STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW FIZYKI

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki (PSSF), zwane dalej Stowarzyszeniem,
działa na postawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz
postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest edukacyjną organizacją pozarządową prowadzoną przez
studentów oraz doktorantów fizyki i kierunków pokrewnych. Stowarzyszenie jest
organizacją niezarobkową i nienastawioną na zysk, niezależną, o charakterze
apolitycznym i areligijnym, realizującą swoje cele na rzecz ogółu społeczeństwa – w
tym środowisk naukowych i akademickich związanych z fizyką.
3. PSSF uznaje równość na tle rasowym, płciowym, religijnym, ideologicznym,
pochodzenia narodowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wieku, orientacji
seksualnej, tożsamości płciowej czy niepełnosprawności.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Kraków, a terenem działania jest Rzeczpospolita
Polska.
5. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem
tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
6. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, zwane w dalszej
części statutu Komitetami Lokalnymi, działające przy uczelniach wyższych oraz
realizujące na ich terenie cele Stowarzyszenia.
7. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może powoływać Komitety Lokalne
działające na kilku uczelniach wyższych na terenie jednego miasta lub województwa.
8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków
i wolontariuszy.
9. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego i pieczęci.
10. Czas prowadzenia działalności Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki jest
nieograniczony.
Rozdział II. CELE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

§ 2.
1. Celem działalności PSSF jest:
a. działanie na rzecz integracji społeczności studentów oraz doktorantów fizyki i
kierunków pokrewnych w Polsce oraz na arenie międzynarodowej,
b. promowanie i wsparcie działalności naukowej członków Stowarzyszenia,
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c. promowanie nauk ścisłych, w szczególności fizyki, wśród ogółu
społeczeństwa, w szczególności wśród młodzieży szkolnej.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele Statutowe poprzez:
a. organizację oraz udział w krajowych i międzynarodowych projektach o
charakterze edukacyjnym i naukowym, w tym: konferencjach, pokazach,
warsztatach, wyjazdach,
b. wspieranie własnych członków,
c. spotkania Walnego Zgromadzenia.

Rozdział III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA; ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

§ 3.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. honorowych.
Zwyczajnymi członkami mogą być osoby fizyczne popierające cele Stowarzyszenia,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są studentami, doktorantami
lub absolwentami do 12 miesięcy po uzyskaniu tytułu.
W poczet członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Komitetu Lokalnego na podstawie
przedłożonego przez kandydata wniosku. Jeśli w danym województwie nie działa
Komitet Lokalny, wniosek rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia. Wniosek musi być
rozpatrzony w ciągu 5 dni roboczych. Rozpatrujący wniosek ma prawo prosić
o dostarczenie potwierdzenia statusu studenta lub doktoranta.
Członek zwyczajny nie będący członkiem żadnego Komitetu Lokalnego nazywany
jest Członkiem Indywidualnym.
Członek zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego w czasie wyborów Delegatów na
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
b. czynnego i biernego prawa wyborczego Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji
Rewizyjnej,
c. uczestnictwa w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
d. zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia co do jego
działalności,
e. czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Komitetu Lokalnego, pod
warunkiem bycia członkiem Komitetu Lokalnego,
f. czynnego i biernego prawa wyborczego w czasie wyboru Delegatów na Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
a. brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
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b. przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia, w tym Regulaminów własnych Komitetu Lokalnego, którego
jest członkiem,
c. dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego idee,
d. regularnego uiszczania składki członkowskiej.
§ 4.
1. Tytuł członka honorowego jest wyróżnieniem i może być przyznawany osobom
fizycznym, które wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada prawo do głosu doradczego w czasie Walnego
Zgromadzenia. Jeżeli członek honorowy ma statut studenta, posiada on dodatkowo
takie same prawa jak członek zwyczajny.
3. Członek honorowy jest zobowiązany do dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
5. O nadaniu tytułu członka honorowego decyduje w formie głosowania Walne
Zgromadzenie na wniosek Zarządu Komitetu Lokalnego lub Zarządu Stowarzyszenia.

§ 5.
1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a. złożenia Zarządowi Komitetu Lokalnego lub w wypadku Członka
Indywidualnego Zarządowi Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia
o rezygnacji z członkostwa,
b. braku statusu studenta lub doktoranta przez 12 miesięcy,
c. śmierci członka,
d. wykluczenia ze Stowarzyszenia – w drodze uchwały Zarządu Komitetu
Lokalnego lub Zarządu Stowarzyszenia w wypadku Członka Indywidualnego,
z powodu:
i. prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem, Regulaminami lub
Uchwałami Władz Stowarzyszenia oraz Zarządu Komitetu Lokalnego,
do którego należy,
ii. narażania dobrego imienia Stowarzyszenia,
iii. długotrwałego niewywiązywania się ze swoich zobowiązań wobec
Stowarzyszenia,
iv. nieuzasadnione
zaległości
w
płatności
rocznych
składek
członkowskich.
2. Utrata statusu członka honorowego następuje na tych samych zasadach co utrata
członkostwa zwyczajnego z wyłączeniem braku statusu studenta lub doktoranta,
zaległości w płaceniu składek oraz śmierci członka.
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3. Uchwała o wykluczeniu ze Stowarzyszenia musi być wysłana przez Zarząd
Stowarzyszenia w terminie 7 dni roboczych od daty jej podjęcia w formie
elektronicznej.
4. Członek ma prawo odwołać się poprzez Zarząd Stowarzyszenia od uchwały
o wykluczeniu do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje
odwołanie w czasie najbliższego posiedzenia. Od decyzji Walnego Zgromadzenia nie
można się odwołać.
Rozdział IV. STRUKTURA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 6.
1. Organami Władzy Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie,
b. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd wybierany jest spośród Członków Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie zwyczajni oraz
honorowi Stowarzyszenia, ale prawo do głosowania mają wyłącznie wybrani
przedstawiciele Komitetów Lokalnych oraz Członków Indywidualnych, dalej zwani
Delegatami. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby nie będące
członkami Stowarzyszenia zaproszone przez Zarząd lub Komisje Rewizyjną.
5. Każdy Komitet Lokalny jest reprezentowany przez pięciu Delegatów, którzy są
wybierani przez Walne Zgromadzenie Komitetu Lokalnego.
6. Członkowie indywidualni wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym względną
większością głosów liczbę Delegatów określoną jako 10% liczby członków
indywidualnych zaokrągloną w górę. Kandydatury zgłaszane są do Koordynatora
Komitetów Lokalnych i Członków Indywidualnych drogą elektroniczną nie później
niż 3 tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem. Następnie informacja o kandydatach
jest przesyłana drogą elektroniczną do wszystkich Członków Indywidualnych, którzy
mają 5 dni od otrzymania informacji na przesłanie swojego głosu z powrotem do
Koordynatora Komitetów Lokalnych i Członków Indywidualnych. W ciągu 2 dni
roboczych od zakończenia głosowania zostają ogłoszone wyniki wraz z informacją na
kogo oddał głos każdy z głosujących. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma
taką samą liczbę głosów, która uniemożliwia wybranie Delegatów względna
większością, odbywa się druga tura wyłącznie pomiędzy tymi kandydatami na tych
samych zasadach na jakich odbyła się pierwsza tura.
7. Każdy członek uprawniony do głosowania posiada jeden głos, chyba że Statut określa
inaczej.
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§ 7.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku nie później niż 1 sierpnia
danego roku i zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z podaniem miejsca i daty
jego odbycia. Termin odbycia Walnego Zgromadzenia wyznaczany jest z 30-sto
dniowym wyprzedzeniem.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
a. w razie konieczności dokonania wyborów uzupełniających do Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej w terminie 30-stu dni od chwili wystąpienia przesłanki
zwołania lub powzięcia wiadomości przez Zarząd,
b. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Zarządów Komitetów Lokalnych lub
Członków Indywidualnych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać ogłoszone nie później niż w
terminie 7 dni roboczych od wpłynięcia do Zarządu wniosku o jego zwołanie. Termin
odbycia Walnego Zgromadzenia wyznaczany jest z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.
4. Dla ważności Walnego Zgromadzenia konieczna jest obecność Delegatów z co
najmniej połowy Komitetów Lokalnych. W wypadku niezebrania się wystarczającej
ilości Delegatów możliwe jest zwołanie przez Zarząd Stowarzyszenia kolejnego
Walnego Zgromadzenia bez potrzeby ogłaszania go z co najmniej 30-sto dniowym
wyprzedzeniem oraz obecności Delegatów z co najmniej połowy Komitetów. Musi
być ono ogłoszone co najmniej 30 minut przed terminem Zgromadzenia.
§ 8.
1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, których projekty mogą być
zgłaszane przez Delegatów oraz Zarząd.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba
że Statut stanowi inaczej lub przynajmniej 1/4 Delegatów obecnych na spotkaniu
zażąda zmiany jawności głosowania.
3. Do obowiązków Walnego Zgromadzenia należą:
a. uchwalanie zmian Statutu i Regulaminów Stowarzyszenia większością co
najmniej 2/3 głosów przy obecności Delegatów z co najmniej połowy
Komitetów Lokalnych,
b. uchwalanie kierunku działania Stowarzyszenia na dany rok,
c. wybór i odwołanie członków Zarządu,
d. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z działalności
Stowarzyszenia,
e. udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
f. przyznawanie statusu Komitetu Lokalnego, zawieszanie oraz rozwiązywanie
Komitetów Lokalnych bezwzględną większością głosów,
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz Zarządów Komitetów,
h. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Władze
Stowarzyszenia,
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4.
5.

6.
7.
8.

9.

i. rozpatrywanie wniosków w sprawach członkostwa honorowego,
j. ustalanie wysokości składki członkowskiej dla Komitetów Lokalnych oraz
Członków Indywidualnych,
k. podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej
kompetencji innych organów Stowarzyszenia,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku większością 3/4 głosów przy obecności Delegatów z co najmniej 3/4
Komitetów Lokalnych,
m. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej.
Walne Zgromadzenie otwierane jest przez Prezesa Stowarzyszania, osobę pełniącą
rolę Prezesa lub osobę przez niego wyznaczoną.
Wybory Przewodniczącego Obrad Walnego Zgromadzenia, Sekretarza Walnego
Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej odbywa się jawnie, zwykłą większością
głosów.
Komisja skrutacyjna powinna składać się z co najmniej 2 osób.
Członkowie komisji skrutacyjnej tracą bierne prawo wyborcze w wyborach do
Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Do obowiązków Przewodniczącego Obrad Walnego Zgromadzania należy
prowadzenie obrad Zgromadzenia, udzielanie głosu w dyskusji, przeprowadzanie
głosowań, ogłaszanie przerw oraz zakończenie Walnego Zgromadzania. W czasie
trwania Walnego Zgromadzania Przewodniczący może zrezygnować ze swojej
pozycji i następuje wtedy wybór nowego Przewodniczącego, który prowadzi obecny
lub ustępujący Prezes Stowarzyszenia.
Propozycje protokołu przygotowaną przez Sekretarza Walnego Zgromadzenia
przedstawia się Delegatom w terminie 30 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia
w formie elektronicznej. W przypadku braku uwag od Delegatów protokół uznaje się
za przyjęty. Wszelkie uwagi rozstrzyga Zarząd.
§ 9.

1. Wybory personalne do Zarządu odbywają się według poniższych zasad:
a. wybory są tajne, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej,
b. kandydatem na stanowisko w Zarządzie może być każdy członek zwyczajny
Stowarzyszenia,
c. kandydat na stanowisko w Zarządzie może zostać zgłoszony przez Delegata
lub samego siebie,
d. wyboru Prezesa Stowarzyszenia, zwanego potem Prezesem, odbywają się
bezwzględną większością głosów,
e. w przypadku, jeśli jest więcej niż dwóch kandydatów na stanowisko Prezesa i
żaden nie uzyska bezwzględnej większości głosów, odbywa się druga tura
wyborów, w której pozostają dwaj kandydaci z największą ilością głosów;
f. w przypadku, jeśli jest jeden lub dwóch kandydatów na stanowisko Prezesa lub
odbywa się druga tura głosowania i żaden z kandydatów nie uzyskał
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bezwzględnej ilości głosów procedurę wyboru Prezesa rozpoczyna się na
nowo rozpoczynając od zgłaszania kandydatów,
g. Prezes ma prawo objąć dodatkowo jedno ze stanowisk w Zarządzie co musi
zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w jawnym głosowaniu
bezwzględną ilością głosów; nie odbywają się wtedy wybory na to stanowisko,
h. wybory pozostałych członków Zarządu odbywają się w odrębnych
głosowaniach względną wielkością głosów w kolejności ustalonej przez
Przewodniczącego obrad:
i. Skarbnik,
ii. Sekretarz,
iii. Koordynator Komitetów Lokalnych i Członków Indywidualnych,
iv. Koordynator Wydarzeń,
v. Pełnomocnik ds. sponsorów i dofinansowań,
vi. Pełnomocnik ds. iaps,
vii. Pełnomocnik ds. informatyzacji,
viii. Rzecznik,
i. na wniosek Delegata po przegłosowaniu bezwzględną większością głosów
stanowiska w Zarządzie mogą zostać zmodyfikowane poprzez zawieszenie
części obecnych, przy czym minimalna liczba członków zarządu wynosi cztery
osoby oraz nie można zawiesić pozycji Skarbnika,
j. spośród członków Zarządu Prezes wybiera osobę pełniącą rolę Wiceprezesa.
2. Wybory personalne do Komisji Rewizyjnej odbywają się według poniższych zasad:
a. kandydatem do Komisji Rewizyjnej może zostać każdy członek indywidualny
Stowarzyszania wyłączając członków Zarządu,
b. kandydat do Komisji Rewizyjnej może zostać zgłoszony przez Delegata lub
samego siebie,
c. w przypadku, jeśli jest co najwyżej pięciu kandydatów, każdy kandydat musi
zostać zaakceptowany w jawnym głosowaniu bezwzględną większością
głosów przez Walne Zgromadzenie,
d. jeśli zgłosi się więcej kandydatów wybieranych jest 5 członków Komisji
Rewizyjnej, wybory w takim wypadku są tajne i każdy Delegat posiada prawo
do zagłosowania na co najwyżej 3 kandydatów.
§ 10.
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz. Za pracę Zarządu odpowiedzialny jest Prezes Stowarzyszania.
2. Zarząd Stowarzyszenia nie otrzymuje wynagrodzenia.
3. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu pełniący
poniższe funkcje, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej:
a. Skarbnik
b. Sekretarz,
c. Koordynator Komitetów Lokalnych i Członków Indywidualnych,

7

d. Koordynator Wydarzeń,
e. Pełnomocnik ds. sponsorów i dofinansowań,

f. Pełnomocnik ds. iaps,
g. Pełnomocnik ds. informatyzacji,
h. Rzecznik.
4. Jeden z członków Zarządu pełni także funkcję Wiceprezesa. Na wniosek członka
Zarządu można odwołać osobę z tej funkcji większością 2/3 głosów. W wypadku
odwołania, Prezes mianuje nowego Wiceprezesa spośród pozostałych członków
Zarządu.
5. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w chwili powołania członków Zarządu przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie i trwa do chwili zakończenia wyborów nowego
Zarządu w czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku przyszłym.
6. Kadencja członków Zarządu powołanych w wyborach uzupełniających kończy się
wraz z upływem kadencji pozostałych członków i liczy się dla całego organu.
7. Osoby wchodzące w skład Zarządu Stowarzyszenia nie mogą sprawować swojego
stanowiska dłużej niż 3 kadencje.
8. Szczegółowy rozdział kompetencji i obowiązków między członkami Zarządu określa
Regulamin Pracy Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki.
9. Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie bezwzględną
większością głosów w tajnym głosowaniu lub przez decyzję Zarządu podjętą
jednogłośnie z wyłączeniem odwoływanego członka Zarządu.
10. W razie wakatu na stanowisku Prezesa jego role przejmuje Wiceprezes, a Zarząd jest
zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie ze
Statutem, w czasie którego odbędą się wybory uzupełniające na to stanowisko. W
wyborach mogą biernie uczestniczyć także obecni członkowie Zarządu. Jeśli
Wiceprezes z jakiś powodów nie jest w stanie pełnić roli Prezesa w tym czasie, Zarząd
wybiera tymczasowego Prezesa spośród siebie większością względną na spotkaniu
zwołanym przez dowolnego członka Zarządu.
11. W razie wakatu na stanowisku Wiceprezesa, Prezes wybiera spośród pozostałych
członków Zarządu osobę na to stanowisko.
12. W razie wakatu na innych stanowiskach w Zarządzie, tymczasowo obowiązki są
rozdzielane pomiędzy pozostałych członków Zarządu, a Prezes zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie ze Statutem. Zarząd może zdecydować
bezwzględną większością głosów o niezwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia jeśli uzna, że do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd
będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków mimo wakatu. Zarząd jednak nie
może liczyć mniej niż 3 osoby.
13. Zarząd może zdecydować się na uzupełnienie swojego składu w drodze kooptacji
spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jednak w tym samym momencie
członkiem Zarządu może być co najwyżej jedna osoba wybrana tym trybem.
14. Podczas powoływania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji, Zarząd może
zdecydować o zmianie funkcji obejmowanych przez poszczególnych członków
Zarządu za jednomyślną zgodą wszystkich członków Zarządu.
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15. Członek Zarządu może zrezygnować z obejmowanej funkcji przedkładając
odpowiedni wniosek przed resztą Zarządu. Po rezygnacji pozostaje członkiem
Zarządu i pełni swoje funkcje przez 2 tygodnie.
16. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenie Zarządu może odbyć się w formie elektronicznej. W posiedzeniu
Zarządu może uczestniczyć każdy członek zwyczajny lub honorowy Stowarzyszania.
17. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał podejmowanych przez co najmniej
czterech członków Zarządu, chyba że Zarząd liczy mniej niż cztery osoby. W takim
wypadku uchwały muszą być podejmowane przez wszystkich członków Zarządu.
Uchwały Zarządu zostają zatwierdzone zwyczajną większością głosów, chyba, że
Statut lub Regulamin stanowią inaczej.
18. W razie równej liczby głosów osoba pełniąca funkcje Prezesa ma decydujący głos.
19. Członek Zarządu może zostać odwołany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
bezwzględną ilością głosów w głosowaniu tajnym.
20. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli
w imieniu Stowarzyszenia oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań
lub rozporządzania prawem, wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków
Zarządu działających łącznie.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

§ 11.
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego
przez członków Komisji w tajnym głosowaniu większością względną w czasie
Walnego Zgromadzania,
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał,
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji,
Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje za pomocą uchwał w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań finansowych,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu,
d. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielanie absolutorium
Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub
bezczynnego członka Zarządu,
f. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w przypadku wystąpienia przesłanek wymienionych w par. 7
ust. 2.
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Rozdział V. JEDNOSTKI TERENOWE – KOMITETY LOKALNE PSSF –
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

§ 12.
Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe, zwane dalej Komitetami
Lokalnymi.
Komitet Lokalny jest jednostką terenową Stowarzyszenia i jej przedstawicielem przy
wyższej uczelni.
Do powołania Komitetu Lokalnego wymagana jest liczba co najmniej 5 członków
Stowarzyszenia, które zawnioskują do Zarządu Stowarzyszenia o powołanie Komitetu
Lokalnego. Wnioskujący muszą być studentami jednej uczelni lub kilku uczelni
znajdujących się w tym samym województwie. Zarząd bezwzględną większością
głosów przegłosowuje wniosek oraz zatwierdza powstanie Tymczasowego Komitetu
Lokalnego. Następnie zarząd przekłada wniosek wraz z wszelkimi dokumentami na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
Tymczasowemu Komitetowi Lokalnemu przysługują te same prawa co Komitetowi
Lokalnemu z tą różnicą, iż może on wystawić trzech Delegatów na Walnym
Zgromadzeniu.
Przyznanie statusu Tymczasowemu Komitetowi Lokalnemu statusu Komitetu
Lokalnego i pełnych jego praw następuje na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia, większością przewidzianą w niniejszym statucie.
Rozwiązanie Komitetu Lokalnego następuje na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia, większością przewidzianą w niniejszym statucie.
Komitety Lokalne nie posiadają osobowości prawnej.
Komitet Lokalny ma obowiązek uiszczania składki członkowskiej wysokości
ustalonej przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, która zastępuje indywidualne
składki członków Stowarzyszenia należących do danego Komitetu Lokalnego. W tym
celu Zarząd Komitetu Lokalnego pobiera składkę od członków danego Komitetu
Lokalnego nie wyższą niż kwota płacona Stowarzyszeniu przez Komitet podzieloną
przez liczbę członków Komitetu Lokalnego.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość powołania Komitetu Lokalnego na
terenie jednego miasta lub województwa, którego członkowie nie są studentami jednej
uczelni wyższej.

§ 13.
1. Organami władzy Komitetu Lokalnego są:
a. Walne Zgromadzenie Członków Komitetu Lokalnego,
b. Zarząd Komitetu Lokalnego.
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2. Zarząd Komitetu Lokalnego liczy co najmniej 2 członków, w tym Przewodniczącego,
oraz co najwyżej pięć osób wybieranych bezwzględną większością głosów w tajnych
wyborach przez Walne Zgromadzenie Członków Komitetu Lokalnego.
3. Do obowiązków Zarządu Komitetu Lokalnego należy zarządzanie pracą Komitetu
Lokalnego zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz Regulaminem
własnym Komitetu Lokalnego.
4. Zarząd Komitetu Lokalnego podejmuje decyzje w formie uchwał przy obecności co
najmniej połowy członków Zarządu.
5. Zarząd Komitetu Lokalnego nie pobiera wynagrodzenia.
6. Kadencja Zarządu Komitetu Lokalnego trwa 1 rok.
7. W razie ustąpienia członka Zarządu Komitetu Lokalnego w czasie trwania kadencji
Walne Zgromadzenie Członków Komitetu Lokalnego powołuje na najbliższym
posiedzeniu nowego członka danego Organu.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 14.
Do udziału w Walnym Zebraniu Członków Komitetu Lokalnego z prawem głosu
uprawnieni są wszyscy członkowie zwyczajni danego Komitetu Lokalnego.
Do obowiązków Walnego Zgromadzenia Członków Komitetu Lokalnego należą:
a. uchwalanie Regulaminu własnego Komitetu Lokalnego większością
bezwzględną przy obecności co najmniej połowy członków,
b. wybór i odwołanie członków Zarządu Komitetu Lokalnego zgodnie z
niniejszym Statutem,
c. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Komitetu Lokalnego,
d. podejmowanie uchwał,
e. ustalanie wysokości składki członkowskiej dla członków Komitetów
Lokalnych.
Walne Zebranie Członków Komitetu Lokalnego wybiera Zarząd Komitetu Lokalnego
na jednoroczne kadencje, w tym Prezesa Zarządu.
Komitety Lokalne działają w zgodzie z niniejszym Statutem na podstawie Regulaminu
własnego, które w szczególności określają ich organizację i sposób działania.
Komitet Lokalny może zostać rozwiązany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia w przypadku braku aktywności Komitetu, nieuiszczenia składki
członkowskiej przez Komitet lub stwierdzenia, że działalność jest sprzeczna z
zasadami i celami Stowarzyszania. W chwili rozwiązania lub zawieszenia Komitetu
Lokalnego wszyscy jego członkowie pozostają członkami zwyczajnymi
Stowarzyszenia stając się Członkami Indywidualnymi. W przypadku nieuiszczenia
składki członkowskiej przez Komitet, byli członkowie Komitetu są zobowiązani do
uiszczenia składki członkowskiej. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może takich
członków zwolnić z uiszczania składki lub zmniejszyć jej wielkość w uzasadnionych
przypadkach.
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Rozdział VI. FINANSE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 15.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji,
d. ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
5. Rok obrachunkowy trwa 12 miesięcy: od 1 września do 31 sierpnia danego roku.

Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.

3.
4.

§ 16.
Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności Delegatów z co najmniej połowy Komitetów
Lokalnych Stowarzyszenia.
W przypadku podjęcia uchwały, większością 3/4 głosów przy obecności Delegatów z
co najmniej 3/4 Komitetów Lokalnych, o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne
Zgromadzenie jednocześnie określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia z
założeniem przeznaczenia go na działalność związaną z działalnością statutową
Stowarzyszenia oraz na spłatę wszelkich zobowiązań i długów Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posługuje się logiem, zawartym w załączniku 1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą 24 listopada 2018 r.
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Podpisano:
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