Statut Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Uniwersytetu Wrocławskiego
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Niezależne Zrzeszenie Studentów
Wrocławskiego”, w dalszych postanowieniach statutu zwane NZS UWr.

Uniwersytetu

§2
NZS UWr posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach, przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz postanowień niniejszego statutu.
§3
Siedzibą NZS UWr jest miasto Wrocław.
§4
1. Terenem działania NZS UWr jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych NZS UWr może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§5
NZS UWr może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
§6
1. NZS UWr opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swoich działań NZS UWr może zatrudniać pracowników.
§7
NZS UWr jest stowarzyszeniem niezależnym, samorządnym i niezwiązanym z żadną partią
polityczną.
§7a
1. Na potrzeby sprawozdania merytorycznego rok obrotowy NZS UWr rozpoczyna się
każdorocznie z dniem Walnego Zebrania Członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Uniwersytetu Wrocławskiego
2. Rok obrotowy NZS UWr w innych przypadkach rozpoczyna się każdorocznie z dniem
1 stycznia.
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ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
1. Działania NZS UWr są adresowane do ogółu społeczności, a w szczególności do członków
społeczności akademickiej.
2. NZS UWr ma prawo do występowania z wnioskami do organów uczelni lub do organów
samorządu studenckiego w sprawach dotyczących studentów uczelni.
§9
Celem NZS UWr jest:
1) działanie na rzecz pogłębiania demokracji, obrony swobód demokratycznych i praw
obywatelskich oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
2) aktywizacja życia społecznego,
3) wspieranie działań społecznych w dziedzinie kultury, przedsiębiorczości, ochrony
środowiska, nauki, promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu,
4) działalność oświatowa,
5) wspieranie inicjatyw charytatywnych,
6) działanie na rzecz edukacji i rozwoju indywidualnego,
7) propagowanie tolerancji, postaw prointegracjnych i dialogu międzykulturowego,
8) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami
oraz instytucjami zainteresowanymi,
9) ochrona interesów materialnych,
a w szczególności członków NZS UWr.

społecznych

i

kulturalnych

studentów,

§10
1. NZS UWr realizuje swoje cele poprzez:
1) promocję ochrony swobód demokratycznych, praw obywatelskich oraz praw
studenckich,
2) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
3) organizowanie i finansowanie projektów studenckich,
4) popieranie i prowadzenie działalności naukowej i wychowawczej oraz działalności
na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności,
5) wydawanie książek, czasopism, broszur i innych materiałów związanych z celami
NZS UWr,
6) propagowanie i organizowanie warsztatów twórczych, konkursów, konferencji,
seminariów, szkoleń, wykładów, sympozjów,
7) inicjowanie i realizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych oraz związanych
z ochroną dóbr kultury i tradycji,
8) organizowanie imprez kulturalnych,
9) realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2

10) organizowanie,
finansowanie
i
promocję
przedsięwzięć
turystycznych,
krajoznawczych, wypoczynkowych, akcji adaptacyjnych oraz wyjazdów
międzynarodowych.
11) realizację współpracy, wymian krajowych i zagranicznych poprzez organizację
hoteli, biur podróży, konferencji, stypendiów i praktyk zagranicznych.
12) promocję postawy proekologicznej oraz działanie na rzecz ochrony zwierząt
i środowiska naturalnego.
13) organizowanie, finansowanie i promocję projektów z zakresu ochrony zdrowia,
profilaktyki i diagnostyki zdrowotnej, honorowego krwiodawstwa oraz walki
z uzależnieniami i nałogami.
14) udział w projektach dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym.
15) promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości wśród studentów.
16) upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
17) promocję i organizację wolontariatu.
18) organizowanie kwest.
19) pomoc młodzieży, studentom i absolwentom szkół wyższych w podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych.
20) współpracę 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 właściwymi organami administracji publicznej oraz
organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania,
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych podmiotów,
d) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli
właściwych organów administracji publicznej.
21) informowanie opinii publicznej o planowanych i podejmowanych działaniach oraz
ich wynikach.
22) promocję przedsięwzięć NZS UWr za pośrednictwem środków masowego przekazu
oraz własnych wydawnictw.
23) prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów NZS UWr.
2. NZS UWr prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie realizacji wszystkich punktów §10
ust.1.
3. NZS UWr prowadzi działalność odpłatną w zakresie realizacji §10 ust. 1 pkt.: 1, 3-8, 10,
11, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE
§11
1) Członkowie NZS UWr dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
2. Członkami w rozumieniu Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989.- Prawo o Stowarzyszeniach są
tylko członkowie zwyczajni.
§12
1. Członkiem zwyczajnym NZS UWr może zostać każdy student i doktorant Uniwersytetu
Wrocławskiego, który nie ukończył 28 roku życia.
2. Członkiem wspierającym NZS UWr może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów NZS UWr, po złożeniu
pisemnej deklaracji.
3. Członkiem honorowym NZS UWr może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
NZS UWr.
4. Członkiem honorowym NZS UWr nie może zostać osoba będąca aktualnie członkiem
zwyczajnym NZS UWr.
§13
1. Podstawą do przyjęcia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie do Zarządu NZS
UWr deklaracji członkowskiej.
2. Zarząd NZS UWr rozpatruje deklaracje w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
3. Członkostwo nadaje się na mocy uchwały Zarządu NZS UWr.
4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, wnioskujący ma
prawo do odwołania się do Komisji Rewizyjnej.
§14
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz NZS UWr,
2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności NZS UWr,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz wydarzeniach organizowanych przez NZS
UWr,
4) zgłaszania wniosków co do działalności NZS UWr,
5) konstruktywnego opiniowania wszelkich form działalności NZS UWr na forum
organizacji,
6) występowania z wnioskami do organów uczelni lub do organów samorządu
studenckiego w sprawach dotyczących studentów uczelni.
2. Członkowie zwyczajni NZS UWr mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności NZS UWr i w realizacji jego celów,
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2) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków NZS UWr,
3) przestrzegania Statutu NZS UWr i uchwał władz NZS UWr,
4) regularnego opłacania składek członkowskich,
5) dbania o dobre imię NZS UWr.
§15
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa
wyborczego, mogą brać udział z głosem doradczym w spotkaniach statutowych władz NZS
UWr.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń
i przestrzegania Statutu NZS UWr.
3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu NZS UWr.
4. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
§16
1. Członkostwo zwyczajne w NZS UWr ustaje wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu NZS UWr,
2) utraty statusu studenta bądź doktoranta,
3) ukończenia 28 roku życia,
3a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składki członkowskiej przez okres
6 miesięcy;
4) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu NZS UWr w przypadku:
a) uchylony,
b) działania na szkodę NZS UWr,
c) nieusprawiedliwionego braku zaangażowania w działalność NZS UWr przez okres
semestru akademickiego,
d) nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków NZS UWr,
e) nieprzestrzegania postanowień Statutu NZS UWr oraz innych decyzji władz NZS
UWr,
5) śmierci.
1a. Zapłacenie składki członkowskiej, w terminie 3 miesięcy od dnia ustania członkostwa
z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 3a, po pozytywnym zaopiniowaniu przez KR, może
być podstawą do podjęcia przez Zarząd NZS UWr uchwały o przywróceniu osobie statusu
członka NZS UWr.
2. Członkostwo honorowe NZS UWr ustaje wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi NZS UWr,
2) decyzji Walnego Zebrania Członków NZS UWr podjętej zwykłą większością głosów.
3. W przypadku podjęcia uchwały wymienionej w ust. 1 pkt. 4 przysługuje odwołanie do
Komisji Rewizyjnej.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE NZS UWR
§17
1.

Władzami NZS UWr są:
1) Walne Zebranie Członków NZS UWr,
2) Zarząd NZS UWr,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Poprzez władze wybieralne NZS UWr rozumie się Zarząd NZS UWr na czele
z Przewodniczącym oraz Komisję Rewizyjną.
§18
1. Władze wybieralne NZS UWr wybierane są przez Walne Zebranie Członków NZS UWr
w głosowaniu niejawnym zwykłą większością głosów.
2. Nie można łączyć ze sobą funkcji w organach wybieralnych NZS UWr.
3. W wyborach głosuje się osobiście.
4. Członek NZS UWr ma prawo oddać głos na określonych kandydatów wpisując Tak przy
nazwiskach kandydatów w liczbie mniejszej lub równej ilości mandatów. Przy pozostałych –
wpisuje NIE lub WSTRZYMUJĘ SIĘ. W innym przypadku głos jest uznany za nieważny.
5. W przypadku gdy ustalona liczebność władzy wybieralnej jest równa liczbie kandydatów
oddanie głosu następuje poprzez napisanie obok nazwiska każdego z kandydatów: TAK, NIE
albo WSTRZYMUJĘ SIĘ.
§19
1. W przypadku wakatu na stanowisku członka władz wybieralnych NZS UWr w trakcie
trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji przez pozostałych
członków właściwego organu (Komisji Rewizyjnej albo Zarządu).
2. Przez wakat na stanowisku członka władz wybieralnych NZS UWr rozumie się:
1) utratę członkowstwa,
2) pozbawienie członkowstwa,
3) rezygnację z pełnionej funkcji,
4) odwołanie z pełnionej funkcji członka władz wybieralnych NZS UWr.
3. W trybie kooptacji powołać można nie więcej niż 1/3 członków właściwego organu
pochodzącego z wyboru. Prawa kooptacji nie stosuje się w przypadku rezygnacji z funkcji
Przewodniczącego Zarządu NZS UWr.
4. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego, jego kompetencje przejmuje
najstarszy wiekiem członek Zarządu NZS UWr. Zarząd niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków w celu wyboru nowego Zarządu NZS UWr.
5. Odwołanie członków organów wybieralnych NZS UWr następuję na Nadzwyczajnym
Walnym Zebraniu Członków. Do podjęcia uchwały wymagana jest większość kwalifikowana
2/3 ważnych głosów.
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§20
Kadencja wszystkich wybieralnych władz NZS UWr trwa 1 rok.
§21
1. Kandydat do władz wybieralnych NZS UWr składa swoje zgłoszenie do Zarządu NZS UWr
w sposób zwyczajowo przyjęty najpóźniej 7 dni przed Walnym Zebraniem Członków.
1a. Kandydat do władz wybieralnych nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe
2. Przewodniczący w sposób zwyczajowo przyjęty podaje do wiadomości członków NZS
UWr listę kandydatów w ciągu 12 godzin od upływu terminu zgłaszania kandydatów.
Walne Zebranie Członków
§22
1. Najwyższą władzą NZS UWr jest Walne Zebranie Członków, które wyraża swoją wolę
w formie uchwał podejmowanych w głosowaniu niejawnym zwykłą większością głosów.
2. Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym oraz
obradować w pierwszym i drugim terminie.
3. Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd NZS UWr raz w roku, jako spotkanie
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając w sposób zwyczajowo przyjęty członków jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.
4. Zarząd NZS UWr zwołuje Walne Zebranie Członków najpóźniej na 14 dni przed jego
planowanym terminem.
5. Kworum wymagane do przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków w pierwszym
terminie wynosi połowę członków uprawnionych do głosowania.
6. Jeśli na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego kworum, Zarząd NZS UWr
zwołuje zebranie w drugim terminie, nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie
i nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. W drugim
terminie uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu niejawnym
zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
§22a
1. W przypadku uzasadnionej nieobecności członka NZS UWr podczas Walnego Zebrania
Członków dopuszczalne jest pisemne upoważnienie innego członka NZS UWr do głosowania
w jego imieniu, z wyłączeniem możliwości głosowania przez pełnomocnika nad:
1)
2)
3)
4)

absolutorium dla członków i ustępującego Zarządu;
liczebnością władz wybieralnych;
wyborem członków władz wybieralnych;
członkostwami honorowymi.

2. Członek NZS UWr może otrzymać nie więcej niż jedno upoważnienie.
3. Upoważnienie może zawierać wytyczne dotyczące głosowania.
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§23
Do kompetencji WZC należy:
1) wybór Przewodniczącego Zarządu NZS UWr,
2) wybór członków Zarządu NZS UWr,
3) wybór członków KR,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi NZS UWr,
5) uchwalanie lub zmiana Statutu NZS UWr,
6) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
7) nadawanie członkostwa honorowego.
§24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd NZS UWr:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 1/3 członków zwyczajnych NZS UWr.
2. Zarząd NZS UWr podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków w terminie 7 dni od otrzymania wniosku i określa w niej sprawy do rozpatrzenia
przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1
według własnego uznania, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-3 zgodnie ze
złożonymi wnioskami.
3. Do zwoływania i przeprowadzania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje
się analogicznie przepisy §22 ust. 4-6 oraz §22a.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować tylko nad sprawami do
rozpatrzenia których zostało zwołane.
Zarząd NZS UWr
§25
1. Zarząd NZS UWr jest powołany do kierowania działalnością NZS UWr w szczególność
zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje NZS UWr na zewnątrz.
2. Zarząd NZS UWr składa się z od 3 do 7 osób, w jego skład zawsze wchodzą
Przewodniczący, Sekretarz oraz Wiceprzewodniczący do spraw Finansów.
3. Zarząd NZS UWr na swoim pierwszym posiedzeniu podejmuje uchwałę o podziale
kompetencji między Członków Zarządu NZS UWr.
4. Posiedzenia Zarządu NZS UWr odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
w miesiącu. Posiedzenia Zarządu NZS UWr w sposób zwyczajowo przyjęty zwołuje
Przewodniczący. W posiedzeniach Zarządu NZS UWr z głosem doradczym mogą brać udział
członkowie Komisji Rewizyjnej.
5. Zarząd NZS UWr wyraża swoją wolę w formie uchwał podejmowanych zwykłą
większością głosów w sytuacji gdy liczba głosów za i przeciw uchwale jest równa, decyduje
głos Przewodniczącego.
6. Do podjęcia uchwały konieczny jest udział w posiedzeniu Zarządu NZS UWr co najmniej
2 członków Zarządu, gdy zarząd liczy 3 lub 4 członków, co najmniej 3 członków Zarządu,

8

gdy Zarząd liczy od 5 do 6 członków oraz co najmniej 4 członków, gdy zarząd liczy
7 członków.
§26
Do kompetencji Zarządu NZS UWr należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością NZS UWr,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) zarządzanie majątkiem NZS UWr,
4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5) reprezentowanie NZS UWr na zewnątrz i działanie w jego imieniu z zastrzeżeniem §30
pkt. 3,
6) przyjmowanie i wykluczanie członków NZS UWr,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) ustalanie wysokości i sposobów płatności składek członkowskich.
Komisja Rewizyjna
§27
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością NZS UWr.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób.
2a. KR jest organem odrębnym od Zarządu oraz niepodlegającemu Zarządowi w zakresie
wykonywania kontroli, o której mowa w §28 ust. 1 pkt. 1.
2b. Członkowie KR:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
2) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż
raz w miesiącu. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji.
5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów
6. Do podjęcia uchwały konieczny jest udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej co
najmniej 2 członków Komisji, gdy Komisja liczy 3 lub 4 członków, co najmniej 3 członków
Komisji, gdy Komisja liczy 5 członków.
§28
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności NZS UWr,
2) ocena pracy Zarządu NZS UWr, w tym ocena corocznych sprawozdań,

9

3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności NZS UWr
i Zarządu NZS UWr,
4) prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w sytuacji nieprzestrzegania postanowień
Statutu oraz postanowień władz NZS UWr, na wniosek Zarządu NZS UWr, 1/3 członków
NZS UWr oraz z własnej inicjatywy,
5) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
6) wnioskowanie do Zarządu NZS UWr o zwołanie NWZC w sprawach odwołania Zarządu,
jego poszczególnych członków, lub poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej,
w razie ich bezczynności,
7) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w indywidualnych sprawach członków.
2. Uchwały podejmowane w ramach ust.1 pkt 6 i 7 są wiążące dla Zarządu NZS UWr.
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ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§29
1. NZS UWr prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
2. Źródłami powstania majątku NZS UWr są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i ze
sponsoringu,
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty i granty,
4) inne źródła prawnie dozwolone.
3. NZS UWr prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. NZS UWr może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.
5. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność, o której mowa
w §4 ust. 3.
§30
1. Podmiotem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz jest dwóch
członków Zarządu NZS UWr działających łącznie.
2. NZS UWr zaciąga zobowiązania majątkowe poprzez złożenie oświadczenia woli przez
dwóch członków Zarządu NZS UWr działających łącznie.
3. Dla zobowiązań majątkowych o wartości powyżej 2000 zł zgodę na złożenie
oświadczenia woli wyraża Zarząd NZS UWr w formie uchwały zwykłą większością głosów.
§30a
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§31
Wysokość składki członkowskiej uchwala Zarząd NZS UWr za zgodą Komisji Rewizyjnej
formie uchwały.
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ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§32
Członkowie założyciele NZS UWr z chwilą rejestracji NZS UWr stają się członkami zwykłymi.
§33
Uchwałę w sprawie zmiany statutu NZS UWr podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§34
1. Uchwałę o rozwiązaniu NZS UWr podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu NZS UWr, Walne Zebranie Członków określa we
wskazanej uchwale także sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku NZS UWr.
§35
Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów może uchwalić Regulamin,
zawierający szczegółowe kwestie funkcjonowania organizacji.
§36
Wszelkie zmiany w Statucie wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez odpowiedni organ
rejestrujący.
Treść Statutu przyjęto uchwałą WZC w dniu 18.05.2013.
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