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STATUT 

NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY 

 

§1 

1. NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach zwane dalej „NZS UE w Katowicach", działa jako organizacja studencka 

przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

2. NZS UE w Katowicach, który powstał we wrześniu 1980 roku prowadzi działalność 

w zakresie obrony interesów studentów, realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych, 

politycznych i kulturalnych; przyczynia się do utrwalania i pogłębiania praw 

obywatelskich, swobód twórczych, umacniania niezawisłości nauki, kultury i sztuki, 

działa na rzecz rozwoju moralności publicznej, przedsiębiorczości oraz integracji 

społeczności obecnych i byłych działaczy NZS. 

 

§2 

1. Terenem działania NZS UE w Katowicach jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 

a siedzibą NZS UE w Katowicach jest miasto Katowice. 

2. Dopuszcza się działalność NZS UE w Katowicach poza granicami Polski, zgodnie 

z miejscowymi przepisami. 

 

§3 

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 2001 

roku, nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada 

osobowość prawną. 
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§4 

NZS UE w Katowicach może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, 

których cele nie są sprzeczne z celami NZS UE w Katowicach i NZS. 

 

§5 

1. Nazwa, skrót nazwy i znak graficzny NZS UE w Katowicach stanowią wyłączną 

własność NZS UE w Katowicach i podlegają ochronie prawnej. 

2. Znak graficzny NZS UE w Katowicach przedstawiony jest w załączniku nr 1. 

3. Znaki graficzne NZS, do których NZS UE w Katowicach posiada prawo użytkowania 

przedstawione są w załączniku nr 2. 

§5a 

 

1. Użyte w Statucie skróty oznaczają:  

a) KZD– Krajowy Zjazd Delegatów;  

b) NKZD– Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów;  

c) ZK– Zarząd Krajowy;  

d) KK– Komisja Krajowa;  

e) KKR– Krajowa Komisja Rewizyjna;  

f) OU– Organizacja Uczelniana;  

g) WZC– Walne Zebranie Członków;  

h) NWZC– Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków;  

i) Zarząd OU– Zarząd Organizacji Uczelnianej;  

j) UKR– Uczelniana Komisja Rewizyjna; 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§6 

Celem NZS UE w Katowicach jest: 

1. Działanie na rzecz pogłębiania demokracji w środowisku akademickim oraz obrona 

swobód demokratycznych i praw obywatelskich. 
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2. Ochrona interesów materialnych, społecznych, kulturalnych i politycznych studentów 

i rodzin studenckich, a w szczególności członków Zrzeszenia. 

3. Działanie na rzecz podmiotowości osoby ludzkiej, tolerancji i wysokiego poziomu 

moralnego. 

4. Rozwój samorządności studenckiej i autonomii szkół wyższych. 

5. Działania integrujące społeczność obecnych i byłych działaczy NZS oraz NZS UE 

w Katowicach. 

 

§7 

NZS UE w Katowicach realizuje swoje cele poprzez: 

1. Reprezentowanie swoich członków wobec władz i administracji uczelnianej, państwowej 

i samorządowej oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych. 

2. Podejmowanie działań w celu ochrony swobód demokratycznych i praw obywatelskich. 

3. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów 

między studentami, a Uczelnią. 

4. Udzielanie pomocy materialnej członkom Zrzeszenia. 

5. Pomoc społeczną dla studentów, poprawę zaplecza socjalnego wykorzystywanego przez 

studentów poprzez prowadzenie i zarządzanie domami studenckimi oraz organizowanie 

żywienia dla studentów. 

6. Organizowanie samopomocy studenckiej. 

7. Organizowanie akcji protestacyjnych studentów w przypadku naruszenia praw 

lub interesów społeczności studenckiej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

proklamowanie strajku, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 lipca 

1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51 z 1990 r., poz. 297 z późn. zm.). 

8. Udział wybranych przedstawicieli we wszelkich ciałach kolegialnych i komisjach 

Uczelni. 

9. Powoływanie agend do zadań statutowych. 

10. Prowadzenie stałych, niezależnych badań o charakterze: 

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

b) metodycznym i merytorycznym nad programem studiów. 
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11. Popieranie i prowadzenie działalności naukowej i wychowawczej, działalności 

na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności studentów oraz pomoc w organizacji kół 

naukowych i innych. 

12. Szkolenie i doskonalenie kadry NZS UE w Katowicach. 

13. Prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

14. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz publicystycznej, a także popieranie 

i organizowanie akademickiego ruchu dziennikarskiego. 

15. Podejmowanie działań dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

16. Organizowanie przedsięwzięć turystycznych, krajoznawczych, i wypoczynkowych, 

a dla absolwentów szkół średnich prowadzenie akcji adaptacyjnych. 

17. Rozwój wymiany krajowej i zagranicznej studentów poprzez organizację hoteli, biur 

podróży, konferencji, stypendiów i praktyk zagranicznych. 

18. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami. 

19. Działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego 

i zwierząt. 

20. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, honorowego 

krwiodawstwa oraz walki z uzależnieniami i nałogami. 

21. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności wspieranie społeczno–

zawodowej rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej. 

22. Prowadzenie działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego 

oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

23. Pomoc młodzieży, studentom i absolwentom szkół wyższych w znalezieniu zatrudnienia 

oraz działalność w celu zapewnienia podstawowych warunków socjalno–bytowych. 

24. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

25. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 

26. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój zaniedbanych wspólnot i społeczności 

lokalnych. 

27. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 
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28. Promocją i organizacją wolontariatu. 

29. Współpraca z urzędami publicznymi w zakresie: 

a) realizacji zadań publicznych, 

b) informowania o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków, 

c) konsultowania z urzędami państwowymi i innymi organizacjami pozarządowymi, 

odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

d) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych 

organów administracji publicznej. 

30. Wychowanie młodych Polaków w duchu patriotycznym i żołnierskich ideałów 

Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności: 

a) edukacji obronnej młodzieży akademickiej, wychowania obywatelskiego 

oraz wszechstronnego kształtowania rozwoju intelektualnego i fizycznego, 

b) upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego oraz prezentowania oblicza sił 

zbrojnych RP,  

c) popularyzacji służby wojskowej, 

d) przygotowania studentów do spełniania powinności obronnych według potrzeb Sił 

Zbrojnych RP, 

e) propagowania w społeczeństwie postaw i zachowań mających źródła w tradycji Legii 

Akademickiej z 1918 roku, Wojska Polskiego, a w szczególności: honoru, uczciwości, 

prawdomówności, obrony słabszych, obrony ojczyzny przed wszelkimi zagrożeniami, 

f) szkolenia wojskowego młodzieży. 

31. Prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów Zrzeszenia. 
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ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§8 

1. Każdy członek NZS UE w Katowicach jest jednocześnie członkiem NZS, co ma swój 

początek z chwilą przyjęcia uchwałą Zarządu OU NZS UE w Katowicach na członka 

zwyczajnego NZS UE w Katowicach. Każdy członek NZS UE w Katowicach jest 

zobowiązany do przestrzegania statutu NZS UE w Katowicach. 

2. Członkowie dzielą się na: 

a) Zwyczajnych, 

b) Honorowych. 

3. Członkiem honorowym NZS UE w Katowicach może zostać osoba szczególnie zasłużona 

dla NZS UE w Katowicach lub NZS, niebędąca członkiem NZS UE w Katowicach. 

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków NZS UE w Katowicach. 

4. Członkiem zwyczajnym NZS UE w Katowicach może zostać student studiów dziennych, 

zaocznych, doktoranckich, wieczorowych lub eksternistycznych z uczelni wyższych. 

5. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd OU NZS UE w Katowicach 

na podstawie pisemnej deklaracji, po okresie minimum jednego miesiąca aktywnej pracy 

studenta lub doktoranta na rzecz NZS UE w Katowicach. 

 

§9 

1. Członkostwo w NZS UE w Katowicach ustaje w przypadku: 

a) Wystąpienia z NZS UE w Katowicach; 

b) Skreślenia z listy członków, które następuje po upływie 12 miesięcy od utraty statusu 

studenta lub doktoranta; 

c) Ukończenia przez członka 28 roku życia; 

d) Wykluczenia na mocy uchwały właściwej, ze względu na członkostwo Uczelnianej 

Komisji Rewizyjnej NZS UE w Katowicach (UKR NZS UE w Katowicach). Uchwała 

o wykluczeniu podejmowana jest w przypadku nieprzestrzegania Statutu NZS UE 

w Katowicach, po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wszczętego 

z urzędu, na wniosek Zarządu OU NZS UE w Katowicach lub z inicjatywy 5 
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członków NZS UE w Katowicach. UKR NZS UE w Katowicach na przeprowadzenie 

postępowania dyscyplinarnego wszczętego z urzędu ma 14 dni; 

e) Usunięcia w przypadku nieprzestrzegania §11 ust. 1 pkt e.  

f) Śmierci. 

2. Osobie skreślonej z listy członków, mimo braku przesłanek z ust. 1 pkt. b lub c, 

przysługuje odwołanie do UKR NZS UE w Katowicach w terminie 14 dni od daty 

skreślenia. 

3. W terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały o wykluczeniu, osobie wykluczonej 

przysługuje prawo do odwołania, które zostaje rozpatrzone na Nadzwyczajnym Walnym 

Zebraniu Członków NZS UE w Katowicach, które musi zostać ogłoszone nie później niż 

14 dni od daty wpłynięcia tego odwołania. 

4. W przypadku członków władz NZS UE w Katowicach skreślenie następuje z końcem 

kadencji, w czasie, której upływają terminy określone w ust. 1 pkt. b, c. 

5. Koniec członkostwa w NZS UE w Katowicach jest jednocześnie końcem członkostwa 

w NZS. 

6. Uchwała o ustaniu członkostwa z powodów przypadków wymienionych w ust. 1 pkt. a, b, 

c, e podejmowana jest przez Zarząd OU NZS UE w Katowicach. 

7. Osobie, której członkostwo ustaje na podstawie §9 ust. 1 pkt. e, przysługuje prawo do 

odwołania do UKR NZS UE w Katowicach w terminie 14 dni od daty dostarczenia 

uchwały przez Zarząd OU NZS UE w Katowicach. 

 

§10 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) Wybierać i być wybierani do władz NZS UE w Katowicach, 

b) Być na bieżąco informowanym o wszelkich formach działalności NZS UE 

w Katowicach i brać w nich udział, 

c) Korzystać ze wszystkich form pomocy NZS UE w Katowicach, 

d) Występować z wnioskami i postulatami do władz NZS UE w Katowicach 

oraz domagać się ich rozpatrzenia, 

e) Konstruktywnie opiniować działalność NZS UE w Katowicach, 
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f) Osobiście składać wyjaśnienia podczas omawiania we władzach NZS UE 

w Katowicach spraw dotyczących ich osoby. 

 

§11 

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 

a) Przestrzegania postanowień statutu NZS UE w Katowicach, 

b) Zachowywania nienagannej postawy moralnej i obywatelskiej, 

c) W podejmowanych działaniach kierowania się troską o rozwój NZS UE 

w Katowicach i jej członków, w szczególności nie narażania stowarzyszenia 

na uczestnictwo w wydarzeniach mogących zaszkodzić jego dobremu imieniu 

lub niezależności, 

d) Solidarnego uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez NZS UE 

w Katowicach, 

e) Czynnego udziału w życiu NZS UE w Katowicach, 

f) Współdziałania w kształtowaniu właściwych stosunków między członkami 

społeczności akademickiej, 

g) Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków NZS UE w Katowicach oraz 

w posiedzeniach władz NZS UE w Katowicach i NZS, do których zostali wybrani, 

a także w posiedzeniach organizacji i ich władz, do których zostali oddelegowani 

z ramienia NZS UE w Katowicach i NZS, 

h) Regularnego opłacania składek członkowskich, 

i) Na wniosek władz NZS UE w Katowicach przedstawiać wyjaśnienia dotyczące 

prowadzonej działalności, w szczególności dotyczącej prac w poszczególnych 

organach NZS UE w Katowicach. 

 

§12 

Dopuszcza się powstanie Klubu Przyjaciół NZS UE w Katowicach, którego formułę działania 

określa Zarząd OU NZS UE w Katowicach. 
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ROZDZIAŁ IV 

WYRÓŻNIENIA I KARY 

 

§13 

1. Za ofiarną i wydajną pracą na rzecz NZS UE w Katowicach, władze NZS UE 

w Katowicach mogą przyznać następujące wyróżnienia: 

a) pochwałę, 

b) dyplom, 

c) nagrodę. 

2. NZS UE w Katowicach może ustanowić także inne wyróżnienia. 

3. Szczegółowy tryb przyznawania wyróżnień i odznak – w zależności od rangi 

wyróżnienia, określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków NZS UE 

w Katowicach. 

§14 

1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu, uchwał władz naczelnych oraz zachowanie 

niegodne członka NZS UE w Katowicach stanowi przewinienie dyscyplinarne. 

2. Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatrują organy rewizyjne i mogą one wymierzać 

następujące kary: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) zawieszenie w określonych albo wszystkich prawach członkowskich, 

d) zakaz pełnienia funkcji we władzach NZS UE w Katowicach oraz NZS wszystkich 

szczebli na czas określony, 

e) wykluczenie z szeregów NZS UE w Katowicach bez prawa ponownego ubiegania się 

o uzyskanie statusu członka. 

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

4. Sądem dyscyplinarnym I instancji jest UKR NZS UE w Katowicach, która może wszcząć 

postępowanie dyscyplinarne z urzędu, na wniosek Zarządu OU NZS UE w Katowicach, 

Zarządu Krajowego NZS lub, co najmniej 5 członków danej organizacji uczelnianej. 
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5. Od uchwały Uczelnianej Komisji Rewizyjnej NZS UE w Katowicach stronom 

przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Rewizyjnej, która pełni rolę sądu 

dyscyplinarnego II instancji. 

 

ROZDZIAŁ V 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

§15 

1. Wyboru do wszystkich władz NZS UE w Katowicach odbywają się w głosowaniu tajnym. 

Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów nie ujęte w Statucie mogą określać stosowne 

regulaminy. 

2. Uchwały wszystkich władz NZS UE w Katowicach są podejmowane jawnie zwykłą 

większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do 

głosowania. 

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków NZS UE w Katowicach oraz Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania Członków NZS UE w Katowicach podejmowane są tajnie zwykłą 

większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych 

do głosowania, z wyjątkiem obrad Walnego Zebrania Członków NZS UE w Katowicach 

obradującego w drugim terminie i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków NZS 

UE w Katowicach obradującego w drugim terminie. 

4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa, wykluczenia lub ustąpienia w czasie kadencji 

członków władz NZS UE w Katowicach, władzom tym przysługuje prawo kooptacji 

z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 

pochodzących z wyboru – nie dotyczy Przewodniczącego Zarządu OU NZS UE w 

Katowicach, oraz Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rewizyjnej NZS UE w 

Katowicach. 

5. Poszczególni członkowie władz sprawują swoje obowiązki do momentu wyboru 

następcy. 

6. Kadencja wszystkich władz NZS trwa 1 rok. 
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§16 

1. Zarząd OU NZS UE w Katowicach musi poinformować Zarząd Krajowy NZS (ZK) o 

wszelkich zmianach składu swoich władz. 

2. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach może działać tylko jedna organizacja 

uczelniana NZS. 

3. Członkiem NZS UE w Katowicach może być w zasadzie tylko student Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach. Wyjątek stanowią studenci uczelni, na których 

nie ma organizacji uczelnianej NZS, z tym, że liczba ta nie może przekraczać 10 osób 

z danej uczelni oraz osoby będące studentami uczelni, na której jest organizacja 

uczelniana NZS, lecz są istotne okoliczności, stwierdzone przez UKR NZS 

uniemożliwiające ich przynależność do tej organizacji uczelnianej. 

4. Wybory władz NZS UE w Katowicach odbywają się, w trybie zwyczajnym podczas 

Walnego Zebrania Członków NZS UE w Katowicach, raz w roku w terminie od 1 do 23 

maja. 

Dokładny termin i miejsce wyborów w NZS UE w Katowicach ustala na posiedzeniu Zarząd OU 

NZS UE w Katowicach. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

WŁADZE NZS UE W KATOWICACH 

 

§17 

Władzami NZS UE w Katowicach są: 

a) Walne Zebranie Członków NZS UE w Katowicach (WZC NZS UE w Katowicach) – 

jako organ uchwałodawczy, 

b) Zarząd OU NZS UE w Katowicach – jako organ wykonawczy, 

c) Uczelniana Komisja Rewizyjna (UKR NZS UE w Katowicach) – jako organ 

rewizyjny. 
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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW NZS UE W KATOWICACH 

 

§18 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków NZS UE w Katowicach jest zwoływane przez 

Zarząd OU NZS UE w Katowicach raz w roku na co najmniej 14 dni przed jego terminem 

i powinno odbyć się w okresie między 1 a 23 maja.  

2. W przypadku braku kworum określonego w par. 21, pkt. 1, podczas pierwszego Walnego 

Zebrania Członków NZS UE w Katowicach, odbywa się kolejne Walne Zebranie 

Członków NZS UE w Katowicach, w terminie określonym w uchwale Zarządu OU NZS 

UE w Katowicach dotyczącej zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków NZS 

UE w Katowicach, podczas którego uchwały podejmowane są zwykłą większością 

głosów przy zachowaniu kworum określonego w par. 21, pkt. 2. 

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków NZS UE w Katowicach należy 

w szczególności: 

a) uchwalanie ogólnego programu działania NZS UE w Katowicach, 

b) wybór Zarządu OU NZS UE w Katowicach i Uczelnianej Komisji Rewizyjnej NZS 

UE w Katowicach, 

c) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu OU NZS UE w Katowicach, 

d) Nadanie Przewodniczącemu Zarządu OU NZS UE w Katowicach tytułu delegata 

na Krajowy Zjazd Delegatów NZS, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów NZS i 

Walne Zebranie Delegatów Organizacji Regionalnej NZS, 

e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu NZS UE w Katowicach, 

f) nadawanie tytułu honorowego członka NZS UE w Katowicach, zgodnie z 

regulaminem uchwalonym przez KK.  

g) powoływanie komisji problemowych, 

h) podejmowanie uchwał o zmianie statutu NZS UE w Katowicach, 

i) zatwierdzania sprawozdań finansowych i innych sprawozdań stowarzyszenia 

wymaganych przepisami prawa. 

 

§19 
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1. Zarząd OU NZS UE w Katowicach, w razie nagłej potrzeby, może zwołać Nadzwyczajne 

Walne Zebranie Członków NZS UE w Katowicach (NWZC NZS UE w Katowicach) z 

własnej inicjatywy. Obowiązany jest także zwołać je na wniosek Zarządu Krajowego 

NZS, Komisji Krajowej NZS, Uczelnianej Komisji Rewizyjnej NZS UE w Katowicach 

lub, co najmniej 1/3 Członków NZS UE w Katowicach. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków NZS UE w Katowicach, Zarząd OU NZS UE 

w Katowicach obowiązany jest zwołać przynajmniej na 14 dni przed jego terminem. 

3. Zarząd OU NZS UE w Katowicach obowiązany jest zwołać NWZC NZS UE w 

Katowicach w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku o jego 

zwołanie. 

 

§20 

1. O terminie, miejscu zebrania, propozycjach porządku obrad WZC NZS UE w Katowicach 

lub NWZC NZS UE w Katowicach, Zarząd OU NZS UE w Katowicach ma obowiązek 

poinformować wszystkich członków NZS UE w Katowicach oraz Zarząd Krajowy NZS, 

na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

2. Przez poinformowanie wszystkich członków NZS UE w Katowicach rozumie się 

wywieszenie plakatów, zawierających informacje o terminie i miejscu spotkania, 

w sposób ogólnodostępny dla studentów danej uczelni, a w szczególności w i przed 

siedzibą NZS UE w Katowicach oraz przesłanie każdemu członkowi stosownej informacji 

na adres e–mail podany w Deklaracji Członkowskiej, lub inny wskazany przez niego 

adres poczty elektronicznej. 

3. Przez poinformowanie Zarządu Krajowego NZS rozumie się przesłanie, do Sekretarza 

Generalnego NZS, odpisu uchwały zwołującej WZC NZS UE w Katowicach lub NWZC 

NZS UE w Katowicach – listem poleconym i jednocześnie jej wersji elektronicznej na 

oficjalny adres e-mail ZK. 

 

§21 

1. W obradach WZC NZS UE w Katowicach oraz NWZC NZS UE w Katowicach, 

obradujących w pierwszym terminie kworum stanowi, co najmniej połowa członków NZS 

UE w Katowicach uprawnionych do głosowania. 
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2. Zarząd OU NZS UE w Katowicach może w uchwale zwołującej posiedzenie WZC NZS 

UE w Katowicach lub NWZC NZS UE w Katowicach wyznaczyć drugi termin obrad 

na wypadek nie osiągnięcia kworum w pierwszym terminie. Drugi termin może być 

wyznaczony nie wcześniej niż pół godziny później niż pierwszy. W drugim terminie 

kworum nie obowiązuje. 

 

§22 

Obecność ponad 50% członków NZS UE w Katowicach uprawnionych do głosowania na WZC 

NZS UE w Katowicach oraz NWZC NZS UE w Katowicach, wymagana jest do podjęcia decyzji 

dotyczących: 

1. Wyboru Przewodniczącego NZS UE w Katowicach. 

2. Wyboru Zarządu OU NZS UE w Katowicach. 

3. Wyboru Uczelnianej Komisji Rewizyjnej NZS UE w Katowicach. 

4. Podejmowania uchwał o zmianach w statucie. 

5. Podejmowania decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

§23 

1. WZC NZS UE w Katowicach i NWZC NZS UE w Katowicach wyraża swoją wolę 

w formie uchwał. 

2. WZC NZS UE w Katowicach oraz NWZC NZS UE w Katowicach otwiera 

Przewodniczący Zarządu OU NZS UE w Katowicach lub, jeśli jest to niemożliwe kolejno 

I Wiceprzewodniczący Zarządu OU NZS UE w Katowicach, II Wiceprzewodniczący 

Zarządu OU NZS UE w Katowicach i Sekretarz Zarządu OU NZS UE w Katowicach. 

3. Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków NZS UE 

w Katowicach ustala Zarząd OU NZS UE w Katowicach na podstawie wniosku o jego 

zwołanie. Nadzwyczajne WZC NZS UE w Katowicach rozpatruje jedynie sprawy, dla 

których zostało zwołane. 

4. Zebranie prowadzi członek NZS UE w Katowicach wybrany przez Walne Zebranie 

Członków NZS UE w Katowicach na prowadzącego Walne Zebranie Członków NZS UE 

w Katowicach. 
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ZARZĄD OU NZS UE W KATOWICACH 

 

§24 

1. Zarząd OU NZS UE w Katowicach jest jego organem wykonawczym, którego kadencja 

trwa jeden rok. 

2. W skład Zarządu OU NZS UE w Katowicach wchodzi od 3 do 7 członków, w tym 

Przewodniczący Zarządu OU NZS UE w Katowicach, Sekretarz Zarządu OU NZS UE w 

Katowicach, Wiceprzewodniczący ds. Finansowych Zarządu OU NZS UE w Katowicach 

oraz do 4 Wiceprzewodniczących lub Członków Zarządu OU NZS UE w Katowicach. 

3. Jeden członek Zarządu OU NZS UE w Katowicach może pełnić jedną funkcję. 

4. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie OU NZS UE w Katowicach i UKR NZS UE 

w Katowicach. 

5. Na zakończenie kadencji Zarząd OU NZS UE w Katowicach sporządza sprawozdanie ze 

swojej działalności, które udostępnia do wglądu wszystkim członkom NZS UE w 

Katowicach podczas WZC i dalej w archiwum NZS UE w Katowicach. 

 

§25 

1. Posiedzenia Zarządu OU NZS UE w Katowicach powinny odbywać się co najmniej raz 

na miesiąc w trakcie roku akademickiego z wyłączeniem lipiec, sierpień i wrzesień. 

1a. Pierwsze posiedzenie Zarządu OU NZS UE w Katowicach odbywa się po zamknięciu 

WZC NZS UE w Katowicach. 

2. Posiedzenia Zarządu OU NZS UE w Katowicach są jawne chyba, że postanowi on 

inaczej. 

3. W posiedzeniach Zarządu OU NZS UE w Katowicach bez względu na tryb obrad prawo 

uczestnictwa mają członkowie ZK, KKR, UKR NZS UE w Katowicach. 

4. Zarząd OU NZS UE w Katowicach, na wniosek jednego z członków, może uchwalić 

tajność obrad. 

5. Posiedzenie Zarządu OU NZS UE w Katowicach zwołuje Przewodniczący Zarządu OU 

NZS UE w Katowicach w terminie uzgodnionym z pozostałymi członkami Zarządu OU 

NZS UE w Katowicach. 
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6. W momencie zwołania posiedzenia Przewodniczący Zarządu OU NZS UE w Katowicach 

przedstawia proponowany porządek obrad. 

7. Posiedzenia Zarządu OU NZS UE w Katowicach prowadzi Przewodniczący Zarządu OU 

NZS UE w Katowicach lub pod jego nieobecność kolejno Wiceprzewodniczący Zarządu 

OU NZS UE w Katowicach i Sekretarz Zarządu OU NZS UE w Katowicach. 

 

§26 

1. Do kompetencji Zarządu OU NZS UE w Katowicach należy: 

a) uchwalanie i realizacja bieżących planów działania NZS UE w Katowicach, 

b) zarządzanie majątkiem i finansami NZS UE w Katowicach, 

c) przyjmowanie członków, 

d) reprezentowanie NZS UE w Katowicach i działanie w jej imieniu, 

e) utrzymywanie stałego kontaktu z Zarządem Krajowym NZS, 

f) Wspólna odpowiedzialność za majątek NZS UE w Katowicach. 

2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu OU NZS UE w Katowicach należy: 

a) kierowanie pracami Zarządu OU NZS UE w Katowicach, 

b) zwoływanie posiedzeń Zarządu OU NZS UE w Katowicach, w terminach 

uzgodnionych z pozostałymi członkami Zarządu OU NZS UE w Katowicach, co 

najmniej raz na miesiąc w trakcie roku akademickiego z wyłączeniem lipiec, sierpień i 

wrzesień. 

c) reprezentowanie Zarządu OU NZS UE w Katowicach, 

d) pełnienie funkcji delegata na KZD i NKZD; 

e) pełnienie funkcji członka KK. 

3. Do kompetencji Sekretarza Zarządu OU NZS UE w Katowicach należy w szczególności 

dbałość o sprawy organizacyjno-prawne NZS UE w Katowicach od strony 

administracyjnej. 

4. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego ds. Finansowych Zarządu OU NZS UE w 

Katowicach należy w szczególności prowadzenie spraw finansowo–księgowych. 

5. Szczegółowy podział kompetencji ustala Zarząd OU NZS UE w Katowicach w formie 

uchwały na pierwszym jego posiedzeniu. 

 



 17 

§26a 

1. W przypadku rażącego naruszania postanowień Statutu lub Regulaminu lub 

nieuzasadnionego niewypełniania obowiązków przez co najmniej 1 miesiąc przez członka 

Zarządu OU NZS UE w Katowicach, na wniosek ZK, KK, Zarządu OU NZS UE w 

Katowicach, UKR NZS UE w Katowicach lub członków OU, Zarząd OU NZS UE w 

Katowicach zwołuje NWZC w celu odwołania Przewodniczącego Zarządu OU NZS UE 

w Katowicach, członka Zarządu OU NZS UE w Katowicach lub członka UKR NZS UE 

w Katowicach.  

2. Do obrad NWZC w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Zarządu OU NZS UE w 

Katowicach, członka Zarządu OU NZS UE w Katowicach lub członka UKR NZS UE w 

Katowicach stosuje się odpowiednio przepisy Statutu NZS lub Regulaminu z tym 

zastrzeżeniem, że większość wymagana wynosi 2/3 ważnie oddanych głosów. 

3. W przypadku odwołania Przewodniczącego Zarządu OU NZS UE w Katowicach do czasu 

wyboru nowego Przewodniczącego podczas NWZC jego funkcję pełni Sekretarz Zarządu 

OU NZS UE w Katowicach. 

4. Przewodniczący Zarządu OU NZS UE w Katowicach może złożyć rezygnację z pełnionej 

funkcji na zebraniu Zarządu OU NZS UE w Katowicach, równocześnie składając na ręce 

UKR NZS UE w Katowicach pisemną i uzasadnioną rezygnację z pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Zarządu OU NZS UE w Katowicach. W takim przypadku 

odpowiednio stosuje się przepisy ust. 3. 

 

 

 

UCZELNIANA KOMISJA REWIZYJNA NZS UE W KATOWICACH 

 

§27 

1. Uczelniana Komisja Rewizyjna NZS UE w Katowicach jest organem kontrolnym NZS 

UE w Katowicach, której kadencja trwa jeden rok. 

2. UKR NZS UE w Katowicach liczy 3–5 członków. 

3. W przypadku ustąpienia co najmniej 1/3 członków UKR NZS UE w Katowicach jest ona 

zobowiązana do wystąpienia do Zarządu OU NZS UE w Katowicach o zwołanie 
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Nadzwyczajnego Walnego Zebrania NZS UE w Katowicach celem uzupełnienia składu 

UKR NZS UE w Katowicach. 

4. Członkowie UKR NZS UE w Katowicach w czasie pełnienia funkcji nie mogą być 

pociągani do odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach swoich 

obowiązków. 

5. Do kompetencji Uczelnianej Komisji Rewizyjnej NZS UE w Katowicach należy: 

a) bieżąca kontrola działalności NZS UE w Katowicach, 

b) nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu NZS UE w Katowicach, 

c) przeprowadzanie co najmniej raz w roku rok kontroli całokształtu działalności NZS 

UE w Katowicach, 

d) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych i członkowskich, 

e) pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych w przypadku sporu między członkami 

NZS UE w Katowicach. 

f) Wybór Przewodniczącego UKR NZS UE w Katowicach. 

6. Członkowie UKR NZS UE w Katowicach: 

a) nie mogą być jednocześnie członkami pozostałych organów władz NZS UE 

w Katowicach za wyłączeniem KZD, NKZD, WZC, NZWC i pozostawać z nimi w 

stosunku podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 

7.   Do kompetencji Przewodniczącego UKR NZS UE w Katowicach należy: 

 a)   reprezentowanie Członków UKR NZS UE w Katowicach, 

 b)   prowadzenie spraw UKR NZS UE w Katowicach, 

 c)   przygotowywanie projektów uchwał UKR NZS UE w Katowicach. 

8. Pierwsze posiedzenie UKR NZS UE w Katowicach odbywa się bezpośrednio po 

zamknięciu obrad WZC NZS UE w Katowicach. 

 

ROZDZIAŁ VII 

MAJĄTEK I FUNDUSZE NZS 

 

§28 

1. Majątek NZS UE w Katowicach stanowić mogą nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
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2. Źródłami powstania majątku NZS UE w Katowicach są: 

a) składki członkowskie, 

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących 

w użytkowaniu NZS UE w Katowicach, 

c) dotacje, 

d) darowizny, zapisy i spadki, 

e) wpływy z działalności statutowej, w tym dochody z działalności gospodarczej.  

3. W imieniu NZS UE w Katowicach umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują 

2 członkowie Zarządu OU NZS UE w Katowicach wyznaczeni uchwałą, którzy są 

jednocześnie jedynymi reprezentantami Zarządu OU NZS UE w Katowicach w sprawach 

prawnych i finansowych. 

4. NZS UE w Katowicach może prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskany z niej 

dochód przeznaczony jest wyłącznie na działalność statutową. 

5. NZS UE w Katowicach może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie: 

a) reklama – PKD 74.40.Z, 

b) działalność wydawnicza – PKD 22.1, 

c) działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 74.87.A, 

d) pozostała działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.87.B, 

e) handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową – PKD 52.6. 

6. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem w stosunku 

do członków NZS UE w Katowicach, członków władz NZS UE w Katowicach lub 

pracowników oraz ich osób bliskich. 

7. Zabrania się wykorzystywania lub przekazywania majątku NZS UE w Katowicach na 

rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie to 

następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

8. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 

w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy 

oraz ich osoby bliskie. 

 

§28a 
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1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, 

określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą 

wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 

a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1, 

b. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych – 73.12. B, 

c. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach – 73.12.D, 

d. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z, 

e. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B, 

f. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 

47.19.Z, 

g. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 

47.99.Z. 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

STRAJK 

 

§29 

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

innych środków protestu o których mowa w art. 206 ust. 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.) Zarząd OU NZS UE w Katowicach 

może proklamować strajk okupacyjny. 
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2. Strajkiem okupacyjnym kieruje Zarząd OU NZS UE w Katowicach powołując służbę 

porządkową. 

3. Zarząd OU NZS UE w Katowicach i służba porządkowa działają w porozumieniu z 

organami uczelni odpowiadającymi za jej funkcjonowanie i mienie. 

 

ROZDZIAŁ IX 

ZMIANY STATUTOWE I ROZWIAZANIE NZS UE W KATOWICACH 

 

§30 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu NZS UE w Katowicach podejmuje Walne Zebranie 

Członków NZS UE w Katowicach większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 

1/2 uprawnionych do głosowania. 

 

§31 

1. Uchwałę o rozwiązaniu NZS UE w Katowicach podejmuje Walne Zebranie Członków 

NZS UE w Katowicach większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej 

4/5 uprawnionych do głosowania. 

2. W razie podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków NZS UE w Katowicach 

o rozwiązaniu NZS UE w Katowicach, przez Walne Zgromadzenie Członków NZS UE 

w Katowicach decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków NZS UE w Katowicach o przeznaczeniu majątku 

podlega zatwierdzeniu przez właściwą władzę rejestrującą. 

4. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu NZS UE w Katowicach przez kompetentne 

władze, o przeznaczeniu jej majątku decyduje ostatnie Walne Zebranie Członków, które 

na podjęcie decyzji ma 30 dni od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu. Nie podjęcie 

decyzji w tym terminie uprawnia ZK NZS do przejęcia kompetencji w tym zakresie. 

 

 

ROZDZIAŁ X 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

§32 
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1. Statut wchodzi w życie natychmiast po jego uprawomocnieniu na podstawie 

dotychczasowych przepisów. 

2. Zmiany w statucie wchodzą w życie natychmiast po ich uchwaleniu. 

 

 

Załączniki: 

1. Znak graficzny NZS UE w Katowicach. 

2. Znaki graficzne NZS. 



 23 

Załącznik nr 1 

 

ZNAK GRAFICZNY NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 

 

 

 



 24 

Załącznik nr 2 

 

ZNAKI GRAFICZNE NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW 

 

 

 

 

 


