REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WARSZAWSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 12/2011 Senatu Warszawskiej Szkoły Filmowej

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
WARSZAWSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Wszyscy studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej tworzą Samorząd Studencki zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd działa w granicach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365, z późń. zm.), przepisach wykonawczych do ustawy, Statucie Warszawskiej Szkoły Filmowej
oraz niniejszym Regulaminie.
§2
1. Samorząd działa poprzez swoje organy.
2. Organy Samorządu są jedyną reprezentacją ogółu studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej, zwanej dalej „Uczelnią”.
3. Organy Samorządu nie są podporządkowane żadnym ponad-uczelnianym strukturom samorządowym.
4. Organy Samorządu są odpowiedzialne przed studentami.
5. Organy Samorządu uczestniczą w realizacji zadań Uczelni, w szczególności w zakresie procesu dydaktycznowychowawczego i spraw socjalno-bytowych studentów.
§3
Samorząd działając przez swoje organy:
1) reprezentuje studentów Uczelni,
2) kreuje życie studenckie Uczelni,
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw Uczelni,
4) wybiera swoich reprezentantów do Senatu Uczelni,
5) promuje Uczelnię oraz jej studentów,
6) uzgadnia z organami Uczelni regulamin studiów w trybie określonym w ustawie,
7) popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy studenckie,
8) zabiega o stworzenie warunków umożliwiających studentom korzystanie z prawa do zrzeszania się,
9) wyraża opinię środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem kształcenia
i wychowania w Uczelni oraz w sprawach wymagających jego wypowiedzi,
10) współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach pomocy materialnej dla studentów,
11) działa zgodnie ze Statutem i misją Uczelni.
§4
Organy Samorządu współpracują z władzami Uczelni w realizacji jej zadań.
§5
Samorząd dla realizacji swoich celów ma prawo do korzystania z urządzeń i środków materialnych należących do
Uczelni, w szczególności takich jak: pomieszczenia, urządzenia poligraficzne na zasadach określonych przez władze
Uczelni.
§6
Samorząd w zakresie swoich celów może prowadzić działalność kulturalną i wydawniczą, tworzyć i nadzorować agendy kulturalne, sportowe, turystyczne, naukowe, a także instytucje socjalne przeznaczone dla studentów.
§7
Organy Samorządu mają prawo dla realizacji swoich zadań powoływać stałe i doraźne komisje.
II. ORGANY SAMORZĄDU
§8
Jedynym organem reprezentującym Samorząd jest Zarząd.
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§9
Zarząd samorządu studentów, zwany dalej „Zarządem” jest uczelnianym organem uchwałodawczym i wykonawczym
Samorządu.
§ 10
1. W skład Zarządu wchodzi pięciu członków, wybranych przez studentów zwykłą większością głosów, w głosowaniu
tajnym, na okres dwóch lat.
2. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący. Przewodniczący wybierany jest przez Zarząd na pierwszym posiedzeniu.
Na wniosek przewodniczącego Zarząd wybiera Wiceprzewodniczącego.
3. Dwuletnia kadencja Przewodniczącego oraz dwuletnia kadencja członków Rady kończy się nie później niż 1 stycznia.
§ 11
1. W czasie trwania kadencji Zarządu jego Przewodniczący może z uzasadnionej przyczyny odwołać członka Zarządu.
2. Od momentu odwołania członek Zarządu zostaje zawieszony w pełnieniu swojej funkcji.
3. Odwołanie wymaga zatwierdzenia przez Zarząd. Na posiedzeniu na którym zatwierdzone będzie odwołanie członka Zarządu, jego Przewodniczący przedstawia propozycje uzupełnienia składu Zarządu.
§ 12
1. Z wnioskiem o votum nieufności dla Przewodniczącego Rady może wystąpić dwóch członków Zarządu.
2. Votum nieufności uważa się za udzielone, gdy głosowało za nim ponad 2/3 statutowego składu Zarządu.
3. Następstwem udzielenia votum nieufności dla Przewodniczącego Zarządu jest odwołanie całego składu Zarządu i
zarządzenie nowych wyborów.
§ 13
Jeśli statut nie stanowi inaczej uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech
członków Zarządu. W przypadku równowagi głosów, głos decydujący należy do Przewodniczącego.
§ 14
1.Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie regulaminu Samorządu oraz jego zmian,
2) opracowanie i realizacja budżetu Samorządu,
3) organizowanie Juwenaliów,
4) wybór przedstawicieli studentów do Senatu na roczną kadencję,
5) wybór kandydatów do komisji dyscyplinarnych,
6) inne sprawy służące realizacji zadań Samorządu.
2. Przewodniczący Zarządu zobowiązany jest w szczególności do:
1) reprezentowania interesów studentów przed władzami Uczelni,
2) współpracy z władzami Uczelni,
3) zwoływania zebrań członków Zarządu i utworzonych komisji,
4) składania Zarządowi i władzom Uczelni sprawozdania ze swojej działalności,
5) realizacji innych zadań wynikających z niniejszego statutu i obowiązujących przepisów prawa.
3. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy w szczególności zastępowanie Przewodniczącego podczas jego
nieobecności. Pozostałe uprawnienia i obowiązki Wiceprzewodniczącego ustala Przewodniczący Zarządu.
III. WYBORY ZARZĄDU
§ 15
1. Wybory Zarządu są przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu wyborcy.
3. Głosować można tylko osobiście.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje studentom Uczelni.
§ 16
1. Wybory do Zarządu przeprowadza Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza, zwana dalej „USKW”.
2. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka USKW.
3. Członek USKW nie może kandydować do Zarządu.
§ 17
1. W skład USKW wchodzi 3 członków.
2. Członków USKW powołuje Zarząd spośród studentów Uczelni. Zarząd może uzupełniać skład USKW w trakcie jej
kadencji.
3. Kadencja USKW trwa 2 lata, rozpoczyna się 1 lutego a kończy 31 stycznia.
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§ 18
1. Pierwsze posiedzenie USKW zwołuje i prowadzi przewodniczący Zarządu.
2. USKW wybiera na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego oraz jego zastępcę.
3. Przewodniczący USKW zwołuje posiedzenia komisji i im przewodniczy.
4. Uchwały USKW zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
§ 19
Do zadań USKW należy w szczególności:
1) uchwalenie i ogłoszenie harmonogramu wyborczego,
2) rejestrowanie kandydatów do Zarządu,
3) przeprowadzenie wyborów do Zarządu,
4) informowanie wyborców o terminie wyborów oraz innych sprawach związanych z wyborami,
5) nadzór i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów, w tym rozstrzyganie w sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym regulaminie,
6) sporządzenie protokołu wyborczego,
7) ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu,
8) rozpatrywanie wniosków o unieważnienie wyborów.
§ 20
1. Termin wyborów ustala Przewodniczący USKW w porozumieniu z władzami Uczelni.
2. Wybory odbywają się w terminie umożliwiającym wzięcie udziału studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
3. O terminie wyborów zawiadamia studentów Przewodniczący USKW z wyprzedzeniem co najmniej czternastodniowym poprzez ogłoszenie na tablicach informacyjnych Uczelni oraz na stronach internetowych Uczelni i Samorządu.
§ 21
1. Zgłaszanie do Przewodniczącego USKW kandydatów należy składać na piśmie lub na podany przez Przewodniczącego USKW adres mailowy w terminie co najmniej 3 dni przed terminem wyborów.
2. Pisemne zgłoszenie kandydata do Zarządu powinno zawierać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz nazwisko osoby zgłaszającej. Ponadto wymagana jest zgoda kandydata potwierdzona jego podpisem.
§ 22
1. Oddanie głosu dokonywane jest poprzez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata. Głos oddany na większą
liczbę kandydatów niż 5 osób jest nieważny.
2. Kandydaci są umieszczeni na liście w kolejności alfabetycznej.
3. Członkami Zarządu zostaje 5 osób, które otrzymały największą liczbę głosów.
§ 23
1. Do ustalenia wyników głosowania należy przystąpić niezwłocznie po jego zakończeniu.
2. Ostateczne wyniki głosowania Przewodniczący USKW podaje do wiadomości niezwłocznie po podliczeniu wyników.
§ 24
1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Zarządu, mandat obejmuje osoba powołana uchwałą w
drodze głosowania przez Zarząd.
2. W przypadku odwołania bądź utracenia mandatu w okresie jednego miesiąca przez więcej niż dwóch członków
Zarządu, USKW przeprowadza nowe wybory Zarządu.
§ 25
Odwołanie członka Zarządu następuje drogą głosownia i podjęcia jednomyślnej uchwały przez pozostałych członków
Zarządu.
§ 26
USKW unieważnia wybory w całości w razie rażącego naruszenia regulaminu. W uzasadnionym przypadku USKW
zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni roboczych od podjęcia decyzji o unieważnieniu.
§ 27
W czasie trwania kadencji członkowie organów Samorządu Studentów tracą swój mandat
w przypadku:
1) utraty statusu studenta,
2) złożenia rezygnacji,
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3) orzeczenia komisji dyscyplinarnej ograniczającego jego prawa studenckie,
4) odwołania w trybie określonym w niniejszym Regulaminie,
5) niemożliwości pełnienia swej funkcji przez co najmniej 2 miesiące.
IV. UCHWALENIE I ZMIANY REGULAMINU
§ 29
O uchwaleniu Regulaminu Samorządu Studentów lub jego zmianach decyduje Zarząd Samorządu Uczelni większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zarządu.
V. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 31
Pierwszy skład Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej oraz jej przewodniczącego powołuje Rektor.
§ 32
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Senat Uczelni.
2. Zmiany lub przyjęcie nowego regulaminu w trybie określonym w niniejszym regulaminie wchodzą w życie po
stwierdzeniu przez Senat jego zgodności z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni.
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