REGULAMIN STUDENCKIEJ
TELEWIZJI INTERNETOWEJ
UNIWEREK.TV
Rozdział I
Przepisy ogólne

1.
2.
3.

4.

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Studenckiej Telewizji Internetowej
Uniwerek.TV (zwanej dalej „Telewizją”) oraz prawa i obowiązki jej członków.
Siedziba Telewizji znajduje się w budynku Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w Warszawie.
Telewizja prowadzi działalność w zakresie realizowania produkcji audiowizualnych na potrzeby
Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz
podmiotów zewnętrznych.
Członkowie Telewizji wykonują swoją pracę dobrowolnie i nieodpłatnie na zasadach
wolontariatu.
Rozdział II
Struktura i organy Telewizji

§2
1. Telewizja składa się z Zarządu Telewizji oraz działów.
2. Zarząd Telewizji liczy od 3 do 9 członków i w jego skład wchodzą Redaktor Naczelny, zastępca
Redaktora Naczelnego oraz koordynatorzy działów. W skład Zarządu Telewizji mogą również
wchodzić inni członkowie w liczbie nie większej niż dwóch.
3. Do kompetencji Zarządu Telewizji należy wyznaczanie kierunków działalności i rozwoju
Telewizji oraz podejmowanie, we współpracy z Zarządem Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego, wiążących rozstrzygnięć związanych z jej funkcjonowaniem.
4. Działy, wraz z zakresem ich zadań i kompetencji, tworzy Zarząd Telewizji.
5. Zakresy zadań działów, o których mowa w ust. poprzedzającym, zapewniają skuteczną
realizację zadań Telewizji, o których mowa w §1 ust. 3.
6. Członkowie Telewizji są przyporządkowywani do poszczególnych działów zgodnie z pełnioną
funkcją.
§3
1. Redaktor Naczelny jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Zarządu
Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Kadencja Redaktora Naczelnego wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia kadencji
Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Redaktor Naczelny kieruje pracami Zarządu Telewizji oraz podejmuje wszelkie decyzje
związane z bieżącym funkcjonowaniem Telewizji.
4. Zastępca Redaktora Naczelnego jest powoływany przez Przewodniczącego Zarządu Samorządu
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, na wniosek Redaktora Naczelnego.
5. Kadencja zastępcy Redaktora Naczelnego wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia kadencji
Redaktora Naczelnego.
6. Do zadań zastępcy Redaktora Naczelnego należy realizowanie poleceń Redaktora Naczelnego,
w tym w szczególności zastępowanie go w razie jego nieobecności.
§4
1. Koordynatorzy działów są powoływani i odwoływani przez Redaktora Naczelnego.
2. Koordynatorzy działów sprawują opiekę merytoryczną nad członkami swoich działów oraz
nadzorują i wspierają pracę działu.
3. Koordynatorzy działów mają prawo wnioskowania do Redaktora Naczelnego o odwołanie
członka Telewizji należącego do danego działu.

4. Redaktor Naczelny na wniosek koordynatora działu powołuje jego zastępcę.
5. Zastępca koordynatora działu wspiera koordynatora działu w wykonywaniu jego obowiązków,
w szczególności, po otrzymaniu upoważnienia od koordynatora działu, może zastępować
go podczas posiedzeń Zarządu Telewizji.
Rozdział III
Członkowie Telewizji
§5
1. Nowi członkowie są przyjmowani w ramach procesu rekrutacyjnego przeprowadzanego
i ogłaszanego przez Zarząd Telewizji.
2. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przyjęcie kandydata poza procedurą
rekrutacyjną. O przyjęciu kandydata decyduje wówczas Redaktor Naczelny po zasięgnięciu
opinii koordynatora działu, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat.
3. W procedurze rekrutacyjnej biorą udział studenci uczelni wyższych. W uzasadnionych
przypadkach inne osoby mogą zostać do niej dopuszczone na mocy decyzji Redaktora
Naczelnego.
4. Zarząd Telewizji może zdecydować o przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej skierowanej
jedynie do studentów wskazanych szkół wyższych.
5. W ramach procesu rekrutacyjnego kandydat może zostać poproszony o przedstawienie
dotychczasowego dorobku artystycznego (portfolio), związanego z charakterem działu,
o przyjęcie do którego się ubiega, bądź z ogólnym charakterem Telewizji.
6. Terminy i szczegóły procesu rekrutacyjnego są podawane do wiadomości kandydata
z odpowiednim wyprzedzeniem.
7. Kandydat staje się członkiem Telewizji po przejściu procedury rekrutacyjnej oraz podpisaniu
porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z przeniesieniem praw autorskich,
stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
8. Każdy członek Telewizji otrzymuje legitymację prasową, z zastrzeżeniem, że może z niej
korzystać wyłącznie do realizacji zadań Telewizji, o których mowa w §1 ust. 3.
9. Wykorzystywanie legitymacji prasowej do celów innych, niż wskazane w ustępie
poprzedzającym, skutkuje czasowym odebraniem legitymacji prasowej, a w przypadku rażących
nadużyć – utratą członkostwa w Telewizji.
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§6
Członkowie Telewizji zobowiązani są do użytkowania sprzętu należącego do Telewizji zgodnie
z jego przeznaczeniem oraz do celów bezpośrednio związanych z działalnością Telewizji.
Prawo do korzystania ze sprzętu należącego do Telewizji posiadają wyłącznie osoby wskazane
imiennie przez Redaktora Naczelnego.
Osoby, które uzyskały prawo, o którym mowa w ust. poprzedzającym mogą, bez żadnych
dodatkowych restrykcji, korzystać ze sprzętu na terenie m. st. Warszawy.
Do korzystania ze sprzętu należącego do Telewizji poza granicami m. st. Warszawy potrzebna
jest każdorazowo zgoda Redaktora Naczelnego. Stosowny wniosek należy skierować
do Redaktora Naczelnego co najmniej 7 dni przed zamiarem korzystania ze sprzętu.
Podczas pobierania i zdawania sprzętu należącego do Telewizji każdorazowo należy podpisać
oświadczenie o pobraniu lub zdaniu sprzętu.
W przypadku uszkodzenia sprzętu należącego do Telewizji osoba, która pobrała sprzęt
zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia Redaktora Naczelnego o zaistniałej
sytuacji. Po wykonaniu odpowiedniej wyceny szkód osoba, która pobrała sprzęt, może być
zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy w całości albo w części.

§7
1. Utrata członkostwa w Telewizji następuje w przypadku rezygnacji członka lub wskutek decyzji
Redaktora Naczelnego.
2. Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odwołaniu danego członka po zasięgnięciu opinii
koordynatora działu, do którego należy członek.

3. Osoba, która utraciła członkostwo w Telewizji obowiązana jest zwrócić legitymację prasową,
o której mowa w §5 ust. 8.
4. Utrata członkostwa w Telewizji równoważna jest z wypowiedzeniem porozumienia
o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z przeniesieniem praw autorskich, stanowiącego
załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Wypowiedzenie porozumienia, o którym mowa w ust. poprzedzającym, równoważne jest
z utratą członkostwa w Telewizji.

załącznik do Regulaminu Studenckiej
Telewizji Internetowej Uniwerek.TV
POROZUMIENIE O WYKONYWANIU
ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH
zawarte………………………………………… pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
NIP: 5250011266, reprezentowanym przez …………………………. - ……………………………….,
na podstawie Upoważnienia JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z ………………… roku,
zwanym dalej Korzystającym
a
Panią/Panem ........................................., legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym o nr.
......................, zamieszkałą/zamieszkałym: ................................................................................................,
zwaną/zwanym w dalszej części Wolontariuszem,
o następującej treści:
1.

Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie realizowania
produkcji audiowizualnych na potrzeby Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu Warszawskiego oraz podmiotów zewnętrznych w ramach działalności Studenckiej
Telewizji Internetowej Uniwerek.TV.

2.

Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać w ramach porozumienia następujące świadczenia:
a)
.......................................................................
b)
.......................................................................
c)
.......................................................................
d)
.......................................................................
e)
.......................................................................

3.

Rozpoczęcie wykonywania świadczeń strony ustalają na dzień zawarcia porozumienia.
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.

4.

Strony zgodnie ustalają, że niniejsze porozumienie obejmuje świadczenia o charakterze
wolontarystycznym, które mają charakter bezpłatny.

5.

Wolontariusz nieodpłatnie przenosi na Korzystającego autorskie prawa majątkowe oraz zezwala
na wykonywanie zależnych praw autorskich do zdjęć fotograficznych, materiałów video,
materiałów graficznych oraz efektów pracy postprodukcyjnej, wykonanych, nagranych i
stworzonych w ramach realizacji świadczeń, o których mowa w pkt. 2, na następujących polach
eksploatacji:
a) w zakresie ich utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami
ich egzemplarzy, w tym technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi,
magnetycznymi, informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi, fonograficznymi, audialnymi,
wizualnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, w dowolnym systemie, standardzie i formacie
oraz na wszelkich rodzajach nośników, w tym także trwałe lub czasowe wprowadzenie
do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzenie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie ich rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – poprzez publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
- w celu produkcji i rozpowszechniania przez Studencką Telewizję Internetową Uniwerek.TV
materiałów audiowizualnych oraz produkcji i rozpowszechniania przez Studencką Telewizję
Internetową Uniwerek.TV oraz Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego materiałów
promocyjnych.
6.

Wolontariusz wyraża zgodę na dysponowanie własnym wizerunkiem przez Korzystającego
w materiałach audiowizualnych i fotograficznych produkowanych i rozpowszechnianych przez
Studencką Telewizję Internetową Uniwerek.TV oraz w materiałach promocyjnych Studenckiej
Telewizji Internetowej Uniwerek.TV oraz Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

7.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks cywilny, ustawa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

8.

Wolontariusz oświadcza, że zna i akceptuje Regulamin Studenckiej Telewizji Internetowej
Uniwerek.TV.

9.

Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

10.

Wolontariusz oświadcza, że podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

11.

Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem dwutygodniowego
terminu wypowiedzenia, listownie lub poprzez pocztę elektroniczną.

12.

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.

13.

Wszelkie spory wynikłe z niniejszego porozumienia będą rozstrzygały sądy właściwe dla
siedziby Korzystającego.

14.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

KORZYSTAJĄCY

WOLONTARIUSZ

