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Załącznik nr 4 do Regulaminu 
działalności i finansowania 
organizacji studenckich oraz 
stowarzyszeń w Szkole Wyższej 
Wymiaru Sprawiedliwości 

  
  

WZÓR 
  

REGULAMIN  
organizacji studenckiej / koła naukowego* 
Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości 

  
  

nazwa organizacji studenckiej / koła naukowego*: 
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

Przepis ogólny 
 

§ 1  
1. Organizacja studencka / koło naukowe*, pod nazwą ……………………………………………………………………….   

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
jest organizacją studencką, zwaną dalej „Organizacją”, działającą na podstawie ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630),  
statutu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, niniejszego Regulaminu oraz zarządzenia 
nr …../21 Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z dnia ……… listopada 
2021 r . w sprawie wprowadzenia regulaminu działalności i finansowania organizacji studenckich 
oraz stowarzyszeń w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. 

2. Siedzibą Organizacji jest ………............................................................................................................. .  
  

Cele Organizacji i sposoby ich realizacji 
 

 § 2 
 Celami Organizacji są:  
1) ........................................................................... ; 
2) ........................................................................... ; 
3) ........................................................................... . 

 
§ 3 

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:  
1) ........................................................................... ; 
2) ........................................................................... ; 
3) ........................................................................... .  
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Członkostwo  
 

§ 4  
1. Członkiem Organizacji może być każdy student Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości    
2. Nabycie członkostwa Organizacji następuje w drodze uchwały Zarządu Organizacji akceptującej 

pisemną deklarację członkowską.  
3. Utrata członkowska w Organizacji następuje:  

1) w drodze uchwały Zarządu Organizacji; 
2) w drodze oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości Zarządu; 
3) z powodu zgonu członka; 
4) z powodu utraty statusu studenta.  

4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji członek może się odwołać do Walnego 
Zgromadzenia Członków.  
 

§ 5 
Członek Organizacji ma prawo do:  
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji; 
2) udziału w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez 

Organizację możliwości; 
3) używania odznak i znaków Organizacji, a także jej reprezentowania na wszelkich imprezach 

i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i zakresem działania Organizacji; 
4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji.  
  

§ 6  
Do obowiązków członków Organizacji należy:  
1) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji; 
2) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Organizacji; 
3) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Organizacji, jeśli takie zostaną uchwalone.  
  

Organy Organizacji 
 

§ 7  
Organami Organizacji są:  
1) Zarząd; 
2) Walne Zgromadzenie Członków. 

 
§ 8  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:  
1) uchwalanie i zmiana Regulaminu Organizacji; 
2) wybór Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu; 
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu; 
4) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji; 
5) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji.  
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§ 9  

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu co najmniej raz w roku 
akademickim. Walne Zgromadzenie Członków prezes zwołuje również na żądanie co najmniej 
połowy członków Organizacji lub opiekuna Organizacji.  

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Organizacji.  
3. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności 

co najmniej połowy uprawnionych do uczestnictw w obradach.  
4. Obradom Walnego Zgromadzenia Członków przewodniczy prezes Zarządu. Obradom Walnego 

Zgromadzenia Członków, mającym na celu wybór Zarządu przewodniczy osoba wskazana przez 
prezesa Zarządu, spośród członków Organizacji, którzy nie zgłosili swoich kandydatur.  
 

§ 10  
1. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika oraz innych członków, jeżeli Walne 

Zgromadzenie Członków tak postanowi.  
2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Kadencja Zarządu trwa od dnia objęcia funkcji przez prezesa 

zarządu do dnia poprzedzającego objęcie funkcji przez prezesa Zarządu następnej kadencji.  
3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia Członków.  
4. Decyzje Zarządu zapadają większością głosów wszystkich członków Zarządu. 

 
§ 11  

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizację na zewnątrz.  
2. Prezes Zarządu w terminach do dnia 15 lipca i 15 stycznia każdego roku składa właściwemu 

Prorektorowi sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Organizacji za poprzedzające 
6 miesięcy.  

3. Prezes Organizacji zobowiązany jest komunikować właściwemu Prorektorowi wszelkie uchwały 
podejmowane przez Zgromadzenie Członków Organizacji, w szczególności dotyczące 
zmiany Regulaminu Organizacji, a także zmiany we władzach Organizacji i aktualny wykaz członków 
Organizacji w terminie 14 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały.  
 
 

________________ 

* niepotrzebne skreślić 


