
UNIWERSYTET
WARSZAWS KI

UCHWALA NR M/l 9 I 6IKBI 2022
ZARZADU SAMORZADU STUDENTOW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zdnia 5 kwietnia 2022r.
w sprawie uchwarenia Reguraminu Komisji uw HERE

Na podstawie S 6 ust. 5 Regulamin u zazqdu samozqdu student6w Uniwersytetu
warszawskiego stanowiqcego zatqcznikdo uchwaly nr Ml3l1lKBt2o22 z 12 stycznia 2022 r.,
zazqd Samozqdu student6w Uniwersytetu warczawskiego uchwala, co nastqpuje:
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uchwala sig Regulamin Komisji uw HERE, kt6ry stanowi zalqczniknr 1 do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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Za:6

Kamil Bonas - pzewodniczqcy

Klaudia Nowak

Marcin Osifiski

Malgozata Wasilewska

Jan Wieczorek

Michal Zinowczyk

Pzeciw: 0
Wstrzymujqcych siq: 0



Zalqcnknr I
Do uchwaly m l9l6lY'B12022

Zarz4du Samorz4du Student6w

Uniwenytetu Warszawskie go

z dnia 5 l<tuuiefiia2022

REGTTLAMIN KOMISJI IIW HERE

Rozdzial I

Pzepisy og6lne

1.
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Niniejszy Regulamin okre6la zasady funkcjonowania Komisji Zarz4du Samorz4du Student6w

Uniwersytetu Warszawskiego UW IIERE - programu mihek studenckich (zwanej dalej UW

I{ERE) oruzprawa i obowiqZki jej czlonk6w.

UW I{ERE prowadzi dzialalnoSd, w szczeg6lno6ci, w zakresie pozyskiwania nihek

dla student6w Uniwersytetu Warszawskiego od podmiot6w zewngtrznych.

Czlonkowie UW I{ERE wykonuj4 swoj4 pracg dobrowolnie na zasadach wolontariatu.

Rozdzial II

Struktura organizacyjna fIW HERE
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l. Przewodnicz4cy UW I{ERE jest powotywany i odwotywany przez Przewodnicz4cego

Samorz4du Student6w Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Kadencja Przewodnicz1cego UW HERE wygasa najp6zniej z dniem wyga$nigcia kadencji

Przewodnic z4cego Samorz4du Student6w Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Przewodnicz4cy UW HERE kieruje pracami Zarz4du UW I{ERE oraz podejmuje wszelkie

decyzje zuriqzane zbiei4cym funkcjonowaniem UW I{ERE.

4. Przewodnicz4cy UW IIERE wydaje decyzje.

5. Wiceprzewodniczqcy UW HERE jest powolywany i odwotywany przez Przewodniczqcego

Samorz4du Student6w Uniwersytetu Warszawskiego, na wniosek Przewodnicz4cego UW

I{ERE.

2.
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6. Kadencja wiceprzewodnicz4cego UW HERE wygasa najp6miej z dniem wygaSnigcia kadencji

Przewodnic z4ce go UW tmRE.

7. Do zadafi wiceprzewodnicz4cego UW I{ERE nalezry realizowanie polecef Przewodniczqcego

UW FIERE, w tym w szczeg6lno$ci zastgpowanie go w razie jego nieobecno5ci.
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1. W ramach Komisji dzialaZarz4d UW HERE.

2. Zarz4d UW HERE powoluje i odwotuje w drodze decyzji Przewodnicz4cy UW IIERE.

3. Zarz4d UW HERE liczy od 3 do 10 czlonk6w i w jego sklad wchodz4Przewodnicz4cy UW

HERE, wiceprzewodnicz4cy UW FIERE wraz z koordynatorami zespol6w. W sklad Zarz4dt

UW I{ERE mog4 r6wnie2 wchodzii inni czlonkowie w liczbie nie wigkszej ni2 czterech.

4. Do kompetencji Zarz4du UW IIERE naleiry wyznaczenie kierunk6w dzialalnoSci rozwoju,

okreSlenie zasad funkcjonowania i struktury organizacyjnej oraz ustalenie statusu czlonk6w.

5. Zespoly,wrazzzakresem ichzadafii kompetencji powotuje, w drodze decyzji,Przewodnicz4cy

UW HERE w porozumieniu z Zarz4dem UW IIERE.

6. Zal<resy dziahrtzespol6w, o kt6rych mowa w ust. 5, zapewniaj4 skuteczn4 re alizacjg zadari UW

HERE, o kt6rych mowa w $l ust. 2.
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L Koordynatorzy zespol6w sQ powolywani w drodze decyzji, przez Przewodnicz4cego UW

HERE.

2. Koordynatorzy zespol6w s4 odwotywani w drodze decyzji, przez Przewodnicz4cego UW

HERE po zasiggnigciu opinii Zarz1duUW Here.

3. Koordynatorzy zespol6w sprawuj4 opiekg merytorycm4 nad czlonkami swoich zespol6w oraz

nadzoruj4 i wspieraj4 ich pracg.

4. Koordynatorzy zespol6w maj4 prawo wnioskowania do Przewodnicz4cego UW FIERE o

odwolanie czlonka UW HERE naleZ4cego do danego zespolu.

5. Przewodnicz4cy UW HERE na wniosek koordynatora zespolu powoluje, w drodze decyzji, jego

zastgpcg.

6. Zastgpca koordynatora zespolu wspiera koordynatora zespolu w wykonywaniu jego

obowi4zk6w,w szczeg6lnoSci, po otrrymaniu upowaznienia od koordynatora dzia\u, pod jego

nieobecno66 moze uczestnicryl w posiedzeniachZan4du UW [{ERE.

Rozdzial III

Czlonkowie tIW HERE
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1. Nowi czlonkowie s4 prryjmowani w ramach procesu rekrutacyjnego przeprowadzanego i

oglaszanego przezZarz4d UW FDRE.

2. W wyj4tkowych przypadkach dopuszczalne jest przyjgcie kandydata poza procedur4

rekrutacyjn4. O przyjgciu kandydata decyduje Przewodnicz4cy UW HERE po zasiggnigciu

opiniiZarz4du UW HERE.

3. W procedurze rekrutacyjnej mog4 wzi46 udzial studenci Uniwersytetu Warszawskiego.

4. W ramach procesu rekrutaryjnego kandydat mo2e zosta6 poproszony o wykonanie zadaniaoraz

przedstawienia CV, ztvi1zanego z charakterem zespolu, o przyjgcie do kt6rego sig ubiega, b4dZ

z og6lnym charakterem UW HERE.

5. Terminy i szczeg6ly procesu rekrutacyjnego oriv decyzje s4 podawane do wiadomo6ci

kandydat6w.
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1. Czlonkowie UW TIERE zobowi4zani s4 do przedstawienia zakresu umowy o Wsp6lpracy

migdzy Uniwersytetem Warszawskim a podmiotem zewngtrznym oferuj4cym zni2ki dla

student6w Uniwersytetu Warszawskiego (zwanym dalej Partnerem) koordynatorowi zespotu,

do kt6rego przynaleh4orazZarz4dowi UW fmRE.

2. PrzedNo2enie Przewodnicz4cemu Zarz4du Samorz4du Student6w umowy z Partnerem moZe

nast4pi6 wyl4cznie w momencie pozyskania pozytywnej opiniiZarz4du UW HERE.

3. Czlonkowie UW HERE s4zobowi4zani poinformowat Zarz4d UW I{ERE o zawarciu umowy

z Partnerem.
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1. Utrata czlonkostwa w UW HERE nastgpuje w przypadku rezygnacji czlonka lubwskutek

wigkszoSci glos6w Zarz4du UW HERE. W prrypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos

Przewodnic zqcego UW HERE.

2. Zarz4d UW HERE podejmuje decyzjg o odwolaniu danego czlonka po zasiggnigciu opinii

koordynatora zespolu, do kt6rego naleiry czlonek.

3. W momencie utraty czlonkostwa w UW I{ERE, czlonek ma obowipek przekazai wszystkie

materiaty oraz dane ze swojej dzialalnoSci w komisji Przewodnicz4cemu UW HERE.
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Wykladni niniejszego Regulaminu dokonuje Zarzqd Samorz4du Student6w Uniwersytetu

Warszawskiego.

l'{V--


