
 

Regulamin Zarządu Organizacji 

Erasmus Student Network Politechnika Białostocka 
  

  

Regulamin    Zarządu  organizacji  studenckiej  Erasmus     Student  Network 

Politechnika Białostocka, zwany dalej Regulaminem Zarządu, określa zasady działania 

Zarządu   Erasmus  Student  Network   Politechnika  Białostocka,  zwanego  dalej  Zarządem 

w ramach organizacji Erasmus Student Network Politechnika Białostocka, zwanej dalej ESN 

PB. Politechnika Białostocka w niniejszym Regulaminie zwana jest również Uczelnią lub PB. 

  

  

1.     Zasady ogólne 

  

1.1. Zarząd jest władzą wykonawczą ESN PB. 

1.2. Zarząd jest odpowiedzialny za kierowanie pracami ESN PB i realizowanie 
decyzji Walnego Zebrania. 

1.3. Członkami Zarządu mogą być tylko członkowie zwyczajni ESN PB. 

1.4. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków. W skład Zarządu wchodzą 

obligatoryjnie: 

a)       przewodniczący; 

b)       członek Zarządu ds. programu Erasmus; 

c)       członek Zarządu ds. finansów. 

1.5. W skład Zarządu wchodzą fakultatywnie: 

a)       członek Zarządu ds. zasobów ludzkich; 

b)       członek Zarządu ds. promocji. 

1.6. Sposób  powoływania  i  odwoływania  Zarządu  i  długość  kadencji  określa 

           Statut ESN PB. 
1.7. Członkowie    Zarządu    nie    mogą    jednocześnie    pełnić   funkcji    członków  

zarządów    w  innych organizacjach. Wyjątkiem  jest,  gdy  kandydat  na członka 
Zarządu  przed   wyborem  oświadczy  Wyborczemu Walnemu  Zebraniu,  iż  jest   
członkiem  Zarządu  innej  organizacji, podając jej nazwę  i pełnioną  przez siebie 

funkcję, a także zakres obowiązków. 

  

2.     Zadania członków Zarządu 

  

2.1.    Opisany poniżej podział zadań członków Zarządu ma zastosowanie w 
przypadku wyboru 5 członków Zarządu. Jeżeli wybranych zostanie mniej 
niż 5 członków Zarządu, zadania niewybranych członków Zarządu, Zarząd 
rozdziela między siebie w drodze uchwały. 

  

2.2.          Zadania przewodniczącego Zarządu: 

  



a) zewnętrzne reprezentowanie ESN PB oraz wewnętrzne reprezentowanie Zarządu; 

b)  utrzymywanie  odpowiednich  kontaktów  z władzami  Uczelni  oraz  z partnerami 
i sponsorami zewnętrznymi; 
c) zacieśnianie współpracy z innymi organizacjami (AIESEC, AEGEE, samorząd 
studencki Uczelni i inne); 

d) wypełnianie statutowych celów ESN PB; 

e) realizacja strategii ESN PB; 

f) koordynacja prac członków ESN PB (zwoływanie spotkań, ustalanie zadań i 

kalendarza wydarzeń, kontrola ich wykonywania); 

g) koordynacja prac Zarządu (zwoływanie spotkań, ustalanie zadań i kontrola ich 

realizacji przez członków Zarządu); 

h) integrowanie, motywowanie i przekazywanie informacji niezbędnych do prac 

Zarządu; 

i)   zapewnienie realizacji zadań podjętych uchwałą Zarządu; 
j)  zwoływanie i  prowadzenie  Walnych  Zebrań oraz  kontakt  z  Komisją Rewizyjną 

w sposób opisany w Statucie ESN PB i Regulaminie Zarządu; 

k)  dbanie o realizację uchwał Walnego Zebrania; 

l)  reprezentowanie ESN PB w kwestiach finansowych (podpisywanie dokumentów 
finansowych); 

m)  opiniowanie   dokumentów   finansowych,  w  tym:  wniosków   do  władz  Uczelni   
o wsparcie finansowe, wniosków o granty oraz ofert sponsorskich; 

n)  rozliczanie koordynatorów z realizacji projektów; 

o) prowadzenie dokumentacji związanej z zarządzaniem ESN PB oraz tworzenie 
know-how dla przyszłych członków; 

p)  obsługa sekcyjnej skrzynki e-mail. 

  

2.3.          Zadania członka Zarządu ds. programu Erasmus: 

  

a) nawiązanie i utrzymywanie kontaktu ze studentami programu Erasmus 

(zagranicznymi i polskimi); 

b)   koordynacja programu Mentor; 

c)   koordynacja programu Accommodation; 

d) utrzymywanie dobrych kontaktów z Biurem ds. Współpracy Międzynarodowej PB; 

e)  koordynacja działań dotyczących spraw studentów zagranicznych na Uczelni; 

f)  współpraca z członkiem Zarządu ds. promocji przy promocji programu Erasmus+. 

                                                             

2.4.          Zadania członka Zarządu ds. finansów: 

  

a)  reprezentowanie ESN PB w kwestiach finansowych (podpisywanie dokumentów 
finansowych); 

b) sporządzanie    projektu   preliminarza   oraz    budżetu   ESN  PB    we   współpracy  
z pozostałymi członkami Zarządu; 

c)  sporządzanie  sprawozdań  z wykonania  budżetu  ESN PB,   preliminarza   ESN 
PB   i budżetów projektów prowadzonych przez ESN PB; 

d)  sporządzanie zestawień wpływów i wydatków ESN PB; 

e)  zarządzanie i przechowywanie środków pieniężnych ESN PB; 

f) zbieranie dokumentacji finansowej (oryginały bądź kopie wszystkich faktur, 
rachunków, biletów, podań itp.); 

g)  koordynowanie działań na rzecz pozyskiwania sponsorów; 



h)  nadzorowanie prac koordynatora projektu ESNcard; 

i) przygotowywanie wniosków do władz Uczelni o wsparcie finansowe oraz wniosków 

o granty; 

j) szkolenie i doradztwo dla członków ESN PB w kwestiach finansowych, a w 

szczególności w sprawach rozliczeń i pozyskiwania środków finansowych; 

k) nadzór i kontrola nad rozliczaniem projektów przez koordynatorów; 

l)  nadzorowanie płatności składek członkowskich; 

m) monitorowanie procesu zamówień ESNcard; 

 n) składanie  podań  o dofinansowanie  do  Biura ds. Współpracy  Międzynarodowej  

PB minimum 7 dni przed wydarzeniem. 

  

2.5.          Zadania członka Zarządu ds. zasobów ludzkich: 

  

a)  dbanie o rozwój sekcji poprzez utrzymywanie kontaktu z członkami i osobami 
kandydującymi do ESN PB; 

b) dbanie   o   rozwój   członków  ESN  PB   poprzez   utrzymywanie   z  nimi   kontaktu 
oraz ich motywowanie; 

c)  nabór   nowych   członków  do  ESN  PB  (prowadzenie   informacji   odnośnie   
ESN oraz przeprowadzanie rekrutacji minimum dwa razy do roku); 

d) wprowadzanie     nowych    osób   do   ESN   PB,    udzielanie    pełnych    informacji, 

przekazanie     materiałów,    organizowanie    spotkań     integracyjnych    i    szkoleń 

dla nowych członków; 

e)   wyszukiwanie   i   organizowanie   szkoleń   i  warsztatów   dla   członków  ESN  
PB oraz informowanie ich o zewnętrznych ofertach szkoleń; f)      motywowanie członków ESN PB do uczestnictwa w projektach i szkoleniach ESN PB, ogólnopolskich i międzynarodowych; 

g)   dbanie o dobrą komunikację w ESN PB; 

h)   dbanie o integrację członków ESN PB; 

i)    prowadzenie bazy danych członków ESN PB; 

j)    zarządzanie grupą dyskusyjną ESN PB. 

  

2.6.          Zadania członka Zarządu ds. promocji: 

  

a) promocja idei ESN (poszukiwanie okazji do prezentacji ESN PB na konferencjach, 
targach, seminariach itp.); 

b)  budowanie spójnego i dobrego wizerunku ESN PB; 

c)  pozyskiwanie nowych partnerów; 

d)  kontakt z mediami; 

e)  dbanie o komunikację zewnętrzną; 

f)  dbanie o patronaty medialne i honorowe oraz nagłaśnianie wydarzeń w mediach; 

g)  promocja imprez organizowanych przez ESN PB; 

h)  produkcja   materiałów   promocyjnych   i   informacyjnych   o   ESN   PB 

i projektach organizacji; 

i)   aktualizacja i praca nad stroną internetową www.pb.esn.pl; 

j) redagowanie okolicznościowych materiałów promocyjnych oraz zaproszeń na 

wydarzenia ESN PB; 

http://www.pb.esn.pl/
http://www.pb.esn.pl/


k) stworzenie bazy danych partnerów, sponsorów i mediów lokalnych, z którymi ESN 
PB współpracuje;   l)      archiwizacja ukazujących się medialnych materiałów dotyczących ESN PB; m) dbanie o kanały ESN PB w social media 

  

  

3.  Spotkania Zarządu 

  

3.1.     Pierwsze spotkanie nowo wybranego Zarządu odbywa się bez względu na 
termin rozpoczęcia kadencji w ciągu 5 dni od dnia Wyborczego Walnego 
Zebrania, na którym zostanie wybrany skład Zarządu wymagany przez Statut 
ESN PB. 

3.2.    W spotkaniu nowego Zarządu uczestniczą ustępujący członkowie Zarządu, 
którzy przekazują nowowybranym  członkom Zarządu wszelkie narzędzia 
niezbędne do sprawowania funkcji, a  w szczególności dokumenty, pieczątki, 
dostęp do siedziby, środków pieniężnych, oficjalnych skrzynek mailowych, 
oraz  listy dyskusyjnej.   

3.3.     Spotkania Zarządu zwołuje przewodniczący Zarządu. Termin spotkań musi 
być przekazany drogą mailową członkomów Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
co najmniej  w terminie 7 dni przed planowanym zebraniem.   

3.4.   Spotkania Zarządu mogą być zwoływane na wniosek przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 
  

3.5.  Spotkania Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż raz w miesiącu. Przynajmniej 
raz na trzy miesiące odbywa się spotkanie Zarządu, na które członkowie 
Zarządu muszą stawić się osobiście.   

3.6.   Na wniosek Zarządu byli członkowie Zarządu powinni uczestniczyć z głosem 
doradczym w dwóch spotkaniach Zarządu następujących po rozpoczęciu 
kadencji. 

 

3.7.      Komisja Rewizyjna może uczestniczyć w każdym spotkaniu Zarządu. 

 

3.8.      Zarząd może zaprosić gości w celu omówienia konkretnych tematów. 
  

3.9.     Terminy spotkań Zarządu są podawane do wiadomości członków ESN PB co 
najmniej 7 dni przed datą spotkania. Członkowie ESN PB i Komisja 
Rewizyjna mogą zgłaszać propozycje tematów do poruszenia na spotkaniu 
Zarządu w każdym terminie pomiędzy spotkaniami Zarządu.   

3.10.  Spotkaniu Zarządu przewodniczy przewodniczący Zarządu lub osoba 
wchodząca  w skład Zarządu i przez niego upoważniona.   

3.11.  Członek Zarządu ds. programu Erasmus  jest   odpowiedzialny    za   
przygotowywanie sprawozdania ze spotkania Zarządu oraz jego 
udostępnienie członkom ESN PB w ciągu 7 dni od daty zebrania. 

  

4.     Uchwały Zarządu 

  

4.1.   Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy  członków  Zarządu.  W  przypadku  równej  ilości  głosów,  
decyduje  głos przewodniczącego Zarządu. 

4.2.  Głosowanie nad przyjęciem lub usunięciem członków ESN PB może odbywać 
się w trybie obiegowym.    

4.23.  Uchwały    Zarządu    są   ważne,   jeżeli   spotkanie   Zarządu   zostało   
zwołane   w prawidłowy sposób. W przypadku uchybienia przepisom 



dotyczącym zwołania spotkania Zarządu, uchwały Zarządu są ważne jedynie 
wtedy, kiedy w spotkaniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu, a żaden 
z członków nie sprzeciwi się jej podjęciu.   

4.34.  Uchwały Zarządu są sporządzane i przechowywane przez członka Zarządu ds. 

finansów. 

4.45.  Uchwały Zarządu są dostępne dla wszystkich członków ESN PB na ich 

wniosek. 

 

PRZEWODNICZĄCY ESN PB 

  

  

Białystok, dnia…………………, Podpis…………………………………………….. 
  
  

  

PROREKTOR DS. STUDENCKICH 

  

  

Białystok, dnia…………………, Podpis…………………………………………….. 
  

  

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I WSPÓŁPRACY 

MIĘDZYNARODOWEJ 

  

  

Białystok, dnia…………………, Podpis…………………………………………….. 

 

  
  
  


