Regulamin stowarzyszenia
Klub NZS PW
Obowiązujący od dnia 22.06.2006

1. Klub NZS PW jest stowarzyszeniem zwykłym osób fizycznych, wywodzących się z Niezależnego
Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej powstałego w roku 1980.
2. Działalność Klubu NZS PW obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą władz jest m. st. Warszawa.
4.1. Władzami stowarzyszenia są:
– Walne Zebranie Klubu (WZK),
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna.
4.2. Pierwszy Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera zebranie założycielskie Klubu NZS PW.
4.3. Działalność we władzach stowarzyszenia jest nieodpłatna.
5.1. Członkami zwyczajnymi Klubu NZS PW mogą być osoby, które były członkami Niezależnego
Zrzeszenia Studentów PW, po stwierdzeniu powyższego z wykorzystaniem oryginalnych list
członkowskich i legitymacji lub na podstawie oświadczeń przynajmniej 3 członków stowarzyszenia,
oraz podpisaniu deklaracji i zaakceptowaniu Regulaminu. Członkowie zwyczajni mają prawo głosu
na WZK.
5.2. Członkami nadzwyczajnymi Klubu NZS PW mogą być osoby, które nie były członkami
Niezależnego Zrzeszenia Studentów PW, ale zgadzające się z jego ideami, których przyjęcie
poparło co najmniej 3 członków stowarzyszenia i zaakceptował Zarząd. Członkowie nadzwyczajni
nie mają prawa głosu na WZK i nie mogą wchodzić w skład władz stowarzyszenia.
5.3. Członkami Klubu NZS PW nie mogą być osoby, które sprzeniewierzyły się ideom Niezależnego
Zrzeszenia Studentów powstałego w latach 1980-1981. Szczegółowe zasady weryfikacji członków
pod tym względem określa WZK.
5.4.1. Wygaśnięcie członkostwa zwyczajnego następuje w wyniku:
- rezygnacji złożonej na piśmie,
- negatywnej weryfikacji spełniania kryteriów członkostwa dokonanej przez Zarząd, a zatwierdzonej
przez WZK,
- niepłacenia składek przez okres co najmniej 2 lat,
- nieusprawiedliwionej obecności na 3 kolejnych WZK,
- śmierci.
5.4.2. Członków nadzwyczajnych może odwołać Zarząd na wniosek co najmniej 3 członków
stowarzyszenia.
5.5. Walne Zebranie Klubu może zmienić kryteria członkostwa, albo ustanowić specjalne rodzaje
członkostwa, takie jak członkostwo honorowe lub wspierające.
6.1. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, nie później niż w II
kwartale.
6.2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu jest zwoływane na wniosek co najmniej 1/3 członków
stowarzyszenia mających na nim prawo głosu przez Zarząd, lub – jeśli ten odmawia jego zwołania –
przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zarząd może zwołać NWZK z własnej inicjatywy.
6.3. W wypadku uporczywego działania Zarządu niezgodnie z Regulaminem Walne Zebranie Klubu
może zwołać Komisja Rewizyjna.
6.4. Upoważniony organ zwołuje Walne Zebranie Klubu pocztą elektroniczną, a gdy nie uzyska
potwierdzenia w ciągu 5 dni, listami poleconymi wysyłanymi do członków, od których nie uzyskał
potwierdzenia, nie później niż 2 tygodnie przed jego terminem. Zawiadomienie musi zawierać
proponowany porządek obrad.

6.5. Walne Zebranie Klubu jest ważne, jeśli uczestniczy w nim przynajmniej połowa członków
stowarzyszenia mających na nim prawo głosu. O ile w pierwszym terminie WZK nie może się odbyć
z powodu braku wymaganej większości, upoważniony organ stowarzyszenia zwołuje WZK w
kolejnym terminie, nie wcześniej niż po miesiącu i nie później niż po dwóch miesiącach od
pierwszego terminu. W drugim terminie WZK jest ważne niezależnie od liczby uczestników, o ile
odbywa się w Warszawie i wszyscy członkowie stowarzyszenia mający na nim prawo głosu zostali o
nim prawidłowo powiadomieni.
6.6. Walne Zebranie Klubu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, z wyjątkiem głosowania
o rozwiązaniu stowarzyszenia lub zmianie Regulaminu, do czego wymagana jest większość 2/3
głosów. Głosowania w sprawach personalnych są tajne.
6.7. Walne Zebranie Klubu wybiera Zarząd w składzie od 5 do 7 osób i 4-osobową Komisję
Rewizyjną, oraz podejmuje uchwały o kierunkach działania stowarzyszenia.
6.8. Walne Zebranie Klubu może powoływać komisje do realizacji specjalnych zadań określonych
przez WZK.
6.9. WZK ustala wysokość składek i zasady ich opłacania, z uwzględnieniem możliwości zwolnień w
uzasadnionych przypadkach.
7.1. Zarząd realizuje zadania określone przez Regulamin, uchwały WZK i reprezentuje
stowarzyszenie na zewnątrz.
7.2. Zarząd liczy od 5 do 7 członków. W skład Zarządu wchodzi przewodniczący, 2 zastępców,
sekretarz i skarbnik, których Zarząd wybiera ze swego składu na pierwszym posiedzeniu po
wyborze.
7.3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Z ważnych przyczyn członkowie Zarządu mogą być odwołani
przez WZK przed jej upływem.
7.4. Zarząd zbiera się co najmniej 4 razy w roku. Zebranie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy
członkowie zostali powiadomieni o jego zwołaniu nie później niż na tydzień przed terminem i gdy
obecnych jest co najmniej połowa członków, lub gdy uczestniczą w nim wszyscy członkowie.
Decyzje na posiedzeniach Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.
7.5. Zarząd prowadzi i na bieżąco weryfikuje listę członków oraz prowadzi dokumentację
działalności stowarzyszenia. O wynikach weryfikacji Zarząd informuje na każdym WZK.
8.1. Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność Zarządu, który musi jej udostępniać wszelką
niezbędną do tego dokumentację.
8.2. Komisja Rewizyjna liczy 4 członków. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przewodniczący,
zastępca i sekretarz, których Komisja wybiera na pierwszym zebraniu po wyborze.
8.3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Z ważnych przyczyn członkowie Komisji mogą być
odwołani przez WZK przed jej upływem.
8.4. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz w roku na wniosek przewodniczącego lub dwóch
innych członków. Zebranie Komisji jest ważne, jeśli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o jego
zwołaniu nie później niż na tydzień przed terminem i gdy obecnych jest co najmniej połowa
członków, lub gdy uczestniczą w nim wszyscy członkowie. Decyzje na posiedzeniach Komisji
Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów.
8.5. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na WZK co najmniej raz w roku.
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