
Statut uchwalony w dniu 24.10.2015 r. na XX Zjeździe FSUA w Katowicach

Zmieniony 14.05.2022 r. na LIV Zjeździe FUA w Szczecinie

STATUT

Forum Uczelni Artystycznych

Tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 14.05.2022 r.

My, studentki i studenci polskich uczelni artystycznych, uważając integrację naszego środowiska
akademickiego za niezbędny warunek jego dalszego rozwoju, powołujemy Forum Uczelni
Artystycznych, będące porozumieniem reprezentującym nasze wspólne dążenia i w sposób twórczy
uczestniczące w rozwoju sztuki, nauki oraz kultury narodowej.

Tytuł I
Ustrój Forum Uczelni Artystycznych

Dział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Forum Uczelni Artystycznych, zwane dalej „Forum” jest autonomicznym porozumieniem,
zrzeszającym na równych prawach samorządy studentów polskich uczelni artystycznych.

2. Forum działa na podstawie Statutu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz w
zgodzie z przepisami ustawy właściwej Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niniejszego statutu,
zwanego dalej „Statutem”.

3. Forum Uczelni Artystycznych jest komisją branżową działającą przy Parlamencie Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z uchwałą Rady Studentów PSRP.

4. Forum może korzystać ze środków materialnych:
1) przyznanych przez PSRP,
2) przeznaczonych przez Rektorów uczelni zrzeszonych w KRUA,
3) pochodzących z innych źródeł zewnętrznych.

5. Forum Uczelni Artystycznych ma prawo do uchwalenia statutu oraz zmian w statucie.
6. Wyjaśnienie pojęć:

a. Absolutorium – decyzja Walnego Zjazdu wyrażająca pozytywną opinię o działalności
Prezydium, zapadająca na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym,

b. Delegat/ka – osoba wydelegowana przez właściwy organ samorządu studenckiego,
uprawniona do udziału w sesji Walnego Zjazdu,

c. Reprezentant/ka – osoba wydelegowana przez właściwy organ samorządu studenckiego
uprawniona do udziału w sesji Walnego Zjazdu z głosem stanowiącym,

d. Gospodarz – samorząd studencki organizujący sesję Walnego Zjazdu.
e. KRUA – Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych,
f. PSRP – Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,



g. Sesja – obrady Walnego Zjazdu, podczas których osoby wydelegowane mogą podejmować
decyzje i uchwały w sprawach przewidzianych niniejszym Statutem,

h. Przewodnicząca/Przewodniczący – osoba przewodnicząca Uczelni
Artystycznych

i. Walny Zjazd – Walny Zjazd Forum Uczelni Artystycznych
j. Prezydium – Prezydium Forum Uczelni Artystycznych

§ 2

1. Forum może używać skrótu „FUA”.
2. Forum używa następującego tłumaczenia na język angielski: The Art Students’ Union of Poland

(ASUP).
3. Forum posiada znak graficzny, którego wzór jest zastrzeżony i opisany w Księdze Znaku,

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.
4. Każdorazowo zgodę na wykorzystanie znaku o którym mowa w ust. 3 wyraża Prezydium wraz z

określeniem zakresu i czasu możliwości wykorzystania znaku.

§ 3

1. W skład FUA wchodzą samorządy studenckie publicznych uczelni artystycznych.
2. Samorządy studenckie niepublicznych uczelni artystycznych oraz wydziałów artystycznych

uczelni niepodlegających nadzorowi Ministra właściwego dla wyższego szkolnictwa
artystycznego mogą wchodzić w skład FUA w charakterze głosu doradczego po uzyskaniu zgody
Walnego Zjazdu.

3. Lista samorządów tworzących Forum stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 4

1. Do zadań Forum należy w szczególności:
1) rozwijanie współpracy i umacnianie więzi pomiędzy osobami studiującymi w uczelniach

artystycznych,
2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących ogółu osób studiujących w uczelniach

artystycznych,
3) inspirowanie i wspieranie działań osób studiujących w uczelniach artystycznych,
4) przyczynianie się do wzrostu znaczenia wyższego szkolnictwa artystycznego,
5) troska o poziom edukacji artystycznej i przestrzegania praw studentów,
6) reprezentowanie środowiska osób odbywających studia w uczelniach artystycznych na

forum ogólnopolskim i międzynarodowym,
7) wspieranie samorządności studenckiej w uczelniach artystycznych,
8) współpraca z ministerstwem właściwym dla wyższego szkolnictwa artystycznego
9) współpraca z Konferencją Rektorów Uczelni Artystycznych oraz Konferencją Rektorów

Akademickich Szkół Polskich,
10) współpraca z Polską Komisją Akredytacyjną.

Dział II
ORGANY FORUM



§ 5
1. Organami kolegialnymi Forum są:

1) Walny Zjazd,
2) Prezydium.

2. Organem jednoosobowym Forum jest Przewodnicząca/Przewodniczący.

Rozdział I
WALNY ZJAZD

§ 6

1. Walny Zjazd jest najwyższym organem uchwałodawczym Forum.
2. Uchwały Walnego Zjazdu są bezwzględnie wiążące dla pozostałych organów Forum.
3. Walny Zjazd obraduje przy kworum określonym jako 50%+1 Reprezentantów samorządów

studenckich wchodzących w skład Forum.

§ 7

1. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy w szczególności:
1) reprezentowanie interesów studentów polskich uczelni artystycznych,
2) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Forum,
3) uchwalenie statutu i jego zmian,
4) opiniowanie i odwołanie członków Prezydium,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Prezydium,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań oraz protokołów organów Forum,
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez osoby wchodzące w skład Forum

lub inne organy Forum,
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium,
9) podejmowanie decyzji o włączeniu do Forum przedstawicieli samorządów studenckich

uczelni niepublicznych oraz wydziałów uczelni, o których mowa §3 ust. 2.
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Forum,
11) podejmowanie bieżących decyzji.
12) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących środowiska studenckiego uczelni

artystycznych.

§ 8

1. Każdy samorząd studencki wchodzący w skład Forum ma prawo wyznaczyć na sesję Walnego
Zjazdu jednego Reprezentanta posiadającego mandat z głosem stanowiącym oraz nieograniczoną
liczbę Delegatek lub Delegatów z głosem doradczym (nieuprawnionych do głosowania).

2. W przypadku, gdy Reprezentantem jest osoba inna niż przewodniczący danego samorządu,
powinien on posiadać pisemne upoważnienie przewodniczącego.

3. W sesjach Walnego Zjazdu udział z głosem doradczym mogą brać udział goście zaproszeni przez
Przewodniczącego.

4. Obecność Reprezentanta podczas sesji Walnego Zjazdu jest obowiązkowa.
5. Nieobecność Reprezentanta samorządu studenckiego na dwóch kolejnych sesjach Walnego Zjazdu



skutkuje zawieszeniem mandatu tego samorządu. Samorządy studenckie, których członkostwo
zostało zawieszone nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego oraz nie wliczają się do
kworum.

6. Przywrócenie mandatów następuje na drugiej z kolei sesji na której obecny będzie Reprezentant
danego samorządu studenckiego.

7. Walny Zjazd obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
8. Sesje zwyczajne i nadzwyczajne nie powinny być zwoływane w okresie przerw świątecznych oraz

w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, chyba że zaistnieją uzasadnione przyczyny zwołania ich
w tym terminie.

§ 9

1. Sesja Walnego Zjazdu zwoływana jest nie rzadziej niż trzy razy w roku, przy czym obowiązkowo
w grudniu roku kończącego kadencję Przewodniczącej/Przewodniczącego jako sesja
sprawozdawczo-wyborcza.

2. Kalendarium sesji zwyczajnych na następny rok kalendarzowy proponuje
Przewodnicząca/Przewodniczący podczas ostatniej sesji Walnego Zjazdu w roku poprzedzającym
i zostaje ono przyjęte większością głosów Walnego Zjazdu.

3. Sesja sprawozdawczo-wyborcza nie może zostać zamknięta przed:
1) przeprowadzeniem głosowania nad absolutorium dla ustępującego Prezydium
2) wyborem nowego Prezydium,
3) wyborem Gospodarza kolejnej sesji Walnego Zjazdu.

4. Przewodnicząca/Przewodniczący zobowiązany/a do podania planu posiedzenia sesji najpóźniej 7
dni przed planowanym posiedzeniem.

5. Sesję nadzwyczajną zwołuje Przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej połowy składu Prezydium,
3) na wniosek samorządów studenckich stanowiących co najmniej 25% statutowego składu

Forum.
6. Przewodniczący zobowiązany jest do zawiadomienia samorządów studenckich zrzeszonych w

Forum o zwołaniu sesji nadzwyczajnej Walnego Zjazdu najpóźniej na 14 dni przed jej
rozpoczęciem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może być krótszy, lecz nie
krótszy niż 7 dni.

7. Przewodniczący w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku, o którym mowa w §9 pkt. 5 2) i
3) ogłasza miejsce, datę i Gospodarza sesji nadzwyczajnej, która powinna się odbyć w terminie do
30 dni od daty wpłynięcia wniosku Przewodniczącego.

8. W razie niedotrzymania przez Przewodniczącego któregokolwiek z terminów lub też
niedotrzymania obowiązku zwołania sesji Walnego Zjazdu, obowiązek zwołania sesji
nadzwyczajnej przechodzi na Wiceprzewodniczącego Forum.

9. Za zawiadomienie uznaje się przesłanie listu poleconego na adres głównej siedziby uczelni przy
której działa samorząd studencki lub przesłanie maila za potwierdzeniem odbioru na oficjalny
adres samorządu studenckiego lub kontakt bezpośredni z przewodniczącym/przewodniczącą
samorządu studenckiego lub kontakt telefoniczny z przewodniczącym/przewodniczącą samorządu
studenckiego.

§ 10



1. Sesję Walnego Zjazdu uważa się za ważną po stwierdzeniu kworum.
2. Kworum stanowi co najmniej 50%+1 Reprezentantów z samorządów studenckich z głosem

stanowiącym.
3. Sesje prowadzone są przez Przewodniczącą/Przewodniczącego lub wyznaczona przez nią/niego

osobę.
4. Przewodnicząca/Przewodniczący udziela głosu w czasie trwania sesji, czuwa nad porządkiem

obrad oraz wyznacza na początku Sesji protokolanta, którego zadaniem jest protokołowanie
przebiegu Walnego Zgromadzenia.

5. Walny Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba, że postanowienia Statutu
stanowią inaczej.

6. Walny Zjazd podejmuje uchwały w sprawach osobowych w głosowaniu tajnym, w pozostałych
sprawach w głosowaniu jawnym.

7. Na wniosek Przewodniczącej/Przewodniczącego, osoby wchodzącej w skład Prezydium lub
Reprezentanta Walny Zjazd przeprowadza głosowanie tajne w określonej sprawie.

8. W szczególnych sytuacjach Walny Zjazd może podejmować uchwały również w trybie
obiegowym. Decyzje w sprawie podjęcia uchwały w trybie obiegowym za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej podejmuje Przewodniczący Prezydium. Uchwały w trybie
obiegowym podejmowane są zwykłą większością głosów i nie mogą dotyczyć spraw osobowych i
zmian w statucie.

9. Możliwe jest podejmowanie wszystkich uchwał w trybie obiegowym, gdy na terenie RP
obowiązuje stan epidemiczny lub wyjątkowy.

10. Gospodarza kolejnej sesji Walnego Zjazdu wybiera Prezydium po uzyskaniu pozytywnej opinii
Walnego Zjazdu oraz przewodniczącego samorządu studenckiego mającego zostać Gospodarzem.
W przypadku braku możliwości wskazania Gospodarza kolejnego zjazdu Prezydium dokonuje
wyboru w trybie obiegowym po uzgodnieniu z proponowanym Gospodarzem.

Rozdział II
PREZYDIUM

§ 11

1. Prezydium jest organem wykonawczym i opiniodawczym Forum.
2. W skład Prezydium wchodzą co najmniej trzy, nie więcej niż pięć osób, w tym:

1) Przewodniczący/a;
2) co najmniej jeden/jedna Wiceprzewodnicy/a.

3. Członkinie i członkowie Prezydium z wyłączeniem pkt 2. 1) powoływani są w formie zarządzenia
przez Przewodniczącego/Przewodniczącą:

1) podczas sesji sprawozdawczo-wyborczej po uzyskaniu opinii Walnego Zjazdu
2) w trakcie trwania kadencji, w celu uzupełnienia Prezydium

A. po uzyskaniu opinii Walnego Zjazdu, jeśli powołanie następuje podczas sesji Walnego
Zjazdu

B. bez opinii Walnego Zjazdu, jeśli powołanie następuje między sesjami Walnego Zjazdu,
przy czym Walny Zjazd opiniuje nowo powołanych członków Prezydium na pierwszej
sesji następującej po ich powołaniu.

4. W odrębnym zarządzeniu Przewodniczący określa zakres obowiązków osób wchodzących w skład
Prezydium.



5. W skład Prezydium wchodzić muszą osoby reprezentujące przynajmniej dwie różne dyscypliny
artystyczne w dziedzinie sztuki.

6. Kadencja Prezydium trwa dwa lata od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia następnego roku
kalendarzowego.

7. Członkowie Prezydium zobowiązani są podać, na początku kadencji, do wiadomości Walnego
Zjazdu i na stronie internetowej, swój adres mail, oraz go aktualizować.

§ 12

1. Do zadań Prezydium należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu,
2) prowadzenie bieżących spraw FUA,
3) merytoryczny nadzór nad przebiegiem sesji,
4) przygotowanie projektów uchwał dotyczących Forum,
5) organizowanie i propagowanie różnych form współpracy między studentami uczelni

artystycznych,
6) opiniowanie wniosków o przyznanie grantów przeznaczonych na działalność studencką

kierowanych do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
7) przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności na każdej sesji Walnego Zjazdu,

2. Prezydium podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za
i przeciw, decydujący głos ma Przewodniczący/Przewodniczący

§ 13

1. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodnicząca/Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na
wniosek osoby wchodzącej w skład Prezydium.

2. Prezydium może być zwołane w trybie natychmiastowym, jeśli zgodę na jego posiedzenie wyrazi
co najmniej 2/3 członkiń lub członków Prezydium. W przeciwnym wypadku o terminie i miejscu
posiedzenia Prezydium Przewodniczący musi poinformować pozostałych członków najpóźniej na
7 dni przed planowanym zebraniem.

3. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu z wyłączeniem lipca, sierpnia
i września.

4. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenia Prezydium mogą odbywać się za pośrednictwem
środków komunikacji na odległość.

5. Obecność na posiedzeniach Prezydium jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności na dwóch
kolejnych posiedzeniach Prezydium, mandat członka Prezydium wygasa.

6. Nieobecności, o których mowa w ust. 5 mogą być usprawiedliwione jedynie w formie pisemnej
przesłanej do Przewodniczącej/Przewodniczącego drogą pocztową lub elektroniczną.

7. Na każdym posiedzeniu członkowie Prezydium przedstawiają w formie ustnej sprawozdanie ze
swojej działalności.

8. Z posiedzeń Prezydium sporządza się protokół udostępniany w ciągu 14 dni od posiedzenia na
stronie internetowej Forum. Protokół posiedzenia sporządza osoba każdorazowo wyznaczona
przez Przewodniczącą/Przewodniczącego.

§ 14

1. Wygaśnięcie mandatu członkini lub członka Prezydium następuje w wyniku:



1) utraty praw studenta,
2) złożenia pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Zjazd bezwzględną większością głosów Reprezentantów na wniosek

większości Reprezentantów
4) dwóch kolejnych nieobecnościach na posiedzeniach Prezydium bądź Walnego Zjazdu,
5) niezłożeniu wymaganych sprawozdań,

Rozdział III
PRZEWODNICZĄCA/PRZEWODNICZĄCY

§ 15

1. Do zadań Przewodniczącego/Przewodniczącej należy w szczególności:
1) reprezentowanie Forum,
2) przewodniczenie pracom Prezydium,
3) nadzorowanie wykonywanych uchwał Forum,
4) podejmowanie wraz z Prezydium decyzji w sprawach dotyczących finansów Forum,
5) zwoływanie sesji Walnego Zjazdu,
6) współpraca z KRUA,
7) czuwanie nad przestrzeganiem niniejszego Statutu,
8) powoływanie i odwoływanie członków Prezydium.

2. Przewodnicząca/Przewodniczący może za zgodą Walnego Zjazdu i Prezydium udzielać
pełnomocnictwa do występowania w imieniu Forum.

3. Przewodnicząca/Przewodniczący zobowiązany jest podać, na początku kadencji, do wiadomości
Walnego Zjazdu oraz na stronie internetowej: adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mail
oraz ich aktualizacji.

§ 16

1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącej/Przewodniczącego następuje w wyniku:
1) utraty praw studenta,
2) złożenia pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez co najmniej 2/3 Reprezentantów tworzących Walny Zjazd,
4) dwóch kolejnych nieobecnościach na posiedzeniach Prezydium lub sesjach Walnego

Zjazdu,
5) niezłożenia wymaganych sprawozdań,

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącej/Przewodniczącego przed końcem kadencji,
sesję Walnego Zjazdu zwołuje jeden z wiceprzewodniczących lub pięciu Reprezentantów.

3. Sesję Walnego Zjazdu należy zwołać w terminie do 30 dni od daty utraty mandatu przez
Przewodniczącego. Obowiązki Przewodniczącej/Przewodniczącego do czasu wyboru nowego
Prezydium pełnią jej/jego zastępcy.

Rozdział IV
PEŁNOMOCNICY I KOMISJE

§ 16



1. Przewodnicząca/Przewodniczący oraz Prezydium mogą powoływać i odwoływać pełnomocników
oraz komisje do realizacji wybranych zadań.

2. Zakres obowiązków pełnomocnika oraz czas trwania pełnomocnictwa określa organ go
powołujący.

3. Pełnomocnik traci mandat z powodu:
1) utraty praw studenta,
2) złożenia pisemnej rezygnacji,
3) niezłożenia wymaganych sprawozdań,

Dział III
Członkinie i członkowie Forum

§ 17

1. Skład bieżący Forum określa się na początku każdej sesji Walnego Zjazdu.
2. Uprawnione do udziału w obradach i pracach Forum są samorządy publicznych uczelni

artystycznych, które swoją przynależność do Forum potwierdziły listem intencyjnym
wystosowanym przez organ uchwałodawczy samorządu studenckiego, skierowanym do
Przewodniczącej/Przewodniczącego.

3. Raz zgłoszone członkostwo w strukturach Forum nie musi być odnawiane.
4. Samorządy niepublicznych uczelni artystycznych oraz wydziałów artystycznych uczelni

niepodlegających nadzorowi ministerstwa właściwego do wyższego szkolnictwa artystycznego
przed przystąpieniem do Forum muszą złożyć do Przewodniczącego wniosek o członkostwo.

5. Wniosek ten powinien zawierać:
1) uchwałę właściwego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego ubiegającego się

o członkostwo w sprawie dołączenia do Forum,
2) potwierdzoną przez władze uczelni informację o ilości i rodzaju kierunków artystycznych

realizowanych w uczelni,
3) opis działalności Samorządu,
4) aktualne dane kontaktowe,

6. Wniosek musi być zaprezentowany podczas najbliższej sesji Walnego Zjazdu od momentu jego
wpłynięcia.

7. Wniosek przyjmowany jest zwykłą większością głosów.

Tytuł II
Przepisy końcowe

§ 18

1. Wykładni Statutu dokonuje Prezydium.
2. Zmiany Statutu dokonuje Walny Zjazd w głosowaniu z większością kwalifikowaną 2/3.
3. Dokumentacja Forum jest przechowywana w siedzibie samorządu uczelni Przewodniczącego, a z

końcem jego kadencji archiwizowana w siedzibie PSRP w Warszawie.
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Samorząd Studencki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Samorząd Studencki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Samorząd Studencki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Samorząd Studencki Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
Samorząd Studencki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Samorząd Studencki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Samorząd Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Samorząd Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Samorząd Studencki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Samorząd Studencki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Samorząd Studencki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Samorząd Studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Samorząd Studencki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Samorząd Studencki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Samorząd Studencki Akademii Sztuki w Szczecinie
Samorząd Studencki Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Samorząd Studencki Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie
Samorząd Studencki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona
Schillera w Łodzi

Z głosem doradczym:

Samorząd Studencki Szkoły Filmowej Uniwersytetu Śląskiego im. Krzysztofa Kieślowskiego
Wydziałowy Samorząd Studencki Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu
Śląskiego
Wydziałowy Samorząd Studencki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
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