Załącznik do uchwały ZSS UW nr 385/35/TL/2008 z dnia 10 września 2008 r.,
zmieniony uchwałą ZSS UW nr 502/42/TL/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.

REGULAMIN
ZARZĄDU
SAMORZĄDU STUDENTÓW
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
§1
Niniejszy Regulamin określa organizację i tryb pracy Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej Zarządem.
§2
1. Zarząd działa kolegialnie.
2. Członkowie Zarządu, Komisji oraz pełnomocnicy Zarządu reprezentują w swoich
wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Zarząd.
§3
1. Pracami Zarządu kieruje jego Przewodniczący.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy:
1) nadzór nad działaniami sekcji, komisji i pełnomocników Zarządu;
2) nadzór nad wykonywaniem uchwał Zarządu;
3) reprezentowanie Zarządu;
4) wykonywanie zadań powierzonych przez niniejszy Regulamin lub Regulamin
Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Regulaminem
Samorządu.
§4
Przewodniczący Zarządu może wystąpić z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu,
jedynie w następujących przypadkach:
1) członek Zarządu nie stawił się na czterech kolejnych posiedzeniach Zarządu;
2) członek Zarządu nie stawił się na siedmiu z ostatnich dziesięciu posiedzeń
Zarządu;
3) członek Zarządu nie stosuje się do uchwał Zarządu;
4) wystąpienia przesłanek wymienionych w § 19 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 Regulaminu
Samorządu;
5) członek Zarządu rażąco naruszył przepisy niniejszego Regulaminu
lub Regulaminu Samorządu;
6) członek Zarządu nie wywiązuje się z obowiązku kierowania sekcją lub czyni
to nieudolnie.
§5
1. W celu realizacji zadań Zarządu, Zarząd, na wniosek Przewodniczącego, tworzy Sekcje
Zarządu, zwane dalej Sekcjami.
2. Uchwała tworząca Sekcję określa zakres jej działania.
3. Przewodniczącym Sekcji może być wyłącznie członek Zarządu.
4. Przewodniczącego Sekcji powołuje i odwołuje Przewodniczący Zarządu w drodze
zarządzenia, po uprzedniej zgodzie członka Zarządu wyrażonej na piśmie.
5. Przewodniczący Sekcji podają do wiadomości Zarządu składy osobowe Sekcji, którymi
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kierują.
§6
1. Członkowie Zarządu składają Przewodniczącemu Zarządu sprawozdanie z co najmniej
trzymiesięcznej działalności ich Sekcji obejmujące okres od dnia powołania ich na
członków Zarządu, nie później niż na trzy tygodnie przed upływem czterech miesięcy od
dnia powołania ich na członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu składają na ręce Przewodniczącego Zarządu sprawozdanie
z rocznej działalności ich sekcji nie później niż 15 października.
§7
Komisje Zarządu, zwane dalej Komisjami, są organami wewnętrznymi Zarządu.
§8
Zarząd tworzy Komisję ds. Finansów, która:
1) opracowuje projekt budżetu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
2) czuwa nad wykonywaniem budżetu przez Zarząd;
3) wykonuje zadania powierzone przez Regulamin Przyznawania Dotacji przez Zarząd
Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
§9
1. Zarząd, na wniosek Przewodniczącego, może utworzyć inne Komisje do określonych
spraw.
2. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Przewodniczący Zarządu w drodze
zarządzenia, po uprzedniej zgodzie kandydata/Przewodniczącego Komisji wyrażonej
na piśmie.
3. Przewodniczący Komisji podaje do wiadomości Zarządu skład osobowy Komisji, którą
kieruje.
§ 10
Sekcje i Komisje rozwiązuje się w takim samym trybie jak tworzy.
§ 11
1. Zarząd może ustanowić pełnomocnika Zarządu do określonych spraw.
2. Pełnomocnika Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd na wniosek członka Zarządu.
3. Zarząd określa w uchwale powołującej pełnomocnika Zarządu zakres jego umocowania.
§ 12
Wymóg złożenia sprawozdań w terminach o jakich mowa w § 6 może nałożyć
Przewodniczący Zarządu również na przewodniczących Komisji oraz pełnomocników
Zarządu w zakresie objętym ich działaniem.
§ 13
1. Uchwały Zarządu, o których mowa w § 5, 8, 9, 11, 24 tracą swoją moc z dniem
wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu.
2. W terminie przewidzianym w ust. 1 tracą moc zarządzenia Przewodniczącego Zarządu.
§ 14
Spory kompetencyjne między Sekcjami, Komisjami i pełnomocnikami Zarządu rozstrzyga
Przewodniczący Zarządu na wniosek jednej ze stron.
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§ 15
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarządu są niejawne.
3. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział, oprócz członków Zarządu,
następujące osoby:
1) przewodniczący Komisji, a w razie ich nieobecności, po uzyskaniu zgody
Przewodniczącego Zarządu, delegowany członek Komisji;
2) Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Samorządu
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
3) goście, zaproszeni przez Przewodniczącego Zarządu lub dwóch członków Zarządu,
w liczbie nie większej niż trzech.
4. Zarząd może uchwalić większością 3/5 głosów tajność posiedzenia lub jego części,
co jest jednoznaczne z wykluczeniem udziału osób wymienionych w ust. 3. Z tajnej części
posiedzenia nie sporządza się protokołu.
5. Niezależnie od powyższych postanowień Przewodniczący Zarządu, z własnej inicjatywy
lub na wniosek członka Zarządu, może zezwolić zaproszonym osobom na przysłuchiwanie
się posiedzeniu Zarządu w całości lub w części oraz na udzielanie wyjaśnień.
6. W posiedzeniach Zarządu nie może brać udziału członek Zarządu zawieszony przez
Przewodniczącego Zarządu w prawach i obowiązkach członka Zarządu. Nie jest
on wliczany do kworum.
§ 16
1. Przewodniczący Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu, ustala ich porządek
i im przewodniczy.
2. Przewodniczący Zarządu zwołuje posiedzenie samoistnie lub na wniosek co najmniej
dwóch członków Zarządu.
3. Przewodniczący Zarządu otwiera posiedzenie Zarządu i przedstawia porządek obrad.
4. Członkowie Zarządu mogą zgłaszać poprawki do przedstawionego porządku obrad,
obejmujące dodawanie, skreślanie i zmianę punktów porządku.
5. Porządek obrad musi zostać zaakceptowany przez Zarząd zwykłą większością głosów.
6. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu można zmienić porządek w trakcie obrad.
§ 17
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy liczby
członków Zarządu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Członek Zarządu, który nie zgadza się z treścią podjętej przez Zarząd uchwały, może
zgłosić do protokołu zdanie odrębne. Zdanie odrębne musi zostać zgłoszone przed
końcem posiedzenia.
5. Uchwały Zarządu są jawne i zawierają szczegółowe wyniki głosowania.
6. Uchwały Zarządu podpisują członkowie Zarządu obecni w czasie głosowania.
§ 18
1. Zarząd wyraża zdanie w formie opinii.
2. Opinie podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Przepisy § 18 ust. 3 - 6 stosuje się odpowiednio.
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§ 19
1. Przebieg posiedzeń Zarządu utrwalany jest w formie protokołu.
2. Protokół z posiedzenia musi zawierać:
1) numer protokołu;
2) datę posiedzenia;
3) listę osób obecnych na posiedzeniu;
4) informację w sprawie podjętych uchwał i opinii;
5) podpisy członków Zarządu obecnych w czasie posiedzenia.
3. Do protokołu załącza się treść uchwał i opinii podjętych na posiedzeniu.
4. W przypadku gdy przepis szczególny wymaga aby uchwała bądź opinia zawierała
uzasadnienie umieszcza się je pod treścią uchwały, nad podpisami członków Zarządu.
5. Protokół sporządza się i przedstawia do podpisu nie później niż w terminie 7 dni od dnia
posiedzenia.
§ 20
Biuro Zarządu stanowi zaplecze administracyjne Zarządu oraz Komisji.
§ 21
1. W biurze Zarządu archiwizuje się przez okres 10 lat protokoły, uchwały i opinie.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 są udostępniane przez Zarząd na wniosek.
§ 22
1. Wszystkie dokumenty kierowane do Zarządu przewidziane w przepisach szczególnych,
w szczególności wnioski, pisma, interpelacje oraz zapytania należy składać w biurze
Zarządu.
2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 muszą uzyskać potwierdzenie wpłynięcia.
§ 23
Z biura Zarządu, w ramach swojej działalności, mają prawo korzystać:
1) Prezydium Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
2) Uczelniania Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego;
3) Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
4) senatorowie studenccy.
§ 24
1. W razie wątpliwości, wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu dokonuje Zarząd
w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
2. Wykładnia, o której mowa w ust. 1 wiąże od chwili jej dokonania.
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