
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Członków Rządu.

Na podstawie § 114 pkt.  7,  12,  13 i  14 w zw. z § 117 ust.  1 i  § 120 ust.  1 Statutu XIV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład Rządu:

1) Zofię MARCINIAK z klasy 2B 

– na stanowisko Komisarza – zastępcy Prezydenta; 

2) Piotra GŁOWACKIEGO z klasy 3D (oddział gimnazjalny) 

– na stanowisko Komisarza – zastępcy Prezydenta;

3) Tymona RADZIKA z klasy 1D  

– na stanowisko Komisarza ds. Stosunków Zewnętrznych; 

4) Klarę SZULAR z klasy 2A

– na stanowisko Komisarza – Rzecznika Rządu;

5) Karolinę KORGUL z klasy 2F

– na stanowisko Komisarza ds. Inicjatywy Uczniowskiej; 

6) Marię NIESIOŁOWSKĄ-SPANÓ z klasy 2H

– na stanowisko Komisarza ds. Kultury i Sztuki;

7) Jakuba GÓRSKIEGO z klasy 2H 

– na stanowisko Komisarza ds. Dni i Wieczorów Tematycznych;

8) Katarzynę MARKOWSKĄ z klasy 2E 

– na stanowisko Komisarza ds. Sportu i Kultury Fizycznej;

9) Michała MOTYLA z klasy 2F

– na stanowisko Komisarza – Członka Rządu. 

§ 2. Do zadań  Zofii Marciniak – Komisarza – zastępcy Prezydenta należy zastępowanie 

Prezydenta w wykonywaniu jego kompetencji po uprzednim oddelegowaniu do tego zadania lub 

w razie przedłużającej się nieobecności Prezydenta 

– w porozumieniu z Piotrem Głowackim – Komisarzem – zastępcą Prezydenta. 
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§ 3. Do zadań Piotra Głowackiego – Komisarza – zastępcy Prezydenta należy zastępowanie 

Prezydenta w wykonywaniu jego kompetencji po uprzednim oddelegowaniu do tego zadania lub 

w razie przedłużającej się nieobecności Prezydenta 

– w porozumieniu z Zofią Marciniak – Komisarzem – zastępcą Prezydenta. 

§  4.  1.  Do  zadań  Tymona  Radzika  –  Komisarza  ds.  Stosunków  Zewnętrznych  należy 

reprezentowanie Samorządu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi.

2.  Komisarz  ds.  Stosunków  Zewnętrznych  upoważniony  jest  do  reprezentowania  Samorządu 

w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi.

3.  Komisarz  ds.  Stosunków  Zewnętrznych  upoważniony  jest  do  posługiwania  się  pieczęcią 

Samorządu w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji swoich zadań. 

§  5.  Do  zadań  Klary  Szular  –  Komisarza  –  Rzecznika  Rządu  należy  reprezentowanie 

Samorządu przed społecznością szkolną, w szczególności podczas uroczystości szkolnych, w razie 

nieobecności Prezydenta lub na jego zlecenie. 

§ 6. Do zadań Karoliny Korgul – Komisarza ds. Inicjatywy Uczniowskiej należy wspieranie 

i animowanie oddolnych inicjatyw uczniowskich, a także podejmowanie działań mających na celu 

rozwój przedsiębiorczości uczniowskiej.

§  7.  Do  zadań  Marii  Niesiołowskiej-Spanó  –  Komisarza  ds.  Kultury  i  Sztuki  –  należy 

wspieranie  kultury i sztuki na terenie Szkoły, planowanie, organizowanie, współorganizowanie 

oraz  ewaluacja  wydarzeń  kulturalnych,  a  także  odpowiadanie  na  inne  potrzeby  kulturalne 

społeczności uczniowskiej. 

§ 8. Do zadań Jakuba Górskiego – Komisarza ds. Dni i Wieczorów Tematycznych należy 

planowanie,  organizowanie,  współorganizowanie  oraz  ewaluacja  dni  oraz  wieczorów 

tematycznych.

§ 9. Do zadań Katarzyny Markowskiej – Komisarza ds. Sportu i Kultury Fizycznej należy 

wspieranie sportu i kultury fizycznej wśród Uczniów Szkoły, a także planowanie, organizowanie, 

współorganizowanie oraz ewaluacja wydarzeń i zawodów sportowych. 
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§  10.  Do  zadań  Michała  Motyla  –  Komisarza  –  Członka  Rządu  należy  wykonywanie 

innych,  bieżących zadań  zleconych mu przez  Prezydenta  lub jego zastępcę  –  w szczególności 

w zakresie wsparcia organizacyjnego innych Członków Rządu. 

§ 11. 1. Michał Kasperek – Skarbnik, Członek Rządu powołany przez Senat, upoważniony 

jest  do  reprezentowania  Samorządu  w  kontaktach  z  mediami  oraz  na  portalach 

społecznościowych.

2. Skarbnik upoważniony jest do szczegółowego rozporządzania funduszami Samorządu. 

3. Skarbnik upoważniony jest do posługiwania się pieczęcią Samorządu w zakresie niezbędnym 

do prawidłowej realizacji swoich zadań. 

§ 12. 1. Michał Jachimiak – Sekretarz, Członek Rządu powołany przez Senat, upoważniony 

jest do występowania do Marszałka Senatu o zwołanie Zebrania Senatu.

2. Sekretarz upoważniony jest do występowania do Senatu z inicjatywą uchwałodawczą.

§ 13.  Członkowie Rządu upoważnieni są  do reprezentowania Samorządu w kontaktach 

z dyrekcją Szkoły oraz Radą Pedagogiczną w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań. 

§  14.  Członkowie  Rządu  współpracują  z  sobą,  w  zakresie  swoich  kompetencji, 

dla prawidłowego realizowania celów Samorządu. 

§  15.  Niniejsze  rozporządzenie  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  przez 

wywieszenie w budynku Szkoły oraz opublikowanie w środkach przekazu elektronicznego. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2018 r.,  z mocą  obowiązującą 

od dnia 29 stycznia 2018 r. 

/-/ Prezydent Michał Duchniewicz
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