REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU
Uchwalony przez
Parlament Studentów
Politechniki Warszawskiej
w dniu 4 grudnia 2010 r.
§1.
1.
W treści niniejszego regulaminu stosuje się określenia i skróty opisane
w Regulaminie Samorządu.
2.

Organem Samorządu Studentów Wydziału jest WRS wybierana przez
wszystkich studentów wydziału, w wolnych wyborach przeprowadzanych
na zasadach ustalonych w Wydziałowej Ordynacji Wyborczej.

3.

WRS działa na podstawie Ustawy, wewnętrznych
oraz wewnętrznych przepisów Samorządu.

1.

2.

przepisów

Uczelni

§2.
Od momentu zatwierdzenia ważności wyborów do czasu rozpoczęcia
kadencji członkowie elekci WRS mogą podejmować działania konieczne
do prawidłowego rozpoczęcia kadencji a w szczególności:
a)
Zwoływać zebrania.
b) Podejmować uchwały organizacyjne i delegujące.
Decyzje, o których mowa w ust. 2 nabierają mocy z rozpoczęciem kadencji,
na którą zostali wybrani elekci.

§3.
WRS w swoim działaniu m.in.:
1.
Reprezentuje interesy studentów swojego wydziału na wydziale, Uczelni
i poza nią.
2.
Uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych
wydziału oraz innych organach Samorządu.
3.
Wyraża
opinię
społeczności
studentów
wydziału
w
sprawach,
którymi społeczność ta jest zainteresowana, a w szczególności:
a)
Na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych.
b) Opiniuje harmonogram sesji egzaminacyjnych.
c)
Opiniuje szczegółowy plan i rozkład zajęć.
d) Opiniuje program kształcenia.
4.

O ile na wydziale prowadzone są studia w systemie tradycyjnym, opiniuje:
a)
Zasady rejestracji na kolejny rok studiów.
b) Zasady udzielania zgody na warunkowe podjęcie studiów na wyższym
roku.
c)
Zasady podejmowania decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów
z powodu niezadowalających wyników w nauce.

5.

Uczestniczy
w
podejmowaniu
decyzji
w
sprawach
wydziału,
a w szczególności:
a)
Współpracuje z organami wydziału w działaniach zmierzających
do poprawy systemu kształcenia.
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b)
c)

Uczestniczy w podziale środków i przyznawaniu świadczeń z FPMSiD
oraz innych środków, z których przyznaje się stypendia i zapomogi,
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Uczestniczy w przeprowadzaniu akcji kwaterunkowej.

6.

Broni praw studentów wydziału, a w szczególności bierze udział
w charakterze obserwatora w zaliczeniu komisyjnym na wniosek studenta
lub z własnej inicjatywy.

7.

Dba o rozwój kultury, sportu i turystyki wśród studentów wydziału
oraz wspiera studencki ruch naukowy.

1.

§4.
Dokładną liczbę członków WRS, nie mniejszą niż 5, określa ustępująca WRS
uchwalając Wydziałową Ordynację Wyborczą.

2.

Uchwała, o której mowa w pkt. 1 jest przekazywana wraz z protokołem
z głosowania UKW, z zachowaniem terminów określonych w Terminarzu
Wyborczym.

3.

W przypadku zmniejszenia się liczby członków WRS poniżej 5 organ
ten jest rozwiązywany.
§5.

Kadencja WRS jest jednoroczna i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia
Parlamentu nowej kadencji, przy czym kończy się w momencie rozpoczęcia
pierwszego posiedzenia Parlamentu następnej kadencji.

1.
2.

1.

2.

§6.
Działalność WRS oparta jest na pracy społecznej jej członków.
W zakresie pełnienia swoich obowiązków członek WRS zobowiązany
jest do brania czynnego udziału w jej pracach i sumiennego pełnienia
powierzonych funkcji.
§7.
WRS wybiera bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym:
a)
Delegata do Parlamentu.
b) Delegatów do Komisji Programowych.
c)
Delegatów do Rady Wydziału.
d) Członka Sądu Koleżeńskiego.
e)
Przewodniczącego WRS.
f)
Pretendentów.
W przypadku wyboru, o których mowa w ust. 1. protokoły z głosowań
dostarcza się niezwłocznie do UKW.
§8.
jest

1.

Pierwsze posiedzenie WRS
Przewodniczącego WKW.

zwoływane

2.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie WRS wybierają ze swojego grona:
a)
Przewodniczącego WRS.
b) Delegata do Parlamentu.
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i

prowadzone

przez

3.

1.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie WRS wybierają delegata do Sądu
Koleżeńskiego. Delegat nie może być członkiem WRS, ani innych organów
Samorządu, a także członkiem kół naukowych oraz stowarzyszeń
i organizacji studenckich.
§9.
Wyboru Przewodniczącego WRS dokonuje się bezwzględną większością
głosów, w głosowaniu tajnym w obecności, co najmniej 1/2 członków.

2.

Członkowi WRS przysługuje
Przewodniczącego WRS.

3.

Odwołanie Przewodniczącego WRS odbywa się na takich samych zasadach
jak jego wybór.

4.

Pisemny wniosek o odwołanie Przewodniczącego WRS
do Przewodniczącego WRS, UKW oraz KR.

5.

Głosowanie nie może odbyć się wcześniej niż 7 dni od złożenia wniosku.
Podczas głosowania obecny jest UKW lub członek KR.

6.

Odwołanie jest bezskuteczne, jeżeli na tym samym posiedzeniu WRS
nie wybierze nowego Przewodniczącego WRS.

1.

prawo

zgłoszenia

wniosku

o

odwołanie

składany jest

§10.
WRS wybiera delegatów do Komisji Programowych, Rady Wydziału,
oraz pozostałych organów, w których WRS posiada swoich przedstawicieli.

2.

Obowiązkiem delegatów jest bieżące informowanie pozostałych członków
WRS o pracach organów, w których zasiadają.

3.

Odwołanie delegata odbywa się na takich samych zasadach jak jego wybór.

4.

Odwołanie jest bezskuteczne, jeżeli na tym samym posiedzeniu WRS
nie wybierze nowego delegata.
§11.

Przewodniczący WRS:
1.

Reprezentuje studentów wydziału wobec władz wydziału.

2.

Z urzędu pełni funkcję delegata do Rady Wydziału.

3.

Z urzędu pełni funkcję delegata do Parlamentu

4.

Kieruje i koordynuje pracami WRS.

5.

Zwołuje posiedzenia WRS, co najmniej raz w miesiącu (z wyłączeniem
miesięcy lipiec, sierpień i wrzesień).

6.

Przedstawia na zakończenie kadencji jak i na wniosek KR sprawozdania
z działalności WRS. Sprawozdanie jest przedstawiane na posiedzeniu WRS,
wywieszane w miejscu ogólnodostępnym na wydziale, umieszczane
na stronie Samorządu oraz podlega przekazaniu do KR.

7.

Deleguje przedstawicieli do organów innych niż w §7 ust.1.

8.

Może powoływać pełnomocników do wyznaczonych
ich kompetencje oraz termin ważności pełnomocnictwa.
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zadań

określając

1.

§12.
Posiedzenia WRS prowadzi Przewodniczący WRS albo wyznaczony przez
niego członek WRS, z wyjątkiem §8 ust. 1. oraz §13 ust. 4.

2.

Z każdego posiedzenia WRS sporządzane jest sprawozdanie zawierające
listę obecności.

3.

WRS
określa
sposób
powiadamiania
członków
o
posiedzeniu
oraz wyprzedzenie, z jakim jest ono zwoływane w formie uchwały.

4.

Ustalone dyżury członków WRS są wywieszone w miejscu ogólnodostępnym
na swoim wydziale, na stronie internetowej Samorządu oraz WRS.

1.

§13.
Przewodniczący
zwołuje
posiedzenie
WRS
z
lub na wniosek:
a)
Dziekana.
b) Co najmniej 1/5 regulaminowego składu WRS.
c)
Komisji Regulaminowej.
d) Przewodniczącego Samorządu.
e)
Uczelnianego Komisarza Wyborczego.
f)
1/10 studentów danego wydziału.

własnej

inicjatywy

2.

W
przypadku
wniosku
ze
strony
podmiotów
wymienionych
w ust. 1. Przewodniczący WRS zwołuje posiedzenie w terminie do 14 dni
od dnia złożenia wniosku, z uwzględnieniem §12 ust. 3.

3.

W przypadku nie zwoływania posiedzenia przez Przewodniczącego WRS
w przeciągu dwóch miesięcy lub w przypadku niedotrzymania terminu
zawartego w ust. 2., Przewodniczący Samorządu z własnej inicjatywy
lub na wniosek podmiotów wymienionych w ust. 1 lit. a), b), c), e) lub f)
zwołuje posiedzenie.

4.

Posiedzenie zwołane w na podstawie ust. 3. jest prowadzone przez
Przewodniczącego Samorządu albo osobę przez niego wyznaczoną.

5.

Termin posiedzenia, o którym mowa w ust. 3 ustala Przewodniczący
Samorządu, jednak nie może być on dłuższy niż 14 dni od dnia złożenia
wniosku.

6.

W przypadku utraty mandatu Przewodniczącego WRS, za wyjątkiem
odwołania go, UKW zwołuje i przeprowadza posiedzenie WRS w ciągu
14 dni, na którym zostaje wybrany nowy Przewodniczący WRS. Do czasu
wybrania
nowego
Przewodniczącego
jego
funkcje
pełni
delegat
do Parlamentu z danej jednostki.

1.

§14.
Mandat członka WRS wygasa na skutek:
a)
Zrzeczenia się mandatu.
b) Ukończenia studiów.
c)
Skreślenia z listy studentów.
d) Odwołania przez wyborców.
e)
Ukarania go przez Komisję Dyscyplinarną właściwą ds. studentów
karami, o których mowa w par. 23 ust. 3) lit. c), d) i e) Regulaminu
Studiów w Politechnice Warszawskiej.
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f)

2.

1.

2.
3.

Odwołania przez Parlament na wniosek WRS. Wniosek przed
przedstawieniem na Parlamencie musi być pozytywnie zaopiniowany
przez KR.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka WRS dokonuje się kooptacji
zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
§15.
Nie stosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie
stanowi przewinienie przeciwko obowiązkom studenta PW i może być
podstawą do:
a)
Pisemnego ostrzeżenia przez KR.
b) Wnioskowania do Parlamentu o odebranie mandatu lub odwołanie
z funkcji, wniosek powinien być przedstawiony co najmniej 7 dni przed
posiedzeniem Parlamentu.
c)
Wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed Sądem lub Komisją
Dyscyplinarną na zasadach przewidzianych Ustawą, Statutem PW.
d) Nieprzyznania absolutorium,
Decyzję, o których mowa w ust. 1. podejmuje KR z własnej inicjatywy
lub na wniosek studenta PW.
Z dniem podjęcia wniosku o którym mowa w ust 1., lit b) zawieszeniu
ulegają prawa i obowiązki wynikające z pełnionej funkcji w organach
Samorządu. Sprawowanie funkcji ulega zawieszeniu do czasu rozpatrzenia
wniosku przez Parlament. Posiedzenie Parlamentu musi odbyć się w ciągu
14 dni (z wyłączeniem miesięcy lipiec, sierpień i wrzesień).

§16.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
na podstawie odrębnych przepisów.
1.

regulaminie

WRS

działa

§17.
Niniejszy regulamin zastępuje Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu
Studentów z dnia 15 grudnia 2003 roku.

2.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęciem kadencji
Samorządu w 2011 roku, po stwierdzeniu przez Senat PW zgodności
z Ustawą i statutem PW Regulaminu Samorządu Studentów PW
uchwalonego przez Parlament Studentów PW w dniu 4 grudnia 2010 r.,
za wyjątkiem:
a)
§1.
b) §7.
c)
§8.
d) §10.
które wchodzą z dniem zatwierdzenia przez Senat PW Regulaminu Samorządu
Studentów PW uchwalonego przez Parlament Studentów PW w dniu 4 grudnia
2010 r.
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