
UNIWERSYTET
WARS ZAWS KI

UCHWALA NR M/3/1 IKBI2O22

ZARZAD U SAMO RZAD U STU DE NTOW U N TWERSYTETU WARSZAWS Kt EGO

zdnia 12 stycznia 2022r.

w sprawie Reg u lam i n u Zarzqdu Samorzqd u Student6w

U n iwersytetu Warszawskiego

Na podstawie $ 53 ust. 2 Regulaminu Samozqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego

(Monitor Uniwersytetu Warszawskiego z 2020 r., poz. 455), Zazqd Samorzqdu Student6w

U n iwersytetu Warszaws kiego uchwa la, co nastqpuje :

s1

Uchwala sig Regulamin Zatzqdu Samozqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego, kt6ry

stanowi Zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

s2

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 13 stycznia 2022 r.

Za:7

Kamil Bonas - Pzewodniczqcy

Gabriela Mroczka

Klaudia Nowak

Marcin Osiriski

Malgorzata Wasilewska

Jan Wieczorek

Michal Zinowczyk

Przeciw: 0

Wstzymujqcych siq: 0
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Zalqczniknr 1

do Uchwaly nr Ml3l1lKBl2022
Zazqdu Samozqd u Student6w

U n iwersytetu Warszawskiego
zdnia 12 stycznia 2022r.

Reg u lam in ZarzEdu Samozqd u Student6w U n iwersytetu Wa rszaws kiego

s1

Regulamin okreSla organizacjg wewngtrznq i tryb pracy Zazqdu Samorzqdu Student6w

U niwersytetu Warszawskiego.

s2

llekro6 w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) czlonek Zazqdu czlonek Zazqdu Samorzqdu Studentow Uniwersytetu

Warszawskiego;

2) komisjach rozumie sie pzez to komisje Zazqdu Samozqdu Student6w

Uniwersytetu Warszawskiego;

3) Pzewodniczqcym - rozumie sig pzez to Przewodniczqcego Samorzqdu Student6w

U n iwersytetu Wa rszaws kiego, bqdqceg o jednoczeSn ie pzewod n iczqcym Zazqdu;

4) regulaminie przyznawania dotacji - rozumie siq przez to regulamin przyznawania

dotacj i przez Zarzqd Sa mozqd u Student6w U n iwersytetu Wa rszawskiego ;

5) regulaminie Samorzqdu - rozumie siq przez to regulamin Samorzqdu Student6w

U n iwersytetu Warszaws kieg o ;

6) uchwale podjqtej w trybie obiegowym - rozumie sig przez to uchwalq podjqtq w

glosowaniu za pomocq Srodk6w komunikacji na odlegloS6;

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

8) Zazqdzie - rozumie sig pzez to Zarzqd Samozqdu Student6w Uniwersytetu

Warszawskiego.
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1. Zazqd dziala kolegialnie.

2. Czlonkowie Zazqdu, przewodniczqcy i wiceprzewodniczqcy komisji oraz pelnomocnicy

Tazqdu i Pzewodniczqcego wspoldzialajq w realizacji przyjgtych ptzezZarzqd ustale6.

3. Czlonkowie Zazqdu, pzewodniczqcy i wiceprzewodniczqcy komisji oraz pelnomocnicy

Zarzqdu i Pzewodniczqcego reprezentujq w swoich wystqpieniach stanowisko zgodne z

ustaleniam i pzyjgtymi pzez Zazqd.
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1. Do kompetencji Pzewodniczqcego nalezy w szczeg6lno6ci:

1) nadz6r nad dzialaniami pzewodniczqcych i czlonkow komisji oraz

pelnomocn ikow Zarzqd u, pelnomocnik6w Przewod n iczqcego i Kom isarzy;

2) nadz6r nad wykonywaniem uchwal Zazqdu;

3) wykonywanie zadaf powierzonych wzez Reguramin samozqdu,

Regulamin Przyznawania Dotacji oraz inne akty prawne;

4) reprezentowanie samorzqdu student6w uw, jako delegat, podczas

posiedzeh Porozumienia Uczelni Warszawskich oraz Forum Uniwersytet6w

Polskich oraz wskazywania os6b zastgpujqcych Pzewodniczqcego w tym

zakresie w drodze zazqdzenia;

5) administrowanie budynkiem ZazqduSamozqdu Student6w Uniwersytetu

Warszawskiego w zakresie powiezonym pzezwla5ciwe organy uczelni;

6) kierowanie pracami biura zarzqdu, w tym podejmowanie decyli

finansowych w sprawach zwiqzanych z jego funkcjonowaniem;

7 ) nadz6r n ad sporzqdzen iem sprawozda nia z dziald no5ci Zarzqdu.

2. Kompetencje niepzypisane do czlonk6w Zazqdu uznaje siq za wlaSciwe dla

Pzewodniczqcego.
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1. W celu realizacji swoich zadart, Zarzqd, na wniosek Pzewodniczqcego, moze utworzy6

komisje.



2. Zazqd na wniosek Pzewodniczqcego mo2e roantiqzal komisje.

3. Utwozenie Komisji, do kt6rej pzypisane sq kompetencje z zakresu finans6w jest

obowiqzkowe.

4, Twozqc komisjg Zazqd okre6la w uchwale zakres jej dzialania.
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1. Przewodniczqcego komisji powoluje i odwoluje Przewodniczqcy w drodze zarzqdzenia.
2. W celu realizacji zadafi komisji mo2liwe jest powolanie wicepzewodniczqcych komisji.

3. Decyzjq o powolaniu i odwolaniu wiceprzewodniczqcego, o kt6rym mowa w ust. 2
podejmuje w drodze zazqdzenia pzewodniczqcy.

4. Ka2dorazowo podczas skladania sprawozdania Pzewodniczqcy komisji podaje do

wiadomosci Pzewodniczqcego sklad osobowy komisji, kt6rq kieruje.

5. Zazqd mo2e uchwali6 regulaminy komisji, na wniosek jejpzewodniczqcego. Regulaminy

okre6lajq w szczeg6lno6ci strukturq organizacyjnq, zasady funkcjonowania orazstatus jej

czlonk6w.

6' Pisma adresowane do wladz uczelni pzezczlonk6w Zazqdu, przewodniczqcych komisji,
pelnom ocn i k6w oraz koordynator6w, kierowane sq za po5red n ictwem Przewod n iczqceg o.
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PzewodniczEcy w drodze zazqdzenia:

1) okre5la regulamin dlugoterminowego najmu pomieszczeh w budynku Zazqdu

Sa mozqdu Student6w U n iwersytetu Warszawskiego;

2) okreSla regulamin udostqpniania pomieszczei na wydazenia jednorazowe lub

cykliczne w budynku Zazqdu Samozqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego;

3) powoluje i odwoluje koordynator6w odpowiedzialnych za Wszczeg6lnione obszary

prac komisjiZazqdu;

4) okre6la regulaminy pzedsigwziq6 organizowanych przez Zazqd Samozqdu

Student6w Uniwersytetu Warszawskiego;

5) powoluje sklad osobowy Kadry podczas wyjazd6w organizowanych przez Zarzqd

Sa mozqd u Student6w U n iwersytetu Warszawskiego;

6) zwoluje konwenty pzewodniczqcych Rad samozqd6w student6w;
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2.

7) zwoluje konwenty pelnomocnik6w finansowych, na wniosek pzewodniczEcego

komisji, do kt6rej pzypisane sq kompetencje z zakresu finans6w lub z wlasnej

inicjatywy.
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Pzewod n iczqcy vty dale o bwieszc zenia:

1) Dotyczqce sprostowaniu blqdu w uchwalach podjgtych pzezZxzqd;

2) Dotyczqce sprostowania blqdu w zazqdzeniach przewodniczqcego;

3) Dotyczqce ogloszenia jednolitego tekstu akt6w normatywnych.

Obwieszczenie o sprostowaniu blqdu zawiera.

1) Tytul obwieszczenia wrazz numeracJ€l;

2) Tytul aktu normatywnego, w kt6rym prostuje sig blqd;

3) Datg wydania aktu normatywnego;

4) Pzepis prawny aktu normatywnego podlegajqcy sprostowaniu;

5) Fragment tekstu aktu normatywnego w bzmieniu uwzglgdniajqoym sprostowanie

tekstu.

Jednym obwieszczeniem o sprostowaniu blgdu mozha sprostowa6 wigcej ni2 jeden blqd

w tym samym akcie normatywnym.
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1. Pzy zazqdzie dziala redakcja Uniwerek.TV na prawach stalej komisji.

2. Przewodniczqcy Uniwerek.TV mo2e kozysta6 z tytulu Redaktora Naczelnego

Uniwerek.TV.
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1. Za uporczywe niestosowanie siq do pzepis6w Regulaminu, niewypelnianie swoich
obowiqzk6w lub za dzialanie na szkodq Zazqdu, Pzewodniczqcy moze zawiesi6 w
prawach pzewodniczqcych i wiceprzewodniczqcych komisji, pelnomocnik6w Zazqdu,
pelnomocnik6w Przewodniczqcego i Komisazy.

3.



2.

3.

1.

2.

Pzewodniczqcy podejmuje decyzje, o kt6rej mowa w ust. 1 w drodze zazqdzenia,
okre5laj qc jed nocze5n ie czas trwan ia zawieszen i a.

osoba zawieszony w prawach, o kt6rych mowa w ust. 1, nie moze wypowiada6 sig w
imieniu Zarzqdu oraz uczestniczy| w jego posiedzeniach.

s 11

Pzewodniczqcy mo2e udzielid pelnomocnictwa Zazqdu do okre5lonych spraw w drodze

zazqdzenia.

Udzielajqc pelnomocnictwa Pzewodniczqcy okreSla w zazqdzeniu zakres umocowania
pelnomocnika Zazqdu.
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1. Przewodniczqcy mo2e w drodze zazqdzenia powolac Koordynatora projektu

organizowanego pzez Zazqd lub komisje Zuzqdu.
2' Koordynatora Projektu powoluje i odwoluje Przewodniczqcy na wniosek czlonka

Zazqdu, pzewodniczqcego komisji lub z wlasnej inicjatywy.
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Komisaza, o kt6rym mowa S 111 Regulaminu Samorzqdu Student6w Uniwersytetu

warszawskiego powoluje i odwoluje pzewodniczqcy w drodze zarzqdzenia.

s14

Czlonkowie Zazqdu, pzewodniczqcy komisji, Redaktor Naczelny Uniwerek.TV oraz
pelnomocnicy Zazqdu, pelnomocnicy PrzewodniczEcego oraz Rzecznik praw

Studenta skladaiq Pzewodniczqcemu w formie pisemnej sprawozdanie z
dotychczasowej dzialalno5ci nie p62niej ni2 21 marca.

Czlonkowie Zarzqdu, pzewodniczqcy komisji, Redaktor Naczelny Uniwerek.TV oraz
pelnomocnicy Zazqdu, pelnomocnicy Pzewodniczqceg o orazRzecznik praw Studenta
skladajq Przewodniczqcemu w formie pisemnej sprawozda nie z rocznej dzialalnosci nie
p62niq ni2 25 pa2dziernika.
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Spory kompetencyjne pomigdzy czlonkami Zazqdu, pzewodniczqcymi komisji,

wicepzewodniczqcymi komisji, pelnomocnikami Zarzqdu, Pelnomocnikami

Przewodniczqcego oraz Rzecznikiem Praw Studenta rozstzyga Pzewodniczqcy na

wniosek jednej ze stron lub z wlasnej inicjatywy w drodze zazqdzenia.

s16

Do pzedstawicieli student6w delegowanych pzezZazqd stosuje sig odpowiednio pzepisy

o pelnomocnikach Zarzqdu.

s17

Pzewodniczqcy w drodze zazqdzenia twozy i rozutiqzule zespoty, rady lub grupy

robocze dzialalqce pzy Zazqdzie.

W zarzqdzeniu, o kt6rym mowa w ust. 1 okre5la sig sklad osobowy oraz kompetencje

zespol6w, rad lub grup roboczych.

Przy okreSleniu skladu osobowego, o kt6rym mowa w ust. 2, Pzewodniczqcy wskazuje

pzewodniczqcego ciala kolegialnego.
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Zazqd mo2e podjq6 decyzjq o objgciu patronatem wydazenia lub o udziale w komitecie

honorowym wydarzenia.

Pzewodniczqcy mo2e podja6 decyzjq o objqciu patronatem honorowym wydarzenia.

Szczeg6lowe zasady przyznawania patronat6w, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2 oraz udzialu

w komitecie honorowym okreSlajq Regulamin udzielania patronatu ptzez Zarzqd

Sa mozqd u Stude nt6w U n iwersytetu Wirszawskiego.

s1e

1. Zazqd obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzeniazazqdu odbywaiq sig nie zadziq ni2razw miesiqcu.

3. Posiedzenia mogq odbywa6 z wykorzystaniem Srodk6w w komunikacji na odleglo66.

4. W posiedzeniach Zazqdu majq prawo brac udzial, opr6cz czlonk6w Zarzqdu,
nastgpujqce osoby.

1.

2.

2.

3.

1.



1) pzewodniczqcy 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 Pzewodniczqcego;

4) go5cie zaproszeni Wzez PzewodniczEcego.

5. Zazqd mo2e zdecydowae zvryklq wiqkszo6ciq glos6w o tajno5ci posiedzenia lub jego

czg5ci, co jest jednoznaczne z wykluczeniem udzialu os6b wymienionych w ust. 4,

chyba 2e Zarzqd postanowi inaczej.

6. W posiedzeniach Zarzqdu nie moze bra6 udzialu czlonek Zarzqdu, wobec kt6rego

Pzewodniczqcy zastosowal sankcje, o kt6rej mowa w $ 10 Regulaminu Zazqdu
Sam orzqd u Studentow U n iwersytetu Warszawskiego.
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1. Pzewodniczqcy zwoluje posiedzenia zazqdu, ustara ich pozqdek i im

pzewodniczy.

2. Przewodniczqcy zwolile posiedzenie z wlasnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej

dw6ch czlonk6w Zarzqdu.

3. Przewodniczqcy otwiera posiedzenie Zarzqdu i pzedstawia proponowany porzqdek

obrad.

4. Czlonkowie Zarzqdu oraz pzewodniczqcy komisji mogE zglaszac poprawki do

pzedstawionego pozqdku obrad.

5. Porzqdek obrad jest akceptowany przezzazqd zwyklqwigkszosciq glos6w.

6. Na wniosek Pzewodniczqcego mozna zmieni6 porzqdek obrad podczas posiedzenia.

s21

1. Zazqd podejmuje decyzje w formie uchwal.

2- Uchwaly zazqdu sq jawne izawier qszczegolowe wyniki grosowania.

3. Uchwaly Zazqdu podpisujq czlonkowie Zarzqdu obecni podczas glosowania.

4. Uchwala jest wa2na z chwilq podpisania iq przez przewodniczqcego.
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1. Na wniosek Pzewodniczqcego, Zazqd mo2e podejmowa6 uchwaly w trybie obiegowym.

2. Glosowanie w trybie obiegowym trwa nie dluzej ni2 48 godzin od jego zarzqdzenia.

3. W pzypadku nieuzyskania potzebnej wiqkszo6ci, glosowanie uznaje siq za niebyle.

4. Na wniosek czlonka Zazqdu lub wlasnej inicjatywy Przewodnic zqcy mo2e zazqdzic
reasumpcjq glosowania.

5. Uchwaly podjqte w trybie obiegowym otzymujq oznaczenie zgodne z kolejnym numerem

posiedzenia.

6. w pzypadku r6wnej liczby glos6w, glos rozstrzygajqcy ma przewodniczqcy.

1.

2

Uchwaty Zazqdu,

Przewodniczqcego.

Postanowienie ust.

s23

o kt6rych mowa w g 5 tracq swojq moc z koicem kadencji

1 stosuje sig odpowiednio do zazqdzeri Pzewodniczqcego.

1.

2.
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1. PosiedzeniaZazqdu sq niejawne.

2. Zarzqdjest zobowiqzany informowa6 opinig publicznq o pzedmiocie posiedzenia oraz o
podjgtych rozstzygnigciach. Nie dotyczy to spraw, w stosunku do kt6rych Zazqd
zdecydowal o tajno5ci posiedzenia lub jego czgsci.
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Numeracja uchwal podjgtych przezZazqdzawiera: kolejny numer uchwaly podjqtej od

poczqtku kadencji; numer posiedzenia, na kt6rym uchwala zostala podjgta; inicjaly

PzewodniczEcego araztok, w kt6rym uchwala zostala podjqta.

Pzy budowaniu numeracji, o kt6rej mowa w ust. 1 , popzedza jq oznaczenie literq M -
okre5lajqca uchwalq merytorycznq albo cyfra rzymska - okre5lajqcafilar bud2etu

Samozqdu Student6w, w przypadku uchwal finansowych.
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1. Wykladni Regulaminu dokonuje Tarzqd w drodze uchwaly bezwzglgdnq wiqkszo5ciq
glos6w.

2. Wykladnia przyjgta pzezZazqdwiq2e od chwilijej dokonania.


