
Załącznik do uchwały nr 128/XLIX/2017 Senatu PW 

                            z dnia 27 września 2017 r. 

 

Regulaminu  

Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej 

Na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym              

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1842) z późniejszymi zmianami oraz §61 Regulaminu Samorządu 

Studentów Politechniki Warszawskiej (uchwała Parlamentu Studentów Politechniki 

Warszawskiej z dnia 4 grudnia 2010 r. ze zmianami z dnia 3 stycznia 2017 r.), Parlament 

Studentów Politechniki Warszawskiej uchwala zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów 

Politechniki Warszawskiej, określone w przepisach poniższych: 

§1. 

1. §3b zamienia się na §3a. 

2. §5b zamienia się na §5a i otrzymuje brzmienie: 

„Organami Samorządu, o których mowa w §5 są organy: 

1. ogólnouczelniane: 

a) organy kolegialne: 

- Parlament, o którym mowa w §6 Regulaminu, 

- Komisje Programowe, o których mowa w §17 Regulaminu, 

- Kolegium Senatorów, o którym mowa w §30 Regulaminu, 

- Komisja Regulaminowa, o której mowa w §36 Regulaminu, 

- Sąd Koleżeński, o którym mowa w §40 Regulaminu, 

- Media Samorządu, o których mowa w §2 ust. 19 oraz §46 Regulaminu, 

- Rada Kół Naukowych, o której mowa w §45 Regulaminu, 

- Lista Ogólnouczelniana, o której mowa w §58 Regulaminu. 

b) organy jednoosobowe: 

- Przewodniczący SSPW, o którym mowa w rozdziale II a Regulaminu, 

- Przewodniczący Komisji Programowych, o którym mowa w §18 Regulaminu, 

- Senator ds. Rozliczeń Jednostek Podstawowych, o którym mowa w §26 

Regulaminu, 

- Uczelniany Komisarz Wyborczy, o którym mowa w §49 Regulaminu, 

- Przewodniczący Rady Kół Naukowych, o którym mowa w §45 ust. 3 

Regulaminu, 

- Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, o którym mowa w §41 ust.5 

Regulaminu. 

 

 

 

2. wydziałowe: 

a) organy kolegialne: 



- WRS, o której mowa w §32 Regulaminu, 

- WKK, o której mowa w §20 ust. 12 Regulaminu, 

- WKW, o której mowa w §9 Ordynacji Wyborczej. 

b) organy jednoosobowe: 

- Przewodniczący WRS, o którym mowa w §11 Regulaminu Wydziałowej Rady 

Samorządu, 

- Przewodniczący WKK, o którym mowa w §20 ust. 11 Regulaminu, 

- Przewodniczący WKW, o którym mowa w §17 Ordynacji Wyborczej. 

3. działające w DS: 

a) organy kolegialne: 

- RM, o której mowa w §33 ust.2 Regulaminu, 

- KWDS, o którym mowa w §9 Ordynacji Wyborczej, 

- KDDS, o której mowa w §8 Regulaminu Domu Studenckiego. 

b) organy jednoosobowe: 

- Przewodniczący RM, o którym mowa w §7 Regulaminu Rady Mieszkańców, 

- Przewodniczący KWDS, o którym mowa w §17 ust.1 Ordynacji Wyborczej.” 

2. w §15 ust. 1 lit f) otrzymuje brzmienie: 

„Dysponowanie, w uzgodnieniu z Przewodniczącym KFG, środkami określonymi                        

w Regulaminie Finansowo-Gospodarczym.” 

3. w §15 ust. 1 lit. h) otrzymuje brzmienie: 

„Powołanie Rzecznika Prasowego Samorządu w drodze decyzji.” 

4. w §15 ust. 1 lit. i) otrzymuje brzmienie: 

„Wprowadzanie Regulaminu Działalności Biura w drodze decyzji.” 

5. w §15 ust. 1 lit. k) otrzymuje brzmienie: 

„Wystawianie referencji członkom organów Samorządu, na wniosek przewodniczącego 

właściwego organu lub z własnej inicjatywy, po zaopiniowaniu przez UKW.” 

6. w §16 otrzymuje brzmienie: 

„Przewodniczący Samorządu może powołać: 

1. Swoich pełnomocników do spraw wymienionych w §15 ust. 1 lit. b), k), l) określając 

zakres ich kompetencji. 

2. Tymczasowego pełnomocnika, na czas swojej nieobecności.” 

7. w §20 ust. 4 lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„Delegat z Zarządu RKN.” 

8. w §20 ust. 4 lit. g) otrzymuje brzmienie: 

„ Delegaci wybrani po jednym z każdego z Mediów Samorządu.” 

9. w §20 ust. 5 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„Delegaci wybrani po jednym z każdego z Mediów Samorządu.” 

 

10. w §21 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„Reprezentowania środowiska studenckiego Uczelni w zakresie działania Komisji                      

po udzieleniu, przez Przewodniczącego Komisji pełnomocnictwa lub tymczasowego 

pełnomocnictwa.” 



11. w §22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Informowania na bieżąco organów delegujących o pracach Komisji.” 

12. w §23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwała Komisji Programowej staje się prawomocna po kontrasygnowaniu jej treści               

przez Przewodniczącego Samorządu. Przewodniczący Samorządu ma prawo odmówić 

podpisania uchwały Komisji Programowej tylko w przypadku stwierdzenia jej 

niezgodności               z uchwałami Parlamentu, uchwałami innych Komisji 

Programowych, Statutem PW, niniejszym Regulaminem i innymi przepisami prawa. 

Wobec podtrzymania uchwały przez Komisję Programową w niezmienionym brzmieniu, o 

jej prawomocności decyduje Komisja Regulaminowa. Za przebieg powyższej procedury 

odpowiada Przewodniczący właściwej Komisji Programowej.” 

 

13. w §24 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Posiedzenie zwyczajne KS, KFG oraz KKw zwoływane jest nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące (z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień), a zawiadomienia o nim 

rozsyła się nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem.” 

14. w §24 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Posiedzenia Komisji Programowej prowadzi jej Przewodniczący lub jego tymczasowy 

pełnomocnik.” 

15. w §45 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„Na czele RKN stoi Przewodniczący RKN, którego procedura wyboru jest określona                      

w regulaminie RKN, o którym mowa w ust 2.” 

16. w §46 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Media Samorządu działają na podstawie Regulaminu Funkcjonowania Mediów 

Samorządu uchwalonego przez Parlament.” 

17. w §46 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Na czele każdego z Mediów Samorządu stoi Zarząd, którego pracami kieruje Redaktor 

Naczelny.” 

18. w §46 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Nabór do każdego z Mediów Samorządu przeprowadzany jest zgodnie z jego statutem.” 

19. w §46 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku podejrzenia, że publikowane treści naruszają postanowienia ustępu 6,                 

na żądanie Przewodniczącego Samorządu, ich publikacja i rozpowszechnianie ma zostać 

natychmiast wstrzymane.” 

 

 

20. w §51 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Funkcję UKW, członka KW mogą pełnić studenci, o których mowa w §46a ust. 3,                           

za wyjątkiem studentów ukaranych prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej 

właściwej do spraw studentów karami, o których mowa w §25 ust. 3 pkt 3, 4 i 5 

Regulaminu Studiów w PW. Z funkcją UKW, pełnomocnika UKW oraz 

przewodniczącego Komisji Wyborczej nie można łączyć mandatu członka WRS, RM, 



delegata do Parlamentu, funkcji pełnomocnika organu Samorządu, Senatora Studenckiego 

oraz przewodniczącego jednostki zgłaszającej Listę Ogólnouczelnianą.” 

21. w §57 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek o wotum nieufności wobec członków Kolegium Senatorów może być zgłoszony 

przez gremia wymienione w §12 ust. 5 lit. a) - f) Regulaminu.” 

22. w §65 ust. 3 lit. d) otrzymuje brzmienie: 

„Ukarania przez Komisję Dyscyplinarną właściwą do spraw studentów karami,                           

o których mowa w §25 ust. 3 pkt 3, 4 i 5 Regulaminu Studiów w PW.” 

§2. 

1. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat Politechniki Warszawskiej 

uchwały stwierdzającej zgodność niniejszych zmian Regulaminu SSPW ze Statutem PW 

oraz Ustawą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


