
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 254/2021/2022  
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

z dnia 22 sierpnia 2022 roku 

 
  

 
 

PRZYKŁADOWY REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Uczelniana organizacja studencka, zwana dalej „Organizacją”, nosi nazwę ………. 
2. Organizacja działa na podstawie i zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu i Regulaminem Organizacji, zwanym dalej „Regulaminem”. 

3. Organizacja działa przy ………. 
 

Rozdział II 
Cele Organizacji i sposoby ich realizacji 

 
§ 2 

Celem Organizacji jest: 
1) ……….; 

 
§ 3 

Organizacja realizuje swoje cele poprzez: 
1) ……….; 

 
Rozdział III 

Członkostwo w Organizacji 
 

§ 4 
1. Członkostwo w Organizacji jest dobrowolne. 
2. Nabycie statusu członka Organizacji następuje wskutek złożenia przez kandydata na 

członka Organizacji deklaracji członkowskiej i zaakceptowania kandydata na członka 
Organizacji przez Zarząd w drodze uchwały. 

 
§ 5 

Osoby będące założycielami Organizacji stają się członkami Organizacji. 
 

§ 6 
Status członka Organizacji ustaje w przypadku:  

1) złożenia przez członka Organizacji rezygnacji z członkostwa w Organizacji do 
Zarządu; 

2) wykluczenia członka Organizacji z Organizacji na podstawie uchwały Walnego 
Zebrania, podjętej na wniosek ………. większością ………. głosów w głosowaniu 
……… przy obecności co najmniej ……….. członków Organizacji z powodu ……….; 

3) utraty przez członka Organizacji statusu studenta Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 

 
 

Rozdział IV 
Prawa i obowiązki członka Organizacji 

 
§ 7 

1. Członek Organizacji ma prawo: 
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1) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Organizacji; 
2)  kandydować i głosować w wyborach do władz Organizacji; 
3) zgłaszać opinie, wnioski i uwagi pod adresem władz Organizacji. 

2. Członek Organizacji ma obowiązek: 
1) aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Organizacji; 
2) przestrzegać aktów i wytycznych władz Organizacji; 
3) przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i Regulaminu; 

4) właściwie reprezentować Organizację. 
 

Rozdział V 
Władze Organizacji 

 
§ 8 

Do władz Organizacji należy: 
1) Walne Zebranie; 
2) Zarząd. 

 
Oddział I 

Walne Zebranie 
 

§ 9 
1. Walne Zebranie tworzą wszyscy członkowie Organizacji. 
2. Walne Zebranie działa w drodze uchwał, które są podejmowane większością ………. 

głosów w głosowaniu ………. przy obecności co najmniej ………. członków Organizacji, 
chyba że przepisy szczególne Regulaminu stanowią inaczej.  

3. Członkowi Organizacji uczestniczącemu w Walnym Zebraniu przysługuje jeden głos. 
 

§ 10 
Posiedzenie Walnego Zebrania jest zwoływane przez Zarząd co najmniej ………. oraz na 
wniosek co najmniej ………. członków Organizacji złożony do Zarządu. W przypadku 
złożenia wniosku do Zarządu posiedzenie Walnego Zebrania jest zwoływane nie później niż 
w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku do Zarządu.  

 
§ 11 

Informację o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd podaje do 
wiadomości członków Organizacji nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia 
Walnego Zebrania.  

 
§ 12 

1. Obrady Walnego Zebrania otwiera i zamyka Prezes albo wyznaczony przez Prezesa inny 
członek Zarządu.  

2. Obrady Walnego Zebrania prowadzi Prezes albo wyznaczony przez Prezesa inny 
członek Zarządu. 

3. Obrady Walnego Zebrania protokołuje Prezes albo wyznaczony przez Prezesa inny 
członek Zarządu.  

 
§ 13 

Walne Zebranie ma kompetencje w sprawach, które nie zostały zastrzeżone przez przepisy 
szczególne Regulaminu do kompetencji Zarządu. 
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Oddział II 
Zarząd 

 
§ 14 

Zarząd działa w drodze uchwał, które są podejmowane większością ………. głosów w 
głosowaniu ………. przy obecności co najmniej ………. członków Zarządu, chyba że 
przepisy szczególne Regulaminu stanowią inaczej. 

 
§ 15 

1. Zarząd może składać się z jednej albo większej liczby osób. 
2. W przypadku Zarządu składającego się z jednej osoby, w jego skład wchodzi Prezes, 

zwany dalej „członkiem Zarządu”. 
3. W przypadku Zarządu składającego się z większej liczby osób, w jego skład wchodzą: 

1) Prezes; 
2) Wiceprezes; 
3) Sekretarz; 
4) Skarbnik; 

zwani dalej „członkami Zarządu”. 
4. Członek Zarządu nie może pełnić więcej niż jednej funkcji wskazanych w ust. 3. 

 
§ 16 

Każdy członek Zarządu jest powoływany spośród członków Organizacji przez Walne 
Zebranie większością ………. głosów w głosowaniu ………. przy obecności co najmniej 
………. członków Organizacji, po uzyskaniu zgody kandydata na członka Zarządu. 

 
§ 17 

Osoby będące założycielami Organizacji powołują wszystkich członków Zarządu w skład 
pierwszego Zarządu spośród swojego grona. 

 
§ 18 

Kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem powołania wszystkich członków Zarządu i trwa 12 
miesięcy. Po upływie kadencji Zarządu członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu 
powołania wszystkich członków następnego Zarządu. 

 
§ 19 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Organizacji. 
2. Zarząd w ramach kierowania bieżącą działalnością Organizacji ma następujące 

kompetencje: 
1) ……….; 

 
 

Rozdział VI 
Opiekun Organizacji 

 
§ 20 

1. Opiekun Organizacji pełni swoją funkcję przez czas nieokreślony.  
2. Opiekun Organizacji sprawuje opiekę nad Organizacją, w szczególności uzgadnia z 

Organizacją podejmowane przez nią działania. 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 254/2021/2022  
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

z dnia 22 sierpnia 2022 roku 

 
Rozdział VII 

Środki Organizacji 
 

§ 21 
1. Środki Organizacji są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i Regulaminem. 

2. Środkami Organizacji dysponuje Zarząd. 
3. Dokumentacją finansową związaną z dysponowaniem środkami Organizacji prowadzi 

Zarząd. 
4. Kontrolę nad dysponowaniem środkami Organizacji sprawuje Walne Zebranie. 

 
Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 22 
1. Walne Zebranie podejmuje uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu większością ………. 

głosów w głosowaniu ………. przy obecności co najmniej ………. członków Organizacji, 
po konsultacji z Opiekunem Organizacji. 

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Organizacji 
większością ………. głosów w głosowaniu ……….. przy obecności co najmniej ………. 
członków Organizacji, po konsultacji z Opiekunem Organizacji. 

 
§ 23 

W przypadku, gdy Organizacja nie ma żadnej osoby mającej status członka Organizacji, 
Opiekun Organizacji podejmuje uchwałę w sprawie jej rozwiązania. 
 


