UCHWAŁA
Nr 23
PARLAMENTU STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 lutego 2017 roku
W sprawie powołania i wyboru członków "Komisji Doraźnej ds. zmian w Regulaminie Samorządu
Studentów"

Na podstawie § 15 Regulaminu Parlamentu Studentów, Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego uchwala,
co następuje:
§1
Powołuje się Komisję ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów UW (dalej: Regulamin).
§2
Celem działania Komisji jest opracowanie projektu zmian w Regulaminie Samorządu Studentów UW. Działalność
Komisji kończy się wraz z uchwaleniem zmian w Regulaminie Samorządu Studentów UW przez XIV kadencję
Parlamentu Studentów UW (dalej: Parlament).
§3
1. Komisja składa się z 7 członków.
2. Członkiem Komisji nie może być więcej niż 1 poseł z danej jednostki.
3. Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów UW jest członkiem Komisji z urzędu.
4. Posiedzenia Komisji są otwarte.
§4
1. Na pierwszym posiedzeniu Komisji jej członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji należy:
1) przygotowywanie planu prac Komisji;
2) przygotowywanie porządku dziennego obrad Komisji;
3) prowadzenie obrad Komisji;
4) koordynowanie prac członków Komisji;
5) reprezentowanie Komisji w kontaktach z innymi organami Parlamentu i Samorządu, o ile Komisja nie
wyznaczy innej osoby reprezentującej Komisję w danej sprawie;
6) opracowywanie wersji tekstowej projektu zmian oraz dostarczanie jej członkom Komisji.

§5
Członkowie Komisji opracowują projekt zmian w Regulaminie Samorządu Studentów UW na posiedzeniach Komisji.
Posiedzenia Komisji zwoływane są przez jej Przewodniczącego w czasie i miejscu uzgodnionym z pozostałymi
członkami Komisji.
§6
1. Pierwsza wersja projektu zmian prezentowana jest posłom na marcowym zwyczajnym posiedzeniu Parlamentu
Studentów UW.
2. Komisja ma obowiązek zaprezentować pierwszą wersję projektu zmian posłom drogą obiegową za pośrednictwem
poczty internetowej na siedem dni przed posiedzeniem Parlamentu, o którym mowa w ustępie poprzednim.
3. Komisja za każdym razem wybiera spośród swego grona osobę odpowiedzialną za zaprezentowanie projektu zmian
na posiedzeniu Parlamentu.
4. Pierwsza wersja projektu zmian poddana jest dyskusji na posiedzeniu Parlamentu Studentów UW, o którym mowa
w ust. 1. Zgłaszane przez posłów poprawki poddane są głosowaniu. Głosowanie nad poprawkami zaczyna się od
poprawki najdalej idącej. Poprawka przyjęta kwalifikowaną większością 2/3 głosów zostaje włączona do nowego
projektu zmian.
5. Na kolejnym najbliższym zwyczajnym posiedzeniu Parlamentu Studentów UW prezentowana i poddana dyskusji
jest ujednolicona nowa wersja projektu zmian.
6. Komisja ma prawo wprowadzić własne poprawki pomiędzy pierwszą a ostatnią prezentacją projektu zmian drogą
obiegową.
7. Zgłaszane przez posłów na posiedzeniu poprawki poddane są głosowaniu. Głosowanie nad poprawkami zaczyna się
od poprawki najdalej idącej. Po wyczerpaniu puli zgłoszonych poprawek Prezydium zarządza przerwę na
ujednolicenie projektu zmian przez Komisję. Po przerwie, głosowaniu zostaje poddana ujednolicona ostateczna wersja
projektu. Uchwałę o zmianie Regulaminu uchwala Parlament większością co najmniej 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby posłów.
8. W przypadku niepodjęcia uchwały projekt zmian wraca do Komisji.

§7
W dystrybucji projektu zmian drogą obiegową Komisja korzysta z pomocy Prezydium Parlamentu Studentów UW.
§8
1. Komisja działa w oparciu o zasadę jawności i rzetelności.

2. Wszystkie decyzje i uchwały Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Komisji.
3. Każda wersja projektu zmian, która ma być zaprezentowana Parlamentowi Studentów UW przyjmowana jest przez
Komisję w drodze uchwały.

§9
Na członków Komisji wybiera się następujące osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Michał Bartyczak (UKKNJF, Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PS UW)
Julia Sobolewska (ISNS)
Błażej Papiernik (EUROREG)
Adam Krzymiński (ISM)
Filip Urbański (KB)
Mateusz Lis (INP)
Piotr Połowniak (WDIiB)
§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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