
 
Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej 
Uniwersytetu Warszawskiego 
  
  
Koło Naukowe „Dyskursy Nowoczesności” 
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych 
  
§ 1 
Uczelniana Organizacja Studencka UW, zwana dalej Organizacją, działa na podstawie ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz niniejszego Regulaminu. 
  
Siedzibą Organizacji jest Wydział Stosowanych Nauk Społecznych 
  
  
Cele Organizacji i sposoby ich realizacji 
  
§ 2 
Celem Organizacji jest tworzenie przestrzeni dla debaty i zdobywania wiedzy z zakresu 
filozofii współczesnej oraz teorii społecznej i politycznej. 
  
§ 3 
Organizacja realizuje swoje cele głównie poprzez regularne spotkania członkiń i członków, na 
których uczestniczki i uczestnicy zajęć dyskutują na temat ustalonych dzieł myśli 
współczesnej lub ich fragmentów. Spotkania mogą być wzbogacane o odczyty, wykłady, 
panele dyskusyjne, debaty z zaproszonymi gośćmi, nabierając wówczas charakteru otwartego. 
  
  
Członkostwo 
  
§ 4 
Członkinią lub członkiem Organizacji może być każda/y student/ka Uniwersytetu 
Warszawskiego. O członkowstwo Organizacji może ubiegać się również doktorant/ka UW, 
która/ry uzasadni zainteresowanie realizacją jej celów. 
  
§ 5 
1.    Nabycie członkostwa Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu Organizacji 
akceptującej pisemną (dopuszczalna forma elektroniczna) deklarację członkowską. 
  
2.    Utrata członkowstwa następuje: na skutek uchwały Zarządu Organizacji; na skutek 
oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości Zarządu; z powodu 
zgonu członkini/ka z powodu skreślenia z listy studentów. 
  
3.    Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji członkini lub członek może się odwołać 
do Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków. 
  
§ 6 
Członkini lub Członek Organizacji ma prawo do: 
współpodejmowania decyzji strategicznych dla Organizacji, 



udziału w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych 
przez Organizację możliwości, 
używania odznak i znaków Organizacji, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach 
i spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami i filozofią działania Organizacji, 
zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działań i przyszłości Organizacji. 
  
§ 7 
Do obowiązków członkiń i członków należy: 
aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji, otwartość na dyskusje o 
sprawach istotnych dla Organizacji z poszanowaniem wolności innych członkiń i członków. 
  
  
Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje 
  
§ 8 
Do władz Organizacji należy: 
Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków, 
Zarząd Organizacji. 
  
§ 9 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków należy: 
uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji, 
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, 
podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji, 
rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członkinie lub członków Organizacji. 
  
§ 10 
1.    Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków zwoływane jest przez Zarząd Organizacji co 
najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członkiń i członków Organizacji. 
  
2.    W Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków uczestniczą wszystkie członkinie i 
członkowie Organizacji. 
  
  
  
  
§ 11 
Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu lub, 
jeżeli nie jest on możliwy, zwykłą większością głosów, jednak decyzje podjęte tą drogą nie 
mogą dotyczyć bezpośrednio członkiń lub członków sprzeciwiających się tym decyzjom oraz 
członkiń i członków nieobecnych przy głosowaniu. Decyzje podejmowane są w obecności co 
najmniej połowy uprawnionych (dopuszczalne jest uczestnictwo członkiń lub członków w 
głosowaniu drogą mailową). 
  
§ 12 
Zarząd Organizacji składa się ze wszystkich Członkiń i Członków Organizacji. 
  
§ 13 
Kadencja Zarządu trwa jeden rok. 
  



§ 14 
1. Zarząd podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu lub, jeżeli nie jest on możliwy, zwykłą 
większością głosów, jednak decyzje podjęte tą drogą nie mogą dotyczyć bezpośrednio 
członkiń lub członków sprzeciwiających się tym decyzjom oraz członkiń i członków 
nieobecnych przy głosowaniu, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków. 
  
2. Wyjatkiem od zasad glosowania ustalonych w § 14 pkt 1. jest rozpatrywanie decyzji o 
usunieciu z Organizacji czlonkini lub czlonka, z ktorym nie mozna nawiazac zadnego 
kontaktu od minimum miesiaca. W opisanej sytuacji Zarzad moze podjac decyzje o usunieciu 
wspomnianej czlonkini lub czlonka z Organizacji na zasadzie konsensusu lub, jezeli nie jest 
on mozliwy, zwykla wiekszoscia glosow. 
 
3. Kazda inicjatywa w ramach dzialania organizacji podejmowana przez czlonkinie lub 
czlonka musi byc przedstawiona Zarzadowi (dopuszcza sie forme mailowa). 
 
 
4.   Zarząd w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne 
sprawozdanie z działalności Organizacji za rok poprzedni. 
  
5.   Zarząd Organizacji zobowiązana/y jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w 
Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji, i aktualny wykaz członkiń i 
członków Organizacji. 
  
6. Wszyscy członkowie Zarządu są uprawnieni do składania podpisòw na oficjalnych 
dokumentach w imieniu Organizacji. 
 


