
   załącznik do uchwały nr 127/XLVIII/2013 Senatu PW z dn. 20.11.2013 r. 

 

REGULAMIN 

KONWENTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

przyjęty przez Konwent w dniu 15 listopada 2013 r. 

 

 

§ 1 

 

1. Konwent Politechniki Warszawskiej, zwany dalej Konwentem, wspiera i promuje 

Uczelnię. 

2. Do kompetencji Konwentu należy w szczególności: 

1) wyrażanie opinii o kierunkach działania Uczelni, 

2) wspieranie Politechniki Warszawskiej w działalności na rzecz rozwoju, 

3) wyrażanie opinii o działalności dydaktycznej i badawczej Politechniki Warszawskiej, 

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących współpracy Politechniki Warszawskiej  

z gospodarką. 

§ 2 

 

1. Członkostwo w Konwencie kończy się z końcem kadencji organów Politechniki 

Warszawskiej. 

2. Przewodniczącego Konwentu, zwanego dalej Przewodniczącym, wybierają członkowie 

Konwentu ze swego grona. 

3. Konwent może wybrać zastępców przewodniczącego w liczbie nie większej od dwóch. 

4. Wybór zastępców przewodniczącego odbywa się w sposób analogiczny do wyboru 

przewodniczącego. 

§ 3 

 

1. Posiedzenia Konwentu powinny się odbywać nie rzadziej niż raz w roku i są zwoływane 

przez Przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek: 

1) Rektora PW; 

2) członków Konwentu w liczbie nie mniejszej niż 1/5 składu. 

2. W posiedzeniach Konwentu uczestniczy Rektor PW. 

3. Obsługę Konwentu zapewnia sekretarz Konwentu i Biuro Rektora PW. Sekretarzem jest 

osoba zgłoszona przez Przewodniczącego i zaakceptowana przez Konwent. Sekretarz nie 

jest członkiem Konwentu.  

4. Zawiadomienie o terminie, miejscu oraz projekcie porządku obrad rozsyła sekretarz pocztą 

elektroniczną do wszystkich członków Konwentu na podany przez nich adres nie później, 

niż na miesiąc przed terminem posiedzenia. 

5. W uzasadnionych przypadkach Konwent może podejmować decyzje z wykorzystaniem 

poczty elektronicznej.  

§ 4 

 

1. Projekt porządku obrad posiedzenia Konwentu ustala Przewodniczący. 

2. Konwent zatwierdza porządek obrad posiedzenia.  

 

§ 5 

 

1. Obrady Konwentu są jawne. Konwent wyraża swe stanowisko w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów ważnych. 



2. Konwent może powoływać komisje i zespoły, określając ich zadania oraz terminy 

realizacji. 

3. Obrady Konwentu są protokołowane. 

4. Stanowiska i protokoły obrad Konwentu są jawne dla wszystkich członków społeczności 

akademickiej Politechniki Warszawskiej.  

 

§ 6 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio 

postanowienia Statutu Politechniki Warszawskiej. 

 


