załącznik
do uchwały nr M/69/80/PM/2012
Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
z 29 sierpnia 2012 roku
Regulamin Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
§1
egu amin okres a organizac wewn trzną i tryb pracy Zarządu Samorządu
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
§2
I ekroć w ninie szym egu aminie est mowa o:
1) komis ach – rozumie si przez to komis e Zarządu Samorządu Studentow
Uniwersytetu Warszawskiego;
2) rzewodniczącym – rozumie si przez to rzewodniczącego Zarządu
Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
3) egu aminie rzyznawania otac i – rozumie si przez to egu amin
rzyznawania otac i przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego;
4) egu aminie Samorządu – rozumie si przez to egu amin Samorządu
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
5) Regulaminie Uniwerek.TV – rozumie si przez to egu amin Studenckie
Telewizji Internetowej Uniwerek.TV;
6) uchwa e pod te w trybie obiegowym – rozumie si przez to uchwał
pod tą w głosowaniu za pomocą srodkow komunikac i na od egłosc;
7) Uniwerek.TV – rozumie si przez to Studencką Te ewiz Internetową
Uniwerek.TV;
8) Zarządzie – rozumie si przez to Zarząd Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego.
§3
1. Zarząd działa ko egia nie.
2. Członkowie, przewodniczący komis i, Redaktor Naczelny Uniwerek.TV oraz
pełnomocnicy Zarządu reprezentu ą w swoich wystąpieniach stanowisko
zgodne z usta eniami Zarządu.
§4
1.
o kompetenc i rzewodniczącego na eży w szczegó ności:
1) nadzór nad działaniami przewodniczących i członków komis i oraz
pełnomocników Zarządu;
2) nadzór nad wykonywaniem uchwał Zarządu;
3) wykonywanie zadań powierzonych przez Regulamin Samorządu,
Regulamin Przyznawania Dotacji oraz inne akty prawne;
4) kierowanie pracami biura Zarządu, w tym podejmowanie decyzji
finansowych w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem;
5) administrowanie budynkiem Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego w zakresie powierzonym przez właściwe organy ucze ni.

§5
1. W ce u rea izac i swoich zadań, Zarząd, na wniosek rzewodniczącego, może
utworzyć komis e.
2. Utworzenie Komis i Finansowe est obowiązkowe.
3. Tworząc komis Zarząd okres a w uchwa e zakres e działania.
1.
2.
3.
4.

§6
rzewodniczącego komis i powołu e rzewodniczący w drodze zarządzenia.
Wiceprzewodniczącego komis i powołu e rzewodniczący, na wniosek
przewodniczącego komis i, w drodze zarządzenia.
rzewodniczący komis i poda e do wiadomosci Zarządu skład osobowy
komis i, ktorą kieru e.
rzewodniczący komis i zbiera od kandydatów na członków swo e komis i
pisemne zgody na członkostwo.

§7
ostanowienia § 5 i 6 stosu e si odpowiednio do rozwiazywania komis i oraz
odwoływania przewodniczących i wiceprzewodniczących komis i.
§8
1.
rzy Zarządzie sta e działa redakc a Uniwerek.TV.
2. Zarząd uchwa a egu amin Uniwerek.TV, który okreś a w szczegó ności
struktur
organizacy ną,
zasady
funkc onowania
oraz
status
współpracowników Uniwerek.TV.
3. rzewodniczący powołu e edaktora Nacze nego Uniwerek.TV i ego
zast pc na zasadach okreś onych w egu aminie Uniwerek.TV, w drodze
zarządzenia.
§9
1. Za uporczywe niestosowanie si do przepisów egu aminu, niewypełnianie
swoich obowiązków ub za działanie na szkod Zarządu, rzewodniczący
może zawiesić w prawach przewodniczącego komis i na okres do czternastu
dni.
2. Zawieszony w prawach przewodniczący komis i nie może wypowiadać si
w imieniu Zarządu oraz uczestniczyć w ego posiedzeniach na podstawie
§ 14 ust. 4 pkt 1.
§ 10
1. Zarząd może udzie ić pełnomocnictwa Zarządu do okreś onych spraw.
2. Pełnomocnictwa Zarządu udzie a si i odwołu e na wniosek członka Zarządu.
3. Udzie a ąc pełnomocnictwa Zarząd określa w uchwale zakres umocowania
pełnomocnika Zarządu.
§ 11
1. Członkowie Zarządu, przewodniczący komisji oraz Redaktor Naczelny
Uniwerek.TV składa ą rzewodniczącemu sprawozdanie z dotychczasowej
działa ności nie późnie niż 7 marca.
2. Członkowie Zarządu, przewodniczący komisji oraz Redaktor Naczelny
Uniwerek.TV składa ą
rzewodniczącemu sprawozdanie z rocznej

działa ności nie późnie niż 25 października.
3. Wymóg złożenia sprawozdań w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2
Przewodniczący może również nałożyć na pełnomocników Zarządu
w zakresie ob tym ich działaniem.
§ 12
Spory kompetencyjne pomi dzy członkami Zarządu, przewodniczącymi komisji
i pełnomocnikami Zarządu rozstrzyga rzewodniczący na wniosek edne
ze stron lub z własne inicjatywy.
§ 13
o przedstawicie i studentów de egowanych przez Zarząd stosu e si
odpowiednio przepisy o pełnomocnikach Zarządu, z wyłączeniem § 18.
§ 14
1. Zarząd obradu e na posiedzeniach.
2. osiedzenia mogą odbywac z wykorzystaniem srodkow komunikacji
na od egłość, chyba że przynajmnie eden członek Zarządu si temu
sprzeciwi.
3. osiedzenia Zarządu są niejawne.
4. W posiedzeniach Zarządu ma ą prawo brac udział, oprócz członków Zarządu,
nast pu ące osoby:
1) przewodniczący komis i, a w razie ich nieobecności, po uzyskaniu zgody
rzewodniczącego, wiceprzewodniczący komis i;
2) edaktor Nacze ny Uniwerek.TV, a w razie ego nieobecności, po
uzyskaniu zgody rzewodniczącego, ego zast pca;
3) goście zaproszeni przez
rzewodniczącego, w szczegó ności
przewodniczący Komis i ewizy ne Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego.
5. Zarząd może uchwa ić wi kszoscią 5 głosow ta nosc posiedzenia lub jego
cz ści, co est ednoznaczne z wyk uczeniem udziału osób wymienionych w
ust. 4, chyba ze Zarząd postanowi inacze . Z ta ne cz ści posiedzenia nie
sporządza si protokołu.
6. W posiedzeniach Zarządu nie może brać udziału członek Zarządu, wobec
którego rzewodniczący zastosował sankc o które mowa w § 44 ust. 4
egu aminu Samorządu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 15
rzewodniczący zwołuje posiedzenia Zarządu, usta a ich porządek i im
przewodniczy.
rzewodniczący zwołu e posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek co
na mnie dwóch członków Zarządu.
Przewodniczący otwiera posiedzenie Zarządu i przedstawia porządek obrad.
Członkowie Zarządu, oraz przewodniczący komis i mogą zgłaszac poprawki
do przedstawionego porządku obrad.
orządek obrad est akceptowany przez Zarząd zwykłą wi kszoscią głosow.
Na wniosek rzewodniczącego można zmienić porządek obrad podczas
posiedzenia.

1.
2.
3.
4.

§ 16
Zarząd pode mu e decyz e w formie uchwał.
Członek Zarządu, ktory nie zgadza si z trescią pod te przez Zarząd
uchwały, może zgłosić przed końcem posiedzenia zdanie odr bne
do protokołu.
Uchwały Zarządu są awne i zawiera ą szczegołowe wyniki głosowania.
Uchwały Zarządu podpisu ą członkowie Zarządu obecni podczas głosowania.

§ 17
1. Na wniosek rzewodniczącego, Zarząd może pode mować uchwały w trybie
obiegowym, chyba że przynajmniej jeden członek Zarządu si temu
sprzeciwi.
2. Informacja o uchwałach pod tych w trybie obiegowym zostaje zawarta
w protokole kolejnego posiedzenia.
3. Uchwały pod te w trybie obiegowym otrzymu ą oznaczenie zgodne
z kolejnym numerem posiedzenia.
§ 18
1. Uchwały Zarządu, o których mowa w § 5 i 10 tracą swo ą moc z końcem
kadencji rzewodniczącego.
2. ostanowienie ust. 1 stosu e si
odpowiednio do zarządzeń
rzewodniczącego.
§ 19
1. rzebieg posiedzeń Zarządu utrwa any est w formie protokołu.
2. rotokół z posiedzenia zawiera w szczegó ności:
1) numer;
2) dat posiedzenia;
3) ist osób obecnych na posiedzeniu;
4) informac w sprawie pod tych uchwał;
5) podpisy członków Zarządu obecnych w czasie posiedzenia.
3. rotokoł sporządza si i przedstawia do podpisu nie późnie niż w terminie
siedmiu dni od dnia posiedzenia.
§ 20
1. Wykładni Regulaminu dokonuje Zarząd w drodze uchwały pod te
wi kszoscią 2 głosow.
2. Wykładnia przy ta przez Zarząd wiąże od chwi i e dokonania.

