 

§ 38b. 
Zarząd dokonuje bieżącego podziału środków, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2 w oparciu o roczny 
podział środków uchwalony przez Radę. 

§ 39. 
Zarząd określa organizację i tryb swojej pracy. 

§ 40. 
1. Posiedzenia Zarządu są niejawne. 
2. Przewodniczący może zezwolić zaproszonym osobom na uczestniczenie w posiedzeniu Zarządu. 

Oddział 4 
Uczelniane Komisje Samorządu Studentów 

§ 41. 
(uchylony) 

§ 42. 
1. Zadaniem Uczelnianych Komisji Samorządu Studentów jest prowadzenie działalności w danej 

dziedzinie prac Samorządu Studentów i wypełnianie zadań wyznaczonych przez 
Przewodniczącego. 

2. Przewodniczący określa szczegółowo zakres działania komisji we wniosku, o którym mowa w § 30 
pkt 10. 

§ 42a. 
1. Uczelniane Komisje Samorządu Studentów obligatoryjnie tworzy i likwiduje Rada na wniosek 

Przewodniczącego, o którym mowa w § 30 pkt 10. 
2. Obligatoryjnie tworzy się Uczelnianą Komisję właściwą do spraw dydaktyki i jakości kształcenia 

oraz Uczelnianą Komisję właściwą ds. socjalno-bytowych. 

§ 43. 
1. Przewodniczących Uczelnianych Komisji Samorządu Studentów powołuje i odwołuje Rada na 

wniosek Przewodniczącego, o którym mowa w § 30 pkt 10. 
2. Rada może odwołać Przewodniczącego Uczelnianej Komisji z własnej inicjatywy bezwzględną 

większością głosów. 
3. Przewodniczący sprawuje nadzór nad działalnością Przewodniczących Uczelnianych Komisji 

i odpowiada przed Radą za ich działalność w ramach pełnionych obowiązków. 
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§ 44. 
Przewodniczący Uczelnianych Komisji wybierają członków komisji i odpowiadają za ich działalność 
w ramach wykonywanych obowiązków. 

Oddział 5 
Uczelniana Komisja właściwa ds. socjalno-bytowych 

§ 45. 
Uczelniana Komisja właściwa ds. socjalno-bytowych jest kolegialnym organem Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, działającym w zakresie spraw pomocy materialnej oraz innych spraw 
socjalno-bytowych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

§ 46. 
W skład Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych wchodzą: 

1) Przewodniczący Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych; 
2) wiceprzewodniczący powoływani przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji właściwej ds. 

socjalno-bytowych; 
3) przewodniczący wszystkich wydziałowych komisji stypendialnych; 
4) przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
5) wiceprzewodniczący do spraw Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 

§ 47. 
1. Do kompetencji Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych należy: 

1) podejmowanie uchwał dotyczących wszystkich spraw socjalno-bytowych studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; 

2) przedstawianie Rektorowi w porozumieniu z Przewodniczącym propozycji w sprawach: 
a) wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się 

o stypendium socjalne; 
b) podziału środków na poszczególne świadczenia pomocy materialnej, o których mowa 

ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, i na remonty w domach studenckich; 
c) rodzaju dokumentacji koniecznej do obliczenia dochodu w rodzinie studenta; 
d) progów dochodu i wysokości świadczeń socjalnych w poszczególnych progach; 
e) wysokości stypendium Rektora dla najlepszych studentów; 
f) maksymalnej wysokości jednorazowej zapomogi; 
g) wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia 

niepełnosprawności; 
3) przygotowanie projektu budżetu funduszu pomocy materialnej i przedstawienie Rektorowi do 

zatwierdzenia; 
4) przygotowywanie projektu regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i przedstawienie Rektorowi do zatwierdzenia; 

5) przyznawanie miejsc w domach studenckich, zgodnie z Regulaminem przydzielania 
i korzystania z miejsc w Domach Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, ustalanym 
w porozumieniu z Przewodniczącym w drodze zarządzenia przez Rektora. 

2. Przewodniczący może powierzyć Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych 
wykonywanie kompetencji z art. 104 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym do uzgadniania 
przyznawania stypendiów dla studentów z własnego funduszu stypendialnego Uczelni. 
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§ 48. 
1. Pracami Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych kieruje Przewodniczący 

Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych. 
2. Przewodniczący Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych: 

1) zwołuje i prowadzi obrady Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych; 
2) reprezentuje Uczelnianą Komisję właściwą ds. socjalno-bytowych na zewnątrz; 
3) przedstawia Przewodniczącemu kandydatury na członków Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej; a w przypadku niepodjęcia przez WRSS do dnia 14 października każdego roku 
akademickiego uchwały o przedstawieniu kandydatów na członków Wydziałowych Komisji 
Stypendialnych także kandydatury na członków Wydziałowych Komisji Stypendialnych; 

4) przyznaje miejsca w domach studenckich na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
Uczelnianą Komisję właściwą ds. socjalno-bytowych; 

5) zatwierdza zwiększenia limitów środków pieniężnych na świadczenia pomocy materialnej na 
poszczególnych wydziałach; 

6) zatwierdza wszystkie wydatki z Funduszu Pomocy Materialnej; 
7) podpisuje uchwały Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych; 
8) opiniuje indywidualne sprawy socjalno-bytowe studentów; 
9) opiniuje proponowany skład Wydziałowych Komisji Stypendialnych; 
10) opiniuje proponowany skład Wydziałowych Komisji Ekonomicznych; 
11) raz w roku kalendarzowym przedstawia Radzie sprawozdanie z działalności Uczelnianej 

Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych, w szczególności z podziału funduszu pomocy 
materialnej. 

3. Kompetencje Przewodniczącego Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych może 
wykonywać działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący. 

4. Wiceprzewodniczącym Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych jest Przewodniczący 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz osoby powołane przez Przewodniczącego Uczelnianej 
Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych. Przewodniczący Uczelnianej Komisji właściwej ds. 
socjalno-bytowych powołuje wiceprzewodniczącego do spraw Collegium Medicum na wniosek 
Przewodniczącego RSSUJCM. 

§ 49. 
1. Decyzje i uchwały Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych przekazywane są 

niezwłocznie Przewodniczącemu, który może wstrzymać ich wykonanie przekazując określoną 
sprawę pod rozstrzygnięcie Rady. 

2. W wypadkach spornych, a niecierpiących zwłoki decyzję podejmuje Przewodniczący, który 
przyjmuje odpowiedzialność za podjęte działania przed Radą. 

Rozdział 3 
Organy Samorządu Studentów na szczeblu Wydziału 

Oddział 1 
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów 

§ 50. 
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów jest właściwym organem uchwałodawczym Samorządu 
Studentów na stopniu wydziału. 
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§ 51. 
1. WRSS powoływana jest spośród studentów danego wydziału z zachowaniem przepisów Ordynacji. 
2. Liczbę członków poszczególnych WRSS określa Rada w drodze uchwały. 

§ 52. 
Do kompetencji WRSS należy podejmowanie decyzji dotyczących Samorządu Studentów na szczeblu 
wydziału, w szczególności: 

1) reprezentowanie studentów wydziału przed władzami wydziału; 
2) delegowanie przedstawicieli studentów na egzaminy komisyjne; 
3) wybór członków Rady z danego wydziału; 
4) wyrażanie opinii w sprawie programów nauczania; 
5) proponowanie Dziekanowi składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej po zasięgnięciu opinii 

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych; 
6) proponowanie Dziekanowi składu Wydziałowej Komisji Ekonomicznej po zasięgnięciu opinii 

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno-bytowych; 
7) powoływanie Wydziałowej Komisji właściwej do spraw dydaktyki i jakości kształcenia; 
8) wybór przedstawicieli studenckich do rad wydziałów i rad instytutów z zastrzeżeniem 

przepisów Ordynacji; 
9) może uchwalić regulamin WRSS. 

§ 53. 
(uchylony) 

§ 54. 
(uchylony) 

Oddział 2 
Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 

§ 55. 
Przewodniczący WRSS jest organem wykonawczym na stopniu wydziału. 

§ 56. 
1. Przewodniczący WRSS: 

1) kieruje pracami WRSS; 
2) wydaje zarządzenia i komunikaty; 
3) ustala liczbę oraz powołuje wiceprzewodniczących spośród członków WRSS i określa ich 

obowiązki; 
4) przewodniczy posiedzeniom WRSS; 
5) reprezentuje WRSS przed władzami wydziału. 

2. (uchylony) 
3. W przypadku utraty mandatu, zawieszenia, lub trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków przez 

Przewodniczącego WRSS, jego obowiązki tymczasowo, do czasu wyboru nowego 
Przewodniczącego, wykonuje Wiceprzewodniczący wskazany przez Przewodniczącego WRSS. 
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Rozdział 4 
Rady Mieszkańców Domów Studenckich 

§ 57. 
1. Rady Mieszkańców Domów Studenckich, zwane dalej Radami Mieszkańców reprezentują 

mieszkańców danego Domu Studenckiego przed administracją Domu Studenckiego. 
2. Kompetencje oraz tryb pracy Rad Mieszkańców określa Rada w drodze uchwały. 
3. Rady Mieszkańców mogą uchwalać własne Regulaminy. Regulamin Rady Mieszkańców Domu 

Studenckiego podlega zaopiniowaniu przez właściwą Uczelnianą Komisję Samorządu Studentów. 

§ 58. 
1. Rady Mieszkańców wybierane są w wyborach równych, bezpośrednich, powszechnych, 

w głosowaniu tajnym przez studentów będących mieszkańcami danego Domu Studenckiego, 
w którym odbywają się wybory. 

2. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania wyborów do Rad Mieszkańców określa Ordynacja 
wyborcza do Rad Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego zamieszczona 
w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, stanowiąca integralną część Regulaminu. 

§ 59. 
1. Rada Mieszkańców powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Mieszkańców. 
2. Przewodniczący Rad Mieszkańców informują Przewodniczącego Samorządu Studentów 

o zaistniałych problemach w celu podjęcia działań przed władzami Uniwersytetu i zarządcami 
domów studenckich. 

3. Przewodniczący wszystkich Domów Studenckich tworzą Radę Domów Studenckich. 
Przewodniczący powołuje dwie osoby, które wchodzą w skład Rady Domów Studenckich, oraz 
Przewodniczącego Rady Domów Studenckich z jej składu. 

4. Rada Domów Studenckich działa w celu poprawy warunków mieszkaniowych studentów 
zamieszkujących w Domach Studenckich, koordynowania prac poszczególnych Rad Mieszkańców 
oraz integracji mieszkańców Domów Studenckich. 

5. Przewodniczący Rady Domów Studenckich składa coroczne sprawozdanie Radzie przedstawiając 
warunki mieszkaniowe mieszkańców Domów Studenckich, problemy pojawiające się w danym 
roku akademickim oraz podejmowane przez Rady Mieszkańców działania. Sprawozdanie 
przedstawiane jest na ostatnim posiedzeniu Rady danego roku akademickiego. 

Rozdział 5 
Sąd Koleżeński 

§ 60. 
1. Sąd Koleżeński Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwany dalej Sądem 

Koleżeńskim oraz Odwoławczy Sąd Koleżeński Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, zwany dalej Odwoławczym Sądem Koleżeńskim orzekają o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej studentów w zakresie określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym 
i innych przepisach prawa. 

2. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory powstałe między studentami oraz między studentami a organami 
Samorządu Studentów na wniosek tych podmiotów i za ich zgodą. Odwoławczy Sąd Koleżeński 
rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć Sądu Koleżeńskiego. 

3. Sąd Koleżeński orzeka także w innych sprawach określonych w niniejszym Regulaminie. 
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§ 61. 
1. W skład Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego wchodzi po pięciu członków 

wybieranych przez Radę. 
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierani są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy regulaminowej liczby członków w głosowaniu tajnym. Członków Odwoławczego Sądu 
Koleżeńskiego wybiera Rada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
regulaminowej liczby członków w głosowaniu tajnym. 

3. Członkiem Sądu Koleżeńskiego może zostać każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego 
posiadający bierne prawo wyborcze do organów Samorządu, o nienagannej postawie moralnej, nie 
będący członkiem innego organu Samorządu Studentów. 

4. Członkiem Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego może zostać każdy student Uniwersytetu 
Jagiellońskiego posiadający bierne prawo wyborcze do organów Samorządu, o nienagannej 
postawie moralnej oraz doświadczeniu w pracy w Samorządzie, nie będący członkiem innego 
organu Samorządu Studentów. 

5. (uchylony) 

§ 62. 
1. Pierwsze posiedzenie Sadu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego, zwołane przez 

Sekretarza, odbywa się nie później niż 7 dni od powołania ich składu. Sekretarz otwiera posiedzenie 
i zarządza wybór Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Sądu. Kolejne posiedzenia prowadzi 
wybrany Przewodniczący Sądu. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego wybierają 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Sądu ze swego grona. Wybór następuje zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków 
w głosowaniu tajnym. 

3. Przewodniczący Sądu kieruje jego pracami i reprezentuje go na zewnątrz. 

§ 63. 
1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego są nieusuwalni. 
2. Utrata mandatu członka wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia 

Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego w przypadku utraty właściwości, które były niezbędne do 
objęcia mandatu. Mandat wygasa w przypadku utraty praw niezbędnych do jego objęcia. 

§ 64. 
1. Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński jest niezawisły w zakresie orzekania. 
2. Sąd Koleżeński rozstrzyga samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie jest 

związany rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego 
wyroku sądu. 

§ 65. 
1. Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim jest jawna. 
2. Sąd Koleżeński wyłącza jawność postępowania w całości lub w części, jeżeli jawność mogłaby 

obrażać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes obwinionego, uczelni lub osób trzecich. 
Ogłoszenie orzeczenia jest jawne. 

3. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie w sprawach dyscyplinarnych po przeprowadzeniu rozprawy, 
podczas której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów i obwinionego lub jego 
obrońcy. 
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4. Rektor, na wniosek Sądu Koleżeńskiego może zawiesić studenta w prawach studenta w przypadku 
uporczywego nieusprawiedliwionego niestawiania się na posiedzenie Sądu Koleżeńskiego 
dotyczącego sprawy dyscyplinarnej mimo prawidłowego zawiadomienia. 

§ 66. 
Postanowienia i orzeczenia Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą 
większością głosów. 

§ 67. 
Sąd Koleżeński orzeka kary przewidziane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. 

§ 68. 
Organizację, tryb pracy i szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa Regulamin 
Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego uchwalany przez Radę zamieszczony 
w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu i stanowiący jego integralną część. 

Rozdział 6 
Komisja Rewizyjna 

§ 69. 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu Studentów. 
2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność organów Samorządu Studentów z punktu widzenia 

legalności, gospodarności i rzetelności. 
3. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie ze swojej działalność nie później niż do 30 

czerwca każdego roku. 

§ 70. 
(uchylony) 

§ 71. 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym, w jej skład wchodzi pięć osób wybieranych przez 

Radę. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. 
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego 

posiadający bierne prawo wyborcze do organów Samorządu Studentów, o nienagannej postawie 
moralnej, posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad funkcjonowania organów 
Samorządu Studentów. 

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem żadnego innego organu Samorządu 
Studentów ani pełnić innej funkcji w Samorządzie Studentów w tym funkcji Przewodniczącego 
Uczelnianej Komisji Samorządu Studentów. 

4. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje, oprócz przypadków wymienionych w § 82 
ust. 1 pkt 1, 3 i 4 w wyniku odwołania przez Radę. 

5. Rada odwołuje członka Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów regulaminowego 
składu członków Rady. 

6. Utrata mandatu przez członka Komisji Rewizyjnej oznacza konieczność przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających. 
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§ 72. 
1. Przewodniczący wyznacza w ciągu siedmiu dni od dnia wyboru członków Komisji Rewizyjnej 

przez Radę termin zebrania Komisji Rewizyjnej. Niezebranie się w oznaczonym przez 
Przewodniczącego terminie oznacza utratę mandatu przez nowo wybranych członków Komisji 
Rewizyjnej i konieczność przeprowadzenia ponownych wyborów na najbliższym posiedzeniu 
Rady. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na pierwszym 
posiedzeniu. 

3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba że 
niniejszy Regulamin lub Regulamin Posiedzeń Komisji Rewizyjnej stanowi inaczej. 

§ 73. 
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) badanie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu; 
2) (uchylony) 
3) badanie zgodności z uchwałami Rady, Regulaminem Samorządu Studentów i aktami 

nadrzędnymi uchwał podejmowanych przez inne organy niż Rada, podlegające kontroli; 
4) stwierdzanie stałej niezdolności do wykonywania funkcji Przewodniczącego i Sekretarza; 
5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami Samorządu Studentów; 
6) wnioskowanie do właściwego organu o odwołanie przedstawicieli w organach Samorządu 

Studentów, z zastrzeżeniem ust. 3; 
7) rozpoznawanie protestów wyborczych i rozstrzyganie o ważności wyborów do organów 

Samorządu Studentów. 
2. Na wniosek Przewodniczącego Komisja Rewizyjna może zawiesić w pełnieniu funkcji każdą osobę 

wybraną lub powołaną przez organy Samorządu Studentów oraz każdego członka organu 
kolegialnego. 

3. W razie rażącego naruszenia prawa przez Przewodniczącego lub Przewodniczącego Uczelnianej 
Komisji Samorządu Studentów, Komisja Rewizyjna zawiesza daną osobę w pełnieniu funkcji oraz 
jednocześnie składa wniosek o jej odwołanie przez Radę. 

4. Wniosek musi zostać rozpatrzony w ciągu trzech dni bezwzględną większością głosów 
regulaminowego składu Rady na nadzwyczajnym posiedzeniu zwołanym wyłącznie w tym celu. 
W razie odrzucenia wniosku zawieszenie uznaje się za niebyłe. W przypadku odwołania 
Przewodniczącego Samorządu Studentów zastosowanie mają przepisy § 58 Ordynacji. 

§ 74. 
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego, Rady 
lub każdego studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

§ 75. 
Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Rada w formie uchwały. 

Rozdział 7 
Przedstawiciele Samorządu Studentów w innych organach i wygaśnięcie mandatu 

przedstawicieli Samorządu Studentów 

§ 76. 
1. Do czasu utrzymania odrębności finansowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 

tworzy się RSSUJCM. 
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2. W skład RSSUJCM wchodzą wszyscy członkowie WRSS Wydziału Lekarskiego, 
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu. 

3. Do kompetencji RSSUJCM należy wyłącznie: 
1) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego RSSUJCM z grona studentów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Collegium Medicum bezwzględną większością głosów regulaminowego składu 
RSSUJCM. Przewodniczący RSSUJCM nie może być jednocześnie Przewodniczącym WRSS 
żadnego z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum; 

2) decydowanie w sprawach podziału środków przeznaczonych przez uczelnię na sprawy 
studenckie w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. 

3) (uchylony) 
4) (uchylony) 

4. RSSUJCM może uchwalić własny regulamin, podlega on akceptacji Rady. 

§ 77. 
Kompetencje Przewodniczącego RSSUJCM: 

1) reprezentuje, przewodniczy oraz zwołuje obrady RSSUJCM i Zarządu RSSUJCM; 
2) powołuje Wiceprzewodniczącego z grona studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 

Medicum oraz określa jego kompetencje; 
3) sporządzanie sprawozdania z podziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na 

sprawy studenckie w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum i rozliczenia tych 
środków w trybie i terminie określonym ustawą. 

4) (uchylony) 

§ 77a. 
1. Tworzy się Zarząd RSSUJCM. 
2. W skład Zarządu RSSUJCM wchodzą: 

1) Przewodniczący RSSUJCM; 
2) Wiceprzewodniczący RSSUJCM; 
3) Przewodniczący WRSS Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu; 
4) osoba powołana przez Przewodniczącego RSSUJCM z grona studentów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Collegium Medicum. 
3. Do kompetencji Zarządu RSSUJCM należy wyłącznie bieżący podział środków finansowych 

przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium 
Medicum, w oparciu o uchwałę RSSUJCM w sprawie rocznego podziału tych środków. 

§ 78. 
Kadencja przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Uniwersytetu, jak również kadencja 
innych osób wybranych lub powołanych przez organy Samorządu Studentów trwa do czasu wyboru 
nowych przedstawicieli. 

§ 79. 
1. W Samorządzie Studentów nie można łączyć następujących funkcji: Przewodniczącego, Sekretarza, 

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Samorządu Studentów, Przewodniczącego Uczelnianej 
Komisji Wyborczej Samorządu Studentów, Przewodniczącego WRSS, członka Sądu Koleżeńskiego 
i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego. 

2. (uchylony) 



17 

§ 80. 
1. W przypadku ukończenia I stopnia studiów mandat w organach Samorządu Studentów ulega 

zawieszeniu do czasu rozpoczęcia studiów drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim. 
W przypadku niepodjęcia studiów, mandat wygasa 1 października roku ukończenia studiów 
pierwszego stopnia. 

2. Jeżeli wskutek zawieszenia członków organu kolegialnego organ ten stał się niezdolny do podjęcia 
uchwały z braku wymaganego quorum decyzję w sprawach niecierpiących zwłoki podejmuje 
Zarząd. 

§ 81. 
1. W przypadku dwukrotnej nieobecności studenckiego przedstawiciela na posiedzeniach Senatu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Rada przeprowadza procedurę jego odwołania w oparciu o § 101 
Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

2. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się w szczególności zły stan zdrowia poświadczony 
orzeczeniem lekarskim lub inne udokumentowane okoliczności uniemożliwiające udział 
w posiedzeniu. 

3. Za nieobecność usprawiedliwioną nie uznaje się w szczególności pracy zawodowej lub 
uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. 

4. Przewodniczący na najbliższym posiedzeniu Rady wnioskuje do Rady o jego odwołanie. 
5. (uchylony) 

§ 82. 
1. Oprócz przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie, mandat przedstawicieli Samorządu 

Studentów wygasa w przypadku: 
1) rezygnacji z funkcji; 
2) odwołania przez Radę; 
3) utraty statusu studenta; 
4) stałej niezdolności do wykonywania funkcji. 

2. Okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu stwierdza Komisja Rewizyjna. 

Rozdział 8 
Akcja protestacyjna i strajk studencki 

§ 83. 
1. Samorząd Studentów może, w celu poparcia swoich żądań, gdy są one przedmiotem sporu 

zbiorowego i dotyczą istotnych spraw lub interesów studentów podjąć akcję protestacyjną. 
2. Decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i jej formie podejmuje Rada bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków Rady 
jeżeli przedmiotem sporu jest sprawa o zasięgu Uczelni. Decyzję o przeprowadzeniu akcji 
protestacyjnej na wydziale i jej formie podejmuje Wydziałowa Rada Samorządu Studentów 
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby 
członków Wydziałowej Rady jeżeli przedmiotem sporu jest sprawa o zasięgu Wydziału. 

3. Przewodniczący zawiadamia Rektora, a Przewodniczący WRSS Dziekana o podjętej decyzji 
najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej. 

4. Przeprowadzenie akcji protestacyjnej nie może naruszać przepisów obowiązujących w Uczelni. 
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§ 84. 
1. Rada może podjąć decyzję o przeprowadzeniu strajku studenckiego. Rada podejmuje uchwałę 

o przeprowadzeniu strajku studenckiego bezwzględną większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy regulaminowej liczby członków Rady. 

2. Decyzja o przeprowadzeniu strajku studenckiego może być podjęta tylko, jeżeli wcześniejsze 
negocjacje z Rektorem lub inne niż strajk formy akcji protestacyjnej nie doprowadziły do 
rozwiązania konfliktu. 

§ 85. 
1. Udział w strajku studenckim lub innej akcji protestacyjnej jest dobrowolny. 
2. Do podjęcia decyzji i przeprowadzania strajku studenckiego lub innej akcji protestacyjnej stosuje 

się art. 206 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Rozdział 9 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 86. 
Wykładni postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje Rada. 

§ 87. 
Zmiana lub uchwalenie nowego Regulaminu następuje w drodze uchwały Rady podjętej większością 
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu. 

§ 88. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Samorządu Studentów z dnia 15 
stycznia 2007 r. oraz Regulamin Samorządu Studentów Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z dnia 1 października 2000 r. 

§ 89. 
(uchylony) 

§ 90. 
Regulamin niniejszy wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego jego 
zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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