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im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
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Regulamin 

Klubu Studenckiego BAKAŁARZ 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Klub Studencki BAKAŁARZ Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie, zwany dalej „Klubem” jest ogólnouczelnianą jednostką 

organizacyjną Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, zwanego 

dalej ,,Uczelnią”. 

2. Klub jest tworzony, przekształcany i likwidowany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii 

Senatu. 

3. Działalność Klubu jest nadzorowana i kontrolowana przez Prorektora ds. Studenckich. 

4. Podstawę działalności Klubu stanowi Statut Uczelni oraz niniejszy regulamin. 

 

Cele i zadania Klubu 

 

§ 2 

1. Główne cele działalności Klubu: 

1) budzenie i rozwijanie zainteresowań kulturalnych studentów, 

2) rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z kulturą, 

3) działania na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kultury,  

4) propagowanie w środowisku akademickim dorobku kultury. 

2. Do zadań Klubu należy: 

1) organizowanie imprez mających na celu popularyzację dokonań w dziedzinie nauki 

oraz kultury studenckiej i doktoranckiej, 

2) prezentacja artystycznego dorobku studenckiego i doktoranckiego, 

3) świadczenie pomocy studenckim kołom zainteresowań i grupom twórczym Uczelni, 

4) udostępnianie lokalu oraz infrastruktury na potrzeby organizacji imprez i uroczystości 

organizowanych przez Uczelnię oraz przez studentów i doktorantów, 

5) organizacja imprez edukacyjnych i rozrywkowych oraz inicjatyw z zakresu kultury 

studenckiej takich jak: bale, koncerty, spektakle, recitale, prelekcje, wieczory filmowe 

i muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi nauki, kultury oraz sztuki, itp, 

6) dbanie o wyposażenie, sprzęt audiowizualny oraz rzeczowe składniki majątku Klubu. 

 

Zasady działania Klubu 

 

§ 3 

1. Klubem zarządza Kierownik. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i kompetencji Kierownika ustala 

Kanclerz w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich. 

3. Prorektor ds. studenckich powołuje Radę Programową Klubu na okres kadencji Władz 

Uczelni. 

4. W skład Rady Programowej z głosem stanowiącym wchodzą: 

1) Kanclerz lub upoważniona przez niego osoba – jako Przewodniczący, 
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2) dwie osoby powołane przez Prorektora ds. Studenckich na wniosek Uczelnianego 

Zarządu Samorządu Studentów i Doktorantów. 

5. W pracach Rady uczestniczy Kierownik Klubu. 

6. Rada Programowa Klubu jest organem opiniodawczym, w szczególności opiniuje: 

1) projekty regulaminu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych Klubu, 

2) okresowe plany działalności programowej oraz sprawozdania z ich wykonania, 

3) plan finansowy Klubu oraz sprawozdanie z jego wykonania, 

4) roczne sprawozdanie z działalności Klubu. 

 

Finansowanie Klubu 

 

§ 4 

1. Klub prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego 

zatwierdzonego przez Prorektora ds. Studenckich, po wcześniejszej opinii Rady 

Programowej. 

2. Gospodarka finansowa Klubu prowadzona jest zgodnie z przyjętymi w Uczelni zasadami 

optymalizacji.  

3. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej Klubu i jego majątek 

odpowiedzialność ponosi Kierownik. 

4. Działalność klubu finansowana jest z przychodów własnych i może być dofinansowana ze 

środków Funduszu Ogólnouczelnianego pozostających w dyspozycji Prorektora ds. 

Studenckich. 

5. Przychody własne Klubu stanowią między innymi: 

1) dochody pozyskane z organizacji imprez, 

2) wpływy doraźne przeznaczone na określone cele, 

3) wpływy z najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, 

4) środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (w tym: zapisy, darowizny, wpływy  

od sponsorów itp.) 

6. Niewykorzystane w danym roku środki finansowe pozostają w dyspozycji Klubu. 

7. Wysokość poniesionych w ciągu roku budżetowego kosztów nie może przekraczać 

przychodów. 

8. Kierownik Klubu jest zobowiązany do utrzymania płynności finansowej. 

9. Deficyt jednostki pokrywa Rektor. 

10. Jeśli w okresie 2 kolejnych lat utrzymuje się ujemny wynik finansowy Kierownik Klubu 

opracowuje program naprawczy, który ma na celu odzyskanie równowagi finansowej oraz 

redukcję zadłużenia i przedstawia go do opinii Rady Programowej. Za realizację programu 

odpowiada Kierownik Klubu, który składa roczne sprawozdanie z jego realizacji. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 5 

W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Kierownik 

w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich. 

 

§ 6 

Zmian w regulaminie Klubu dokonuje się w trybie określonym przez Statut. 


