
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STATUT NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW 

ORGANIZACJI UCZELNIANEJ 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
Definicje 

 
§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:  

1) NZS OU UW - rozumie się przez to Niezależne Zrzeszenie Studentów Organizacji 
Uczelnianej Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, nazywane dalej 
“NZS OU UW” , “OU” bądź “Zrzeszeniem”;  

2) NZS - rozumie się przez to Niezależne Zrzeszenie Studentów z siedzibą w Warszawie; 
3) WZC - rozumie się przez to Walne Zebranie Członków NZS OU UW; 
4) NWZC - rozumie się przez to Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków NZS OU UW; 
5) UKR - rozumie się przez to Uczelnianą Komisję Rewizyjną NZS OU UW. 

 
Nazwa 

 
§ 2. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Niezależne Zrzeszenie Studentów Organizacji 

Uczelnianej Uniwersytetu Warszawskiego”.  
2. Zrzeszenie jest niezależnym, samorządnym i niezwiązanym z żadną partią polityczną 
zrzeszeniem studenckim. 

 
Siedziba i teren działania 

 
§ 3.  1. Zrzeszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

2. Siedzibą Zrzeszenia jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

Czas trwania 
 
§ 4. Czas trwania Zrzeszenia jest nieograniczony. 
 

Możliwość zrzeszania się 
 
§ 5. Zrzeszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których 

cele nie są sprzeczne z celami Zrzeszenia. 
 
 

Znak graficzny 
 
§ 6. Znak graficzny Zrzeszenia stanowi jego wyłączną własność i podlega ochronie prawnej.  
 



 

 

 
Podstawy działania 

 
§ 7.  Zrzeszenie działa zgodnie z: 

1) prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) Deklaracją Ideową NZS; 
3) Statutem NZS; 
4) niniejszym Statutem; 
5) Regulaminem Zrzeszenia; 
6) uchwałami władz Zrzeszenia; 
7) uchwałami władz NZS. 

 
Kapelan Zrzeszenia 

 
§ 8. Zrzeszenie może posiadać kapelana powoływanego przez właściwego dla Uniwersytetu 

Warszawskiego Biskupa Ordynariusza lub osób w świetle przepisów prawa 
wyznaniowego z nim zrównanych na wniosek Zarządu. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
Cele i sposoby działania 

 
Cele Zrzeszenia 

§ 9. Celem Zrzeszenia jest: 
 

1) działanie na rzecz pogłębiania demokracji, obrony swobód demokratycznych i praw 
obywatelskich oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;  

2) aktywizacja życia studenckiego i wspieranie przedsiębiorczości;  
3) ochrona interesów materialnych, społecznych, kulturalnych i politycznych studentów i 

rodzin studenckich, a w szczególności członków Zrzeszenia;  
4) rozwój samorządności studenckiej i autonomii szkół wyższych;  
5) współpraca i integracja środowiska akademickiego na arenie krajowej i 

międzynarodowej, a także społeczności obecnych i byłych działaczy Zrzeszenia;  
6) działanie na rzecz edukacji i rozwoju indywidualnego;  
7) działanie na rzecz podmiotowości osoby ludzkiej, tolerancji i wysokiego poziomu 

moralnego. 
 

Sposoby działania Zrzeszenia 
 
§ 10. Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 

1) popieranie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej, artystycznej, ochrony dóbr 
kultury i tradycji oraz pomoc w tworzeniu i wspieraniu rozwoju innych organizacji oraz 
stowarzyszeń;  

2) działalność edukacyjną, polegającą na organizacji różnego typu szkoleń, seminariów, 
konferencji, debat;  

3) organizację projektów promujących integrację środowisk akademickich, biznesowych, 
kulturalnych i innych; 



 

 

 
 

4) inicjowanie działalności społecznej młodzieży szkolnej i organizowanie dla niej 
przedsięwzięć turystycznych, sportowych, krajoznawczych, kulturalnych i innych, a dla 
absolwentów szkół średnich prowadzenie akcji adaptacyjnych;  

5) prowadzenie stałych, niezależnych badań o charakterze: 
 

a) ekonomicznym i socjalnym nad poziomem życia materialno – bytowego 
studentów,  

b) metodycznym i merytorycznym nad programem studiów, 
c) innym; 

 
6) prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i dziennikarskiej studentów; 
7) podejmowanie działań dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki 

i rekreacji; 
8) działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej, ochrony środowiska i zwierząt;  
9) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości;  
10) pomoc młodzieży, studentom i absolwentom szkół wyższych w znalezieniu zatrudnienia  

oraz promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

11) działalność w celu zapewnienia podstawowych warunków socjalno-bytowych, m.in. 
poprzez organizowanie samopomocy studenckiej;  

12) rozwój wymiany i współpracy krajowej i zagranicznej studentów;  
13) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia, opieki społecznej, 

profilaktyki zdrowotnej, honorowego krwiodawstwa, walki z uzależnieniami i nałogami, 
a także przeciwdziałaniu patologiom społecznym;  

14) szkolenie i doskonalenie kadry Zrzeszenia;  
15) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, a także rozwijania kontaktów i 

współpracy pomiędzy społeczeństwami na arenie międzynarodowej oraz na rzecz 
rozwoju dialogu społecznego;  

16) reprezentowanie swoich Członków i Sympatyków wobec władz i administracji 
uczelnianej,  państwowej i samorządowej oraz organizacji krajowych, zagranicznych 
i międzynarodowych;  

17) podejmowanie działań propagujących patriotyzm i świadomość historyczną 
społeczeństwa;  

18) wychowanie młodych Polaków w duchu niepodległościowych ideałów Rzeczypospolitej 
Polskiej i propagowanie w społeczeństwie postaw patriotycznych, w szczególności: 
honoru, uczciwości, prawdomówności, obrony słabszych oraz obrony Ojczyzny przed 
wszystkimi zagrożeniami;  

19) udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów 
między studentami a uczelnią;  

20) organizowanie akcji protestacyjnych studentów w przypadku naruszenia praw lub 
interesów społeczności studenckiej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
proklamowanie strajku;  

21) udział wybranych przedstawicieli we wszelkich ciałach kolegialnych i komisjach uczelni; 
22) promocję i organizację wolontariatu; 
23) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów; 
24) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
25) współpracę z urzędami publicznymi. 



 

 

 
 

ROZDZIAŁ III 
Członkowie 

 
Członkostwo 

 
§ 11. Członkowie Zrzeszenia dzielą się na: 
 

1) Członków Zwyczajnych; 
2) Członków Seniorów; 
3) Uczelnianych Członków Honorowych. 

 
Sympatyk Zrzeszenia 

 
§ 12. 1. Osoba ubiegająca się o status Członka Zwyczajnego ma status Sympatyka. 

2. Sympatyk Zrzeszenia nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego. 
3. Sympatyk Zrzeszenia powinien spełniać zapisy §13 ust. 1.  
4. Sympatyk Zrzeszenia po upływie trzech miesięcy od złożenia przez siebie pisemnej 
deklaracji ma prawo domagać się od władz zrzeszenia rozpatrzenia wniosku o przyjęcie 
go w poczet członków zrzeszenia.  
5. W przypadku złożenia pisemnego wniosku o rozpatrzenie przyjęcia w poczet członków 
zrzeszenia Zarząd podejmuje decyzję w sprawie na swoim najbliższym posiedzeniu.  
6. Na wniosek Sympatyka Zarząd jest zobowiązany dostarczyć uzasadnienie decyzji o 
nieprzyjęciu go w poczet członków Zrzeszenia. Od decyzji przysługuje odwołanie do  
UKR.  
7. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Sympatyka Zrzeszenia mogą regulować 
uchwały Zarządu. 

 
Członkowie Zwyczajni 

 
§ 13. 1. Członkiem Zwyczajnym może zostać student Uniwersytetu Warszawskiego lub 

innej warszawskiej uczelni wyższej, który popiera cele Zrzeszenia oraz deklaruje chęć 
czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.  
2. Liczba Członków Zwyczajnych będących studentami innych warszawskich uczelni 
wyższych niż Uniwersytet Warszawski nie może przekroczyć 15 % liczby Członków  
Zwyczajnych. 

 
Członkowie Seniorzy  

§ 14. 1. Członkami Seniorami mogą̨ zostać Członkowie Zwyczajni po zakończeniu 
aktywnej działalności na rzecz Zrzeszenia.  
2. O przyznaniu statusu Członka Seniora decyduje Zarząd, w formie uchwały, na 
wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy, za zgodą zainteresowanego. 

 
Uczelniani Członkowie Honorowi 

 
§ 15. 1. Uczelnianym Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla 

Zrzeszenia. 
2.  Tytuł Uczelnianego Członka Honorowego nadaje WZC na wniosek Zarządu. 



 

 

 
 

Prawa Członków Zrzeszenia 
 
§ 16. Członkowie Zwyczajni mają prawo: 
 

1) wybierać i być wybierani do władz Zrzeszenia; 
2) brać udział we wszystkich formach działalności Zrzeszenia; 
3) korzystać ze wszystkich form pomocy Zrzeszenia;  
4) swobodnie wyrażać na forum Zrzeszenia przekonania światopoglądowe, społeczne i 

polityczne;  
5) konstruktywnie opiniować działalność Zrzeszenia;  
6) występować z wnioskami i postulatami do władz Zrzeszenia, które zobowiązane są do 

ich rozpatrzenia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia. 
 
§ 17. Uczelniani Członkowie Honorowi, Członkowie Seniorzy oraz Sympatycy posiadają 

prawa określone w § 16 pkt. 2 - 6. 
 

Obowiązki Członków Zrzeszenia 
 
§ 18. Członkowie Zwyczajni zobowiązani są do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu;  
2) dbania o dobre imię Zrzeszenia oraz zachowywania nienagannej postawy moralnej i 

obywatelskiej;  
3) solidarnego uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez Zrzeszenie;  
4) uczestniczenia w WZC oraz w posiedzeniach władz Zrzeszenia, do których zostali 

wybrani, a także w posiedzeniach organizacji i ich władz, do których zostali 
oddelegowani z ramienia Zrzeszenia;  

5) współdziałania w kształtowaniu właściwych stosunków między członkami 
społeczności akademickiej;  

6) czynnego udziału w życiu Zrzeszenia; 
7) opłacania składek członkowskich określanych na podstawie uchwał Zarządu. 

 
§ 19. Członkowie Seniorzy posiadają obowiązki określone w § 18 pkt. 1-3 i 5 oraz obowiązek 

wspierania działalności Zrzeszenia. 
 

Utrata członkostwa i zawieszenie w prawach Członka 
 
§ 20. 1. Członkostwo zwyczajne w Zrzeszeniu ustaje w przypadku: 

1) wystąpienia ze Zrzeszenia;  
2) skreślenia przez Zarząd z listy członków, które następuje po upływie 12 miesięcy 

od przerwania studiów lub 6 miesięcy od ich zakończenia;  
3) wykluczenia na mocy uchwały UKR. Uchwała o wykluczeniu podejmowana jest w 

przypadku nieprzestrzegania Statutu Zrzeszenia, po przeprowadzeniu postępowania 
dyscyplinarnego wszczętego z urzędu, na wniosek Zarządu lub z inicjatywy 5 
członków Zrzeszenia;  

4) w przypadku śmierci;  
5) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu z powodu rażącego braku aktywnej 

działalności członka. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do UKR w 
terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały;  

6) skreślenia z listy członków przez Zarząd w przypadku dwóch kolejnych 
nieusprawiedliwionych nieobecności na WZC. 



 

 

 
 

2. Osobie, której członkostwo ustało na podstawie ust. 1 pkt. 2, 3 przysługuje prawo 
odwołania do WZC w terminie 14 dni od daty skreślenia lub wykluczenia.  
3. W przypadku upłynięcia terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, członkostwo osób 
wchodzących w skład Zarządu oraz UKR ustaje z zakończeniem kadencji tych władz.  
4. Status Członka Seniora ustaje na mocy skreślenia przez Zarząd z listy Członków  
Seniorów, które następuje w razie niewypełniania obowiązków, o których mowa w §19 ust 
1.  
5. Zarząd może na wniosek Członka Zwyczajnego lub z własnej inicjatywy, za zgodą tego 
członka, zawiesić go w prawach Członka Zwyczajnego określonych w §17 oraz 
obowiązkach określonych w §18 pkt. 3 – 6. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
Władze Zrzeszenia 

 
Organy Zrzeszenia 

 
§ 21. Władzami Zrzeszenia są: 
 

1) Walne Zebranie Członków; 
2) Zarząd; 
3) Uczelniana Komisja Rewizyjna. 

 
Zasady ogólne 

 
§ 22. 1. Wybory do wszystkich władz Zrzeszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady  

i tryb przeprowadzenia wyborów nieujęte w Statucie mogą określać stosowne 
regulaminy.  
2. Uchwały wszystkich władz Zrzeszenia podejmowane są zwykłą większością głosów  
przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, z 
wyjątkiem spraw, o których Statut lub stosowny regulamin stanowi inaczej.  
3. Poszczególni członkowie władz sprawują swoje obowiązki do momentu wyboru 
następcy.  
4. Kadencja wszystkich władz Zrzeszenia trwa 1 rok.  
5. Członkowie Zarządu i członkowie UKR nie otrzymują wynagrodzenia za czynności 
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

 
Walne Zebranie Członków 

 
§ 23. 1. WZC jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, na co najmniej 14 dni przed jego 

terminem.  
2. WZC powinno odbyć się w terminie między 1 a 23 maja. 

 
Kompetencje WZC 

 
§ 24. Do kompetencji WZC należy w szczególności: 

1) uchwalanie ogólnego programu działania Zrzeszenia;  
2) wybór członków Zarządu: 

 
a) Przewodniczącego; 
b) Wiceprzewodniczącego ds. Finansów; 



 

 

 
 

c) Sekretarza; 
d) pozostałych Członków; 

3) wybór członków UKR; 
4) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu; 
5) nadanie tytułu Uczelnianego Członka Honorowego; 
6) uchwalanie oraz zmiany Statutu NZS OU UW; 
7) uchwalanie Regulaminu NZS OU UW; 
8) podjęcie uchwały o likwidacji lub rozwiązaniu się Zrzeszenia; 
9) uchwalanie corocznego sprawozdania finansowego. 

 
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
 
§ 25. Zarząd, w razie nagłej potrzeby, może zwołać NWZC z własnej inicjatywy. Obowiązany 

jest także zwołać je na wniosek UKR lub co najmniej 1/3 członków Zrzeszenia oraz w 
przypadku określonym w § 29 ust. 4. 

 
§ 26. Zarząd obowiązany jest zwołać NWZC przynajmniej na 14 dni przed jego terminem lub 

w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku o jego zwołanie. 
 
 

Obrady WZC lub NWZC 
 
§ 27. 1. O terminie, miejscu zebrania, propozycjach porządku obrad WZC lub NWZC, Zarząd 

ma obowiązek poinformować wszystkich członków Zrzeszenia na co najmniej 7 dni 
przed terminem rozpoczęcia obrad.  
2. W obradach WZC oraz NWZC w pierwszym terminie kworum stanowi co najmniej 
połowa członków Zrzeszenia uprawnionych do głosowania.  
3. Zarząd może w uchwale zwołującej posiedzenie WZC lub NWZC wyznaczyć drugi 
termin obrad, na wypadek nieosiągnięcia kworum w pierwszym terminie. Drugi termin 
może być wyznaczony nie wcześniej niż pół godziny później niż pierwszy. W drugim 
terminie kworum nie obowiązuje.  
4. WZC i NWZC wyrażają swoją wolę w formie uchwał.  
5. WZC przed przystąpieniem do głosowania w sprawie osobowego składu Zarządu i UKR 
podejmuje uchwałę o liczbie osób wchodzących w skład tych organów w kolejnej kadencji.  
6. W przypadku naruszenia przez Zarząd obowiązku, o którym mowa w ust. 1, każdemu 
członkowi Zrzeszenia przysługuje prawo zaskarżenia wyniku wyborów, o których mowa 
w §24 do Zarządu Krajowego NZS w terminie 14 dni od dnia obrad WZC albo NWZC. 

 
Zarząd 

 
§ 28. 1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczący, Sekretarz 

Zarządu, Wiceprzewodniczący ds. Finansów oraz od 2 do 4 Wiceprzewodniczących lub 
członków Zarządu.  
2. Jeden członek Zarządu może pełnić jedną funkcję. 
3. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie i UKR.  
4. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami partii politycznych lub pozostawać z 
nimi w stosunku zatrudnienia.  
5. Kadencja Zarządu rozpoczyna się po zamknięciu WZC, na którym zostały wybrane 
nowe władze Zrzeszenia.  
6. Zarząd dokonuje ukonstytuowania się niezwłocznie po zamknięciu WZC. 



 

 

 
 

7. Na zakończenie kadencji Zarząd sporządza sprawozdanie ze swojej działalności, które 
udostępnia do wglądu wszystkim członkom Zrzeszenia podczas WZC i dalej w archiwum 
Zrzeszenia. 

 
Zmiany w składzie Zarządu 

 
§ 29. 1. Zarząd, na wniosek Przewodniczącego, może odwołać członka Zarządu pochodzącego 

z wyboru większością 5/7 głosów członków Zarządu.  
2. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do UKR w terminie 14 dni od dnia 
podjęcia uchwały. UKR może cofnąć decyzję większością 3/4 głosów członków UKR.  
3. W przypadku wystąpienia ze Zrzeszenia, wykluczenia, odwołania, śmierci lub 
ustąpienia Członka Zarządu z pełnionych funkcji w czasie jego kadencji, Zarządowi 
przysługuje prawo kooptacji. Liczba Członków Zarządu dokooptowanych nie może 
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.  
4. W przypadku wystąpienia ze Zrzeszenia, wykluczenia, śmierci lub ustąpienia 
Przewodniczącego Zarządu, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać NWZC celem 
wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu. 

 
Kompetencje Zarządu 

 
§ 30. 1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) uchwalanie i realizacja bieżących planów działania Zrzeszenia; 
2) zarządzanie majątkiem i finansami Zrzeszenia; 
3) przyjmowanie Członków; 
4) reprezentowanie Zrzeszenia i działanie w jego imieniu; 
5) ustanawianie składek członkowskich i uchwalanie ich wysokości. 

2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy: 
1) kierowanie pracami Zarządu; 
2) reprezentowanie Zarządu;  
3) zwoływanie posiedzeń Zarządu, w terminach uzgodnionych z pozostałymi 

członkami Zarządu, co najmniej raz na miesiąc w trakcie roku, z wyłączeniem lipca, 
sierpnia i września.  

3. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności dbałość o sprawy organizacyjno-
prawne Zrzeszenia od strony administracyjnej.  
4. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego ds. Finansów należy w szczególności 
prowadzenie spraw finansowo-księgowych.  
5. Szczegółowy podział kompetencji ustala Zarząd w formie uchwały na pierwszym 
jego posiedzeniu.  
6. Prace Zarządu może regulować przyjęty przez niego regulamin. 

 
Uchwały Zarządu 

 
§ 31. 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów przeprowadza się ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu, w razie 
ponownego oddania równej liczby głosów, decydujący głos ma Przewodniczący. 



 

 

 
 

2. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu regulaminu lub zmian w jego treści 
większością 2/3 głosów. 

 
 

Sposób reprezentacji 
 
§ 32. Zarząd uchwala dwuosobową reprezentację Zrzeszenia na pierwszym posiedzeniu, które 

powinno odbyć się w terminie umożliwiającym sprawne przejęcie jednostki 
organizacyjnej od ustępujących władz Zrzeszenia. 

 
Wyróżnienia 

 
§33. Zarząd,  za  wyróżniającą się działalność na rzecz Zrzeszenia, może Członkowi lub 

Sympatykowi przyznać następujące nagrody: 
1) pochwałę, 
2) dyplom, 
3) nagrodę rzeczową o maksymalnej wartości 50 złotych. 

 
Uczelniana Komisja Rewizyjna 

 
§ 34. 1. UKR liczy od 3 do 5 członków.  

2. Uczelniana Komisja Rewizyjna dokonuje ukonstytuowania się w terminie 
niezwłocznym, po zamknięciu WZC.  
3. W przypadku wystąpienia ze Zrzeszenia, wykluczenia, odwołania, śmierci lub 
ustąpienia członka UKR z pełnionych funkcji w czasie jego kadencji nie uzupełnia się 
składu UKR. W razie, gdyby w składzie UKR pozostało mniej niż 3 członków, Zarząd 
zobowiązany jest zwołać NWZC w celu uzupełnienia składu UKR.  
4. Członkowie UKR, w czasie pełnienia funkcji, nie mogą być pociągani do 
odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach swoich obowiązków. 

 
Kompetencje UKR 

 
§ 35. Do kompetencji UKR należy: 

1) bieżąca kontrola działalności Zrzeszenia; 
2) nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu i Regulaminu Zrzeszenia; 
3) przeprowadzanie,  co  najmniej raz w roku,  kontroli całokształtu działalności  

Zrzeszenia; 
4) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych i członkowskich;  
5) pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych w przypadku sporu między Członkami 

i Sympatykami Zrzeszenia. 
 
 

Przewinienia dyscyplinarne. Rodzaje kar 
 
§36. 1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu stanowi przewinienie dyscyplinarne.  

2. Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatruje UKR i może ona wymierzać 
następujące kary:  
1) upomnienie, 
2) nagana, 
3) zawieszenie w prawach członkowskich, 



 

 

 
 

4) zakaz pełnienia funkcji we władzach Zrzeszenia na czas określony, 
5) zakaz pełnienia innych funkcji w Zrzeszeniu na czas określony, 
6) wykluczenie z szeregów Zrzeszenia.  

3. W toku postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio zasady procedury 
karnej. 

 
Członkowie UKR 

 
§ 37. 1. Członkowie UKR:  

1) nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku podległości z tytułu 
zatrudnienia;  

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;  
3) nie mogą być członkami partii politycznych lub pozostawać z nimi w stosunku 

zatrudnienia. 
 
§ 38. 1. Prace UKR może regulować przyjęty przez nią regulamin.  

2. UKR podejmuje uchwałę o przyjęciu regulaminu lub zmian w jego treści większością 
2/3 liczby swoich członków. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
Majątek i fundusze Zrzeszenia 

 
§ 39. 1. Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Źródłami majątku Zrzeszenia są: 
1) składki członkowskie;  
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w 

użytkowaniu Zrzeszenia;  
3) dotacje, darowizny; 
4) zapisy i spadki; 
5) dochody z działalności gospodarczej.  

3. W imieniu Zrzeszenia umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują 2 
członkowie Zarządu wyznaczeni jego uchwałą.  
4. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskany z niej dochód 
przeznaczony jest wyłącznie na działalność statutową.  
5. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
Zrzeszenia w stosunku do członków Zrzeszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich.  
6. Zabrania się wykorzystywania lub przekazywania majątku Zrzeszenia na rzecz 
członków Zrzeszenia lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż jak 
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach.  
7. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą ich członkowie, członkowie ich organów lub pracownicy oraz ich 
osoby bliskie. 

 
ROZDZIAŁ VI 

Strajk 
 
§ 40. 1. W razie naruszenia praw lub interesów społeczności akademickiej, po wyczerpaniu 

innych środków protestu, Zarząd może proklamować strajk okupacyjny. 



 

 

 
 

2. Strajkiem okupacyjnym kieruje Zarząd, powołując służbę porządkową.  
3. Zarząd i służba porządkowa działają w porozumieniu z organami uczelni 
odpowiadającymi za jej funkcjonowanie i mienie. 

 
 

ROZDZIAŁ VII 
Zmiany statutowe i rozwiązanie Zrzeszenia 

 
Zmiana Statutu 

 
§ 41. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Zrzeszenia podejmuje WZC lub NWZC większością 

2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 Członków Zwyczajnych uprawnionych do 
głosowania. 

 
Rozwiązanie Zrzeszenia 

 
§ 42. 1. Uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia podejmuje WZC lub NWZC większością 3/4 

głosów, przy obecności co najmniej 4/5 Członków Zwyczajnych uprawnionych do 
głosowania.  
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia, WZC lub NWZC decyduje o 
przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną. 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 
Przepisy końcowe i przejściowe 

 
§ 43. 1. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

2. Zmiany w statucie wchodzą w życie natychmiast z chwilą ich uchwalenia. 
 
§ 44. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy - Prawo o 

stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 104) z późn. zm. 


