
UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

UCHWALA NR M/30/1 
'IKBI2O2OZARZADU SAMORZADU STU D ENTOW U N TWERSYTETU WARSZAWS KTEGO

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie Reg u lami n u Zarzqdu Samorzqd u Stude nt6w

Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie S 51 ust. 1 i 2 Regulaminu Samorzqdu Student6w Uniwersytetu

Warszawskiego (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego z 2019 r., poz. 307), Zarzqd

Samorzqd u Stude ntow U n iwersytetu Wa rszawskiego uchwa la, co nastqpuje :

s1

Uchwala siq Regulamin Zarzqdu Samgrzqdu Studentow Uniwersytetu Warszawskiego, kt6ry

stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

s2

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem 1 sierpnia 2020 roku.

Za.5

Kamil Bonas - Przewodniczqcy

Marta Burzynska

Klaudia Kowalczyk

Kamil Lebnicki

Michal Zinowczyk

Przeciw: 0
Wstrzymujqcych sig: 0



zalqczniknr 1

do uchwaly nr M/30/15/K812020

Zanqdu Sa morzqd u Stud e nt6w U n iwe rsytetu Wa rszawskiego

z dnia 30 lipca 2020

Reg u f a m i n Zarzqdu Sa morzqdu Stu dentow U n iwersytetu Wa rszaws kiego

s1

Regulamin okreSla organizacjq wewngtrznq i tryb pracy Zarzqdu Samorzqdu Student6w
U n iwersytetu Wa rszawskiego.

s2
llekroc w niniejszym regulaminie jest mowa o:

komisjach rozumie sig przez to komisje Zarzqdu Samorzqdu Student6w
Uniwersytetu Warszawskiego;

Przewodniczqcym - rozumie sig przez to Przewodniczqcego Samorzqdu Studentow
Uniwersytetu Warszawskiego, bgdqcego jednoczeSnie przewodniczqcym Zazqdu;

regulaminie przyznawania dotacji - rozumie sig przez to regulamin przyznawania
dotacj i przez Zarzqd Samorzqd u Student6w U n iwe rsytetu Wa rszawskiego ;

regulaminie Samorzqdu - rozumie siq przez to regulamin Samorzqdu Student6w
Uniwersytetu WarszawskieQo;

5) uchwale podjqtej w trybie obiegowym - rozumie siq przez to uchwalg podjgtq
glosowaniu za pomocq Srodkow komunikacji na odlegloSc;

6) Uniwerek.TV - rozumie siq przez to Studenckq'Telewizjq Internetowq Uniwerek.TV;

7) Zarzqdzie - rozumie siq przez to Zarzqd Samorzqdu Student6w Uniwersytetu
Warszawskiego.

1)

2)

3)

4)

W



s3

1. Zarzqd dziala kolegialnie.

2. Czlonkowie, przewodniczqcy komisji oraz pelnomocnicy reprezentujq w swoich
wystqpien iach sta nowisko zgod ne z usta len ia mi Zarzqdu.

s

1. Do kompetencji Przewodniczqcego nalezy w szczegolnoSci:

1) nadzor nad dzialaniami przewodniczqcych i czlonk6w komisji oraz
pelno mocn ikow Zarzqd u i pelnomocn i k6w Przewod n ic zqcego;

2) nadzor nad wykonywaniem uchwal Zarzqdu;

3) reprezentowanie Samorzqdu Studentow UW, jako delegat, podczas
Porozumienia Uczelni Warszawskich oraz Forum Uniwersytet6w Polskich
oraz wskazywania osob zastgpujqcych Przewodniczqcego w tym zakresie,
w drodze zarzqdzenia;

4) wykonywanie zadan powierzonych przez Regulamin Samorzqdu,
Regulamin Przyznawania Dotacji oraz inne akty prawne;

5) kierowanie pracami biura Zazqdu, w tym podejmowanie decyzji
finansowych w sprawach zwiqzanych z jego funkcjonowaniem;

6) administrowanie budynkiem Samorzqdu Student6w Uniwersytetu
Warszawskiego w zakresie powierzonym przez wlaSciwe organy uczelni.

2. Kompetencje niepzypisane do czlonkow Zarzqdu uznaje sig za wlaSciwe dla
Przewodniczqcego.

s5
1. W celu realizacji swoich zadan, Zarzqd, na wniosek Przewodniczqcego, mo2e

utwozyi komisje.

2. Utworzenie Komisji Finansowgj jest obowiqzkowe.

3. Tworzqc komisjg Zarzqd okreSla w uchwale zakres jej dzialania.
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s6
1. PrzewodniczEcego komisji powoluje Przewodniczqcy w drodze zarzqdzenia.

2. Wiceprzewodniczqcego komisji powoluje Przewodniczqcy, na wniosek
p rzewod n i c zqcego ko m i sj i, w d rodze zarzqdzenia.

3. Ka2dorazowo podczas skladania sprawozdania Przewodniczqcy komisji podaje do
wiadomo6ci Przewodniczqcego sklad osobowy komisji, ktorq kieruje.

4. Zarzqd moze uchwalic regulaminy komisji, na wniosek jej przewodniczqcego.
Regulaminy okreSlajq w szczegolnoSci strukturg organizacyjnq, zasady
funkcjonowania oraz status jej cztonk6w.

5. Pisma adresowane do wladz uczelni przez czlonkow Zarzqdu, przewodniczqcych
komisji, petnomocnikow oraz koordynatorow, kierowane sE za poSrednictwem
PrzewodniczEcego.

s7
Postanowienia $ 5 i 6 stosuje sig odpowiednio do rozwiqzywania komisji oraz odwolywania
przewod niczqcych i wice przewod n iczqcych kom isji.

s8

1. Pzy Zarzqdzie dziala redakcja Uniwerek.TV na prawach stalej komisji.

2. Przewodniczqcy Uniwerek.TV mo2e korzystac z tytulu Redaktora
Naczelnego Uniwerek.TV.

se
1. Za uporczvwe niestosowanie sig do przepisow Regulaminu, niewypelnianie swoich

obowiqzkow lub za dzialanie na szkodq Zarzqdu, Przewodniczqcy moze zawiesic w
prawach przewodniczEcego komisji i okre6la czas tnruania zawieszenia.

2. Zawieszony w prawach przewodniczqcy komisji nie mo2e wypowiadac siq w imieniu
Zarzqdu oraz uczestniczy6 w jego posiedzeniach.

s 10

1. Przewodniczqcy mo2e udzielic pelnomocnictwa Zarzqdu do okreSlonych spraw w drodze
zarzqdzenia.



2. Udzielajqc pelnomocnictwa Przewodniczqcy okreSla w zarzqdzeniu zakres umocowania
pelnomocnika Zarzqdu.

s 11

1. Przewodniczqcy mo2e w drodze zarzqdzenia powola6 Koordynatora Projektu
org a n izowa nego przez Zarzqd I u b ko m i sj e Tarzqdu.

2. Koordynatora Projektu powoluje siq i odwoluje sig na wniosek czlonka Zarzqdu lub z
wlasnej inicjatywy.

s 12

Komisarza, o ktorym mowa S 41 ust. 2 pkt 11) Regulaminu Samorzqdu Student6w
Uniwersytetu Warszawskiego powoluje i odwoluje PrzewodniczEcy w drodze zarzqdzenia.

s 13

Przewod n iczqcy w d rodze zarzqdzenia:

1) okreSla regulamin dlugoterminowego najmu pomieszczen w budynku Zarzqdu

Samorzqdu Studentow Uniwersytetu Warszawskiego;

2\ okreSla regulamin udostgpniania pomieszczenie na wydarzenia jednorazowe lub

cykliczne w budynku Zarzqdu Samorzqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego;

3) okreSla regulaminy przedsigwzigc organizowanych przez Zarzqd Samorzqdu

Studentow Uniwersytetu Warszawskiego;

4) powoluje sklad osobowy Kadry podczas wyjazd6w organizowanych przez Zarzqd

Samorzqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego;

5) zwoluje konwenty przewodniczqcych Rad Samorzqdow Studentow;

6) zwoluje konwenty pelnomocnik6w finansowych, na wniosek przewodniczqcego

komisji finansowej lub z wlasnej inicjatywy.

s14

1. Czlonkowie ZarzEdu, przewodniczqcy komisji, Redaktor Naczelny Uniwerek.TV oraz
pelnomocnicy Zarzqdu, pelnomocnicy PrzewodniczEcego oraz Rzecznik Praw
Studenta, skladajq Przewodniczqcemu w formie pisemnej sprawozdanie z
dotychczasowej dziatalnoSci nie pozniej ni2 21 marca.

2. Cztonkowie Zarzqdu, przewodniczqcy komisji, Redaktor Naczelny Uniwerek.TV oraz
pelnomocnicy Zarzqdu, pelnomocnicy Przewodniczqcego oraz Rzecznik Praw
Studenta, skladajq PrzewodniczEcemu w formie pisemnej sprawozdanie z rocznej
dzialalnoSci nie poznie j ni2 25 pa2dziernika.
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s 15

Spory kompetencyjne pomigdzy czlonkami Zarzqdu, przewodniczqcymi komisji i

pelnomocnikami rozstrzyga PrzewodniczEcy na wniosek jednej ze stron lub z wlasnej
inicjatywy w drodze zarzqdzenia.

s16

Do przedstawicieli student6w delegowanych przez Zarzqd stosuje siq odpowiednio
przepisy o pelnomocnikach Zarzqdu.

s 17

1. PrzewodniczEcy w drodze zarzqdzenia tworzy i rozwiqzuje zespoly, rady lub grupy
robocze dzialajqce przy Zarzqdzie.

2. W zarzqdzeniu, o ktorym mowa w ust. 1 okreSla sig sklad osobowy oraz kompetencje
zespolow, rad lub grup roboczych.

s18

1. Zarzqd mo2e podjqc decylq o objgciu patronatem wydarzenia lub o udziale w komitecie
honorowym wydarzenia.

2. Szczegolowe zasady przyznawania patronatow oraz udzialu w komitecie honorowym
okreSlajq Regulamin udzielania patronatu przez Zarzqd Samorzqdu Studentow
Uniwersytetu Warszawskiego.

s 1e

1. Zarzqd obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia mogq odbywac zwykorzystaniem Srodkow w komunikacji na odlegloS6.

3. W posiedzeniach Zazqdu mogE brac udzial, oprocz czlonk6w Zarzqdu, nastgpujqce
osoby:

1) przewodniczqcy komisji lub wiceprzewodniczqcy komisji, po uzyskaniu zgody
Przewodniczqcego;

2) Redaktor Naczelny Uniwerek.TV lub zastqpca po uzyskaniu zgody
Przewodniczqcego;

3) Rzecznik Praw Studenta, po uzyskaniu zgody Przewodniczqcego;

4) goScie zaproszeni przez Przewodniczqcego.

ztuf-



4. Zarzqd mo2e zdecydowac zwyklq wigkszoSciq glosow o tajnoSci posiedzenia lub jego
czgsci, co jest jednoznaczne z wykluczeniem udzialu osob wymienionych w ust. 4,
chyba 2e Zarzqd postanowi inacze|

5. W posiedzeniach Zarzqdu nie moze brac udzialu czlonek Zarzqdu, wobec kt6rego
Przewodniczqcy zastosowal sankcje, o kt6rej mowa w S 9 ust. 1 Regulaminu Zarzqdu
Samorzqdu Student6w UW.

s20

1 . Przewodniczqcy zwoluje posiedzenia Zarzqdu, ustala ich porzqdek i im
przewodniczy.

2. Przewodniczqcy zwoluje posiedzenie z wlasnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
dwoch czlonkow Zarzadu.

3. Przewodniczqcy otwiera posiedzenie Zarzqdu i przedstawia proponowany porzqdek
obrad.

4. Czlonkowie Zarzqdu oraz przewodniczqcy komisji mogE zglaszal, poprawki do
przedstawionego porzqd ku obrad.

5. Porzqdek obrad jest akceptowany pzezZarzqd zwyklqwiqkszo6ciq glos6w.

6. Na wniosek PrzewodniczEcego mozna zmienic porzqdek obrad podczas posiedzenia.

s21

1. Zarzqd podejmuje decyzje w formie uchwal.

2. Uchwaly Zarzqdu sq jawne i zawierajq szczeg6lowe wyniki glosowania.

3. Uchwaly Zarzqdu podpisujq czlonkowie Zarzqdu obecni podczas glosowania.

4. Przewodniczqcy lub osoba przez niego wskazana informuje Parlament Student6w
Uniwersytetu Warszawskiego a podjqtych przez Zarzqd uchwalach w sprawach
osobowych na najblizszym posiedzeniu Parlamentu.

s22
1. Na wniosek PrzewodniczEcego, zarzqd mo2e podejmowai uchwaly w trybie

obiegowym.
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2. Glosowanie w trybie obiegowym tnrua 48 godzin od jego zarzqdzenia.

3. W przypadku nieuzyskania potrzebnej wiqkszo6ci, glosowanie uznaje sig za niebyle.

4. Na wniosek czlonka Zarzqdu lub wlasnej inicjatywy Przewodniczqcy mo2e zarzqdzic
reasumpcjg glosowania.

5. Uchwaly podjgte w trybie obiegowym otrzymujq oznaczenie zgodne z kolejnym
numerem posiedzenia.

s23

1. Uchwaly Zarzqdu, o kt6rych mowa w $ 5 tracq swojq moc z koltcem kadencji
Przewodniczqcego.

2. Postanowienie ust. 1 stosuje sig odpowiednio do zarzqdzeri Przewodniczqcego.

s24

1. PosiedzeniaZazqdu sq niejawne.

2. Zazqd jest zobowiqzany informowac opiniq publicznq o przedmiocie posiedzenia oraz o
podjqtych rozstrzygniqciach. Nie dotyczy to spraw, w stosunku do ktorych Zarzqd
zdecydowal o tajno6ci posiedzenia lub jego czqsci.

s25

1. Numeracja uchwal podejmowanych przez Zarzqd zawiera'. kolejny numer uchwaly
podjqtej od poczqtku kadencji; numer posiedzenia na kt6rym uchwala zostala podjqta;
inicjaly Przewodniczqcego oraz rok w ktorym uchwala zostala podjgta.

2. Przy budowaniu numeracji, o kt6rej mowa w ust. 1, poprzedza jq oznaczenie literq M -
okre5lajqca uchwalg merytorycznq albo cyfra rzymska - okre6lajqca filar budzetu
Samorzqdu Student6w, w przypadku uchwal finansowych.

s26

1. Wykladni Regulaminu dokonuje Zarzqd w drodze uchwaly bezwzglqdnq wigkszoSciq
glos6w.

2. Wykladnia przyjqta przezZarzqd wiq2e od chwilijej dokonania.
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