
Załącznik nr 2 do Zasad tworzenia, trybu rejestracji, działania 
i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich 

oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej 

 
Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej/* 

Uczelnianej Organizacji Doktorantów* 
Politechniki Krakowskiej 

 
§ 1 

Nazwa i siedziba Organizacji 
1. Uczelniana Organizacja Studencka PK, zwana dalej Organizacją, działa na 

podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu PK oraz niniejszego 
Regulaminu. 

2. Siedzibą Organizacji jest …………………………………………….…………………….. 
§ 2 

Cele i zadania Organizacji oraz sposoby działania 
1. Celem i zadaniem Organizacji jest: 

1) ……………………………………………………………………………………………. 
2) ……………………………………………………………………………………………. 
3) ……………………………………………………………………………………………. 

2. Organizacja realizuje swoje cele i zadania poprzez: 
1) …………………………………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………………………………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….. 

§ 3 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

1. Członkiem Organizacji może być każdy student*/doktorant* Politechniki Krakowskiej. 
2. Nabycie członkostwa Organizacji następuje na mocy uchwały Zarządu Organizacji 

akceptującej pisemną deklarację członkowską. 
3. Utrata członkostwa następuje: 

1) na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości 
Zarządu, 

2) z powodu skreślenia z listy studentów*/doktorantów*, 
3) na skutek uchwały Zarządu Organizacji,  
4) z powodu zgonu członka Organizacji. 

4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji przysługuje odwołanie do Walnego 
Zgromadzenia Członków. 

5. Członek Organizacji ma prawo do: 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji, 
2) udziału w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urządzeń i stwarzanych 

przez Organizację możliwości, 
3) używania odznak i znaków Organizacji, a także jej reprezentowania na wszelkich 

imprezach i spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami działania 
Organizacji, 

4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji. 
6. Do obowiązków członków należy: 

1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 
2) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz 

Organizacji, 
3) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji, 
4) dbanie o dobre imię Organizacji. 

§ 4 
Władze Organizacji 

1. Organami Organizacji są: 
1) Walne Zgromadzenie Członków, 
2) Zarząd. 

2. Władze Organizacji wyłaniane są w głosowaniu jawnym. 
3. Władze Organizacji w swych działaniach kierują się zasadami demokracji, 

kolegialności, jawności i gospodarności. 



§ 5 
Walne Zgromadzenie Członków 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Organizacji. 
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie i zmiany regulaminu Organizacji, 
2) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu, a także pozostałych członków 

Zarządu, 
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, 
4) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Organizacji, 
5) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji, 
6) ustalanie strategicznych wdrożeń programowych działalności Organizacji, 
7) ocena działalności Zarządu. 

3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu 
Organizacji, co najmniej raz w miesiącu (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych) oraz na 
żądanie co najmniej 1/5 wszystkich członków Organizacji. 

4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie 
Organizacji. 

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd 
powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

6. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych, chyba że 
postanowienia regulaminu stanowią inaczej. 

§ 6 
Zarząd 

1. Zarząd kieruje działalnością Organizacji. 
2. Zarząd Organizacji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

Sekretarza oraz członków w liczbie 2-3, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak 
postanowi. 

3. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Zarząd jest wybierany w głosowaniu jawnym, 
bezwzględną większością głosów. 

4. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów swoich członków we wszystkich 
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 
6. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizację na 

zewnątrz. 
7. Przewodniczący Zarządu w terminie do dnia 31 października każdego roku składa 

Rektorowi PK coroczne sprawozdanie z działalności Organizacji za rok poprzedni. 
8. Przewodniczący Zarządu zobowiązany jest przedkładać Rektorowi PK wszelkie 

zmiany w regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji i aktualny wykaz 
członków Organizacji. 

§ 7 
Finansowanie Organizacji 

1. Działalność Organizacji jest finansowana zgodnie z zasadami obowiązującymi na PK 
w zakresie finansowania działalności organizacji studenckich i doktorantów. 

2. Dyspozycje finansowe osób wskazanych przez Zarząd (dysponentów) zatwierdza 
właściwy prorektor. 

3. Obsługę finansową działalności Organizacji prowadzi pracownik do spraw obsługi 
finansowej właściwego prorektora (pracownik limitów). 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Zmian w regulaminie dokonuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 
głosów przy obecności 3/4 uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Organizacji podejmuje Walne Zgromadzenie 
Członków większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/5 uprawnionych do 
głosowania. 

 
* niepotrzebne skreślić  


