Zaª¡cznik nr 2

do Zarz¡dzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegóªowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji
studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW .

Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej
Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwa i siedziba Organizacji
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1. Uczelniana Organizacja Studencka UW Klub Turystyczny Ho»a 69, zwana dalej Organizacj¡, dziaªa na podstawie ustawy  Prawo o szkolnictwie wy»szym, Statutu UW oraz
niniejszego Regulaminu.
2. Siedziba Organizacji znajduje si¦ w budynku Wydziaªu Fizyki UW przy ulicy Ho»ej 69,
pokój nr 43.
Cele Organizacji i sposoby ich realizacji
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Celem Organizacji jest:
a) Propagowanie zdrowego, aktywnego i radosnego stylu »ycia
b) Zapoznanie z walorami historyczno-krajobrazowymi Polski i ±wiata
c) Integracja oraz zapewnienie rozrywek spoªeczno±ci studenckiej
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Organizacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizowanie wyjazdów turystycznych i sportowych
b) Uczestnictwo w kursach turystycznych, ratowniczych itp.
c) Wspóªprac¦ z innymi organizacjami o podobnym prolu
Czªonkostwo
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Czªonkiem Organizacji mo»e by¢ ka»dy student Uniwersytetu Warszawskiego. O czªonkowstwo
w Organizacji mo»e ubiega¢ si¦ równie» doktorant UW, który uzasadni zainteresowanie realizacj¡ jej celów.
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1. Nabycie czªonkostwa Organizacji nast¦puje wskutek uchwaªy Zarz¡du Organizacji akceptuj¡cej pisemn¡ deklaracj¦ czªonkowsk¡.
2. Utrata czªonkowska nast¦puje: na skutek uchwaªy Zarz¡du Organizacji; na skutek o±wiadczenia woli wyst¡pienia z Organizacji, podanego do wiadomo±ci Zarz¡du; z powodu zgonu
czªonka; z powodu skre±lenia z listy studentów.
3. Od decyzji Zarz¡du o wykluczeniu z Organizacji czªonek mo»e si¦ odwoªa¢ do Walnego
Zgromadzenia Czªonków.
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Czªonek Organizacji ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do wªadz Organizacji,
b) udziaªu w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urz¡dze«, obiektów i stwarzanych przez Organizacj¦ mo»liwo±ci,o ile speªnia warunki wymienione w szczegóªowych
regulaminach,
c) u»ywania odznak i znaków Organizacji, a tak»e jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie koliduj¡cym z celami i lozo¡ dziaªania Organizacji,
d) zgªaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem wªadz Organizacji.
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Do obowi¡zków czªonków nale»y:
a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji,
b) stosowanie si¦ w swojej dziaªalno±ci do uchwaª oraz wytycznych wªadz Organizacji,
c) regularne opªacanie skªadek czªonkowskich na rzecz Organizacji.
Wªadze Organizacji: powoªywanie, odwoªywanie, kompetencje
8

Do wªadz Organizacji nale»y:
a) Walne Zgromadzenie Czªonków,
b) Zarz¡d.
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Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Czªonków nale»y:
a) uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji,
b) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych czªonków Zarz¡du,
c) rozpatrywanie sprawozda« z dziaªalno±ci Zarz¡du,
d) podejmowanie decyzji o rozwi¡zaniu Organizacji,
e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez czªonków Organizacji.
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1. Walne Zgromadzenie Czªonków zwoªywane jest przez prezesa Zarz¡du Organizacji co
najmniej raz w roku oraz na »¡danie co najmniej poªowy czªonków Organizacji.
2. W Walnym Zgromadzeniu Czªonków uczestnicz¡ wszyscy czªonkowie Organizacji.
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Walne Zgromadzenie Czªonków podejmuje decyzje wi¦kszo±ci¡ bezwzgl¦dn¡ gªosów w obecno±ci
co najmniej poªowy uprawnionych.
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Zarz¡d Organizacji skªada si¦ z prezesa, wiceprezesa, skarbnika oraz innych czªonków je»eli
Walne Zgromadzenie Czªonków tak postanowi.
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Kadencja Zarz¡du trwa jeden rok.
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Zarz¡d podejmuje decyzje wi¦kszo±ci¡ gªosów swoich czªonków we wszystkich sprawach nie
zastrze»onych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Czªonków.
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1. Prezes Zarz¡du kieruje pracami Zarz¡du oraz reprezentuje Organizacje na zewn¡trz.
2. Prezes Zarz¡du w terminie do dnia 31 stycznia ka»dego roku skªada Rektorowi coroczne
sprawozdanie z dziaªalno±ci Organizacji za rok poprzedni.
3. Prezes Organizacji zobowi¡zany jest przedkªada¢ Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we wªadzach Organizacji, i aktualny wykaz czªonków Organizacji.
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Wiceprezes zast¦puje prezesa w razie jego nieobecno±ci.
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Skarbnik trzyma ci¡gª¡ piecz¦ nad nansami Organizacji.
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