
                 

                 

                 REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY 

Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

 
§ 1 

Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną, zasady działania oraz sposób wyboru 

Samorządu słuchaczy Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (dalej Stowarzyszenie lub 

WUTW). 

 

§ 2 

1. Samorząd słuchaczy to liderzy poszczególnych sekcji lub wybrani przez ogół studentów WUTW. 

2. W skład Samorządu wchodzi od 3 – 10 członków, którzy wybierają spośród siebie starostę i 

sekretarza. 

3. Studenci sami mogą deklarować chęć aktywnej pracy w Samorządzie lub zgłaszani są z sali 

podczas pierwszego wykładu ogólnego/plenarnego. 

4. Głosowanie jest jawne. Głosowanie odbywa się na każdego zgłoszonego kandydata osobno. W 

przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu określonego w ust.2 głosowanie może 

odbyć się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie. 

5. Na pierwszym swym posiedzeniu (nie później niż 21 dni od daty wyboru), Samorząd konstytuuje 

się, powołując starostę i sekretarza. 

6. Wybory oraz pracę Samorządu koordynuje wskazany członek Zarządu WUTW. 

 

 

§ 3 

1. Kadencja Samorządu słuchaczy trwa jeden rok od momentu wybrania. 

2. Po upływie roku Zarząd zarządza wybory do Samorządu wg zasad ustalonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

§ 4 

Odwołanie z Samorządu następuje w przypadku: 

- złożenia rezygnacji 

- choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 

- naruszenia postanowień Statutu WUTW 

- na wniosek Zarządu WUTW lub Samorządu słuchaczy wobec osoby zaniedbującej 

obowiązki wynikające z powierzonej funkcji, 

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. 

 

 

§ 5 

Do zadań Samorządu należy w szczególności: 

- współpraca z Zarządem przy opracowywaniu oferty merytorycznej WUTW, 

- pomoc Zarządowi przy organizacji działalności statutowej Stowarzyszenia (wykładów, 

wycieczek, szkoleń, kursów itp.) 

- przedstawienie Zarządowi opinii, potrzeb i inicjatyw społeczności studenckiej, 

- współorganizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, wycieczek krajoznawczych i 

wyjazdów edukacyjnych, 

- zapobieganie konfliktom pomiędzy członkami Stowarzyszenia, 

- inicjowanie i organizowanie współpracy z innymi UTW w kraju i za granicą. 

 



§ 6 

1. Posiedzenia Samorządu mogą odbywać się w miarę potrzeb w dniu wykładów lub w innym 

wyznaczonym przez starostę terminie. 

2. Posiedzenie Samorządu zwołuje starosta w porozumieniu z koordynatorem wskazanym przez 

Zarząd ustalając miejsce, termin i porządek posiedzenia. 

3. Posiedzenia Samorządu są jawne. W posiedzeniach Samorządu mogą uczestniczyć 

zainteresowani studenci WUTW (bez prawa głosu). 

4. Posiedzenia Samorządu otwiera, prowadzi i zamyka starosta. 

 

 

§ 7 

1. Samorząd podejmuje decyzje w formie opinii i inicjatyw, które będą podejmowane na drodze 

porozumienia. 

2. W przypadku, gdy porozumienie nie jest możliwe, Samorząd podejmuje decyzje większością 

głosów członków obecnych na posiedzeniu. 

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos starosty. 

4. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki. 

5. Opinie Samorządu nie są wiążące dla Zarządu Stowarzyszenia. 

 

 

§ 8 

Z posiedzeń Samorządu powinien być sporządzony protokół. 

 

 

§ 9 

1. Regulamin niniejszy przyjęty został na posiedzeniu Zarządu w dniu 21.09.2020 r. i wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

2. Regulamin niniejszy uchwalony jest na czas nieokreślony. 

 


