Załącznik nr 7
do prot. nr 15-98/2002
zebrania ZG SEP w dniu 28.10.99 r.

REGULAMIN
CENTRALNEJ KOMISJI MŁODZIEŻY l STUDENTÓW
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

1. Postanowienia ogólne
1.1. Centralna Komisja Młodzieży i Studentów - zwana w skrócie CKMiS lub Komisją - jest
organem doradczym i roboczym Zarządu Głównego SEP.
1.2. CKMiS działa na podstawie statutu SEP i niniejszego regulaminu.
1.3. Siedzibą CKMiS jest siedziba Biura SEP w Warszawie.

2. Zadania i zakres działania
2.1. Zadaniami CKMiS są:
1) propagowanie działalności Stowarzyszenia wśród młodzieży,
2) wspieranie działalności istniejących kół młodzieżowych SEP,
3) wspomaganie pracy oddziałowych komisji młodzieży i studentów.

2.2. CKMiS wykonuje zadania:
1) wynikające z uchwał WZD,
2) określone przez Zarząd Główny,
3) na wniosek oddziałów i centralnych jednostek organizacyjnych SEP,
4) z inicjatywy własnej.

2.3. Do zadań CKMiS należą w szczególności:

1) organizacja i koordynowanie ogólnopolskich imprez stanowiących promocję SEP
w środowisku młodzieżowym,
2) organizacja ogólnopolskich konkursów na najlepsze prace dyplomowe i programy
komputerowe, rekomendacje laureatów pracodawcom,
3) wspieranie finansowe młodych członków Stowarzyszenia poprzez środki Funduszu
Stypendialnego SEP. Regulamin zarządu tego funduszu stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu,
4) sprawowanie nadzoru i kontroli nad zarządem Funduszu Stypendialnego,
5) współorganizacja kursów i szkoleń EUREL dla młodych członków SEP.

3. Zasady organizacyjne i formy działania
3.1. Przewodniczącego CKMiS i jej członków powołuje i odwołuje Zarząd Główny SEP.
3.2. Kandydatów na członków CKMiS proponuje Centralna Komisja Organizacyjna spośród
kandydatów zgłoszonych przez oddziały, biorąc pod uwagę opinię przewodniczącego CKMiS.
3.3. CKMiS pełni swoją funkcję do terminu powołania nowego składu przez Zarząd Główny
SEP nowej kadencji.
3.4. CKMiS może powoływać zespoły merytoryczne związane z określonymi zadaniami lub
problematyką swej działalności.
3.5. CKMiS wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3.6. CKMiS reprezentuje wobec Zarządu Głównego SEP jej przewodniczący lub jego
zastępca.
3.7. Członkowie Komisji są zobowiązani brać czynny udział w jej pracach. Nieobecność
członka na 3 kolejnych zebraniach Komisji uprawnia przewodniczącego do wystąpienia z
wnioskiem o jego odwołanie i powołanie na jego miejsce wskazanej osoby. W tym celu Komisja
prowadzi stałą listę obecności członków na zebraniach.
3.8. Zebrania CKMiS odbywają się stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej niż 3 razy w roku.
3.9. Przewodniczący CKMiS lub z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego rozpatrują
pilne sprawy w okresie między posiedzeniami Komisji. O podjętych ustaleniach informują
Komisję na najbliższym jej posiedzeniu.

3.10. W zebraniach CKMiS mogą uczestniczyć członkowie władz naczelnych, zaproszeni
przedstawiciele jednostek organizacyjnych SEP oraz goście.
3.11. Ustalenia CKMiS są podejmowane w głosowaniu zwykłą większością głosów. Przy
równiej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3.12. CKMiS przedstawia Zarządowi Głównemu SEP:
1) plan pracy Komisji oraz preliminarz budżetowy,
2) sprawozdania ze swej działalności,
3) inne materiały związane z bieżącą pracą Komisji.
3.13. Zebrania CKMiS są protokołowane.

4. Postanowienia końcowe
4.1. Obsługę biurowo-administracyjną i finansową CKMiS prowadzi Biuro SEP.
4.2. Działalność CKMiS jest finansowana przez Zarząd Główny SEP.
4.3. Niniejszy regulamin został ustalony przez Zarząd Główny SEP w dniu 28.10.1999 r. prot
nr 15-98/2002.

