STATUT
NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
z dn. 16 maja 2020 roku
Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało 22 września 1980 roku i zostało zarejestrowane 17 lutego
1981 roku, jako jeden z elementów wielkiego solidarnościowego ruchu opozycyjnego. NZS aktywnie
przyczynił się do zmiany oblicza Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu Jej demokratyzacji.
Doceniając wkład wielu członków NZS UG i nawiązując do najlepszych tradycji stowarzyszenia
pragniemy kontynuować ich dzieło, działając na rzecz społeczności akademickiej w zmieniającym się
świecie. NZS UG stawia sobie za zadanie kształtowanie osobowości swoich członków i tworzenie
społeczeństwa obywatelskiego poprzez wpływanie na środowisko akademickie oraz kontynuowanie
tradycyjnej roli NZS jako kuźni liderów nowego pokolenia.

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§1
Nazwa
Stowarzyszenie nosi nazwę NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO,
którego formą skróconą, używaną dalej jest "NZS UG".
§2
Teren działania
1. Terenem działania NZS UG jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Gdańsk.
2. Dopuszcza się działalność NZS UG poza granicami Polski, zgodnie z właściwymi przepisami prawa
obcego.
§3
Osobowość prawna i czas trwania NZS UG
1. NZS UG posiada osobowość prawną.
2. NZS UG zostaje ustanowione na czas nieokreślony.
§4
Relacje zewnętrzne NZS UG
1. NZS UG może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele nie są
sprzeczne z celami NZS UG.
2. Działając na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, NZS UG działa na zasadach koła naukowego.
3. NZS UG jest organizacją apartyjną.

4. Apartyjność NZS UG nie wyłącza zabierania głosu w sprawach studenckich i bezpośrednio
powiązanych z sytuacją studentów.
§5
Nazwa i znak graficzny
1. Nazwa, skrót nazwy i znak graficzny NZS UG stanowią wyłączną własność NZS UG i podlegają
ochronie prawnej.
2. Znak graficzny NZS UG przedstawiony jest w załączniku nr 1.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§6
Cele NZS UG
Celem NZS jest:
1. Działanie na rzecz pogłębiania demokracji, obrony swobód demokratycznych i praw obywatelskich
oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2. Aktywizacja życia studenckiego i wspieranie przedsiębiorczości.
3. Ochrona interesów materialnych, społecznych, kulturalnych i politycznych studentów i rodzin
studenckich, a w szczególności członków NZS.
4. Rozwój samorządności studenckiej i autonomii szkół wyższych.
5. Współpraca i integracja środowiska akademickiego na arenie krajowej i międzynarodowej, a także
społeczności obecnych i byłych działaczy NZS.
6. Działanie na rzecz edukacji i rozwoju indywidualnego.
7. Działanie na rzecz podmiotowości osoby ludzkiej, tolerancji i wysokiego poziomu moralnego.
§7
Metody działania NZS UG
1. NZS UG realizuje swoje cele poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
Działalność pożytku publicznego jest jedyną działalnością NZS UG.
2. Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego realizującą cele NZS UG jest:
a) popieranie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji;
b) inicjowanie działalności społecznej młodzieży akademickiej i organizowanie dla niej
przedsięwzięć turystycznych, sportowych, krajoznawczych, kulturalnych i innych, prowadzenie akcji
adaptacyjnych;
c) prowadzenie niezależnych badań o charakterze:

1) ekonomicznym i socjalnym nad poziomem życia materialnobytowego studentów;
2) metodycznym i merytorycznym nad programem studiów;
d) udzielanie pomocy materialnej członkom NZS UG;
e) powoływanie agend do zadań statutowych;
f) prowadzenie działalności wydawniczej oraz publicystycznej, a także popieranie
i organizowanie akademickiego ruchu dziennikarskiego;
g) podejmowanie działań dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki
i rekreacji wśród młodzieży i studentów;
h) działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej, ochrony środowiska i zwierząt;
i) działalność charytatywna związana ze wsparciem studentów, których funkcjonowanie ze
względu na ciężką chorobę jest utrudnione;
j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności wspieranie społecznozawodowej rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, ochrony zdrowia, opieki społecznej
i przeciwdziałania patologiom społecznym;
k) szkolenie i doskonalenie kadry NZS UG;
l) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy
pomiędzy społeczeństwami oraz zajmowanie się problematyką europejską;
m) prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów NZS UG;
n) promocja i organizacja wolontariatu;
o) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
p) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
q) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
r) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój zaniedbanych wspólnot i społeczności
lokalnych.
3. Odpłatną działalnością pożytku publicznego realizującą cele NZS UG jest:
a) prowadzenie działalności wydawniczej oraz publicystycznej, w tym między innymi
wydawanie broszur i ulotek informacyjnych na temat realizowanych projektów;
b) organizowanie konkursów edukacyjnych, kursów, szkoleń, seminariów, konferencji
i wykładów;
c) organizowanie wydarzeń o zasięgu regionalnym wspierających inicjatywy lokalne
pozwalające na propagowanie dostępu do uczelni wyższych;
d) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio
korzystających z działalności NZS UG, w szczególności w zakresie rehabilitacji osób

niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
e) sprzedaż przedmiotów darowizny przeznaczana na cele pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
Członkowie NZS UG, ich prawa i obowiązki.
§8
Członkowie
Członkowie NZS UG dzielą się na Członków Zwyczajnych i Członków Honorowych.
§9
Członkowie zwyczajni
1. Członkiem zwyczajnym NZS UG może zostać student studiów dziennych, zaocznych, doktoranckich,
wieczorowych lub eksternistycznych z uczelni wyższych, który popiera cele NZS UG oraz deklaruje chęć
czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.
2. O przyznaniu statusu Członka zwyczajnego NZS UG decyduje Zarząd NZS UG w drodze uchwały.
3. Członkiem zwyczajnym można być do ukończenia 28 roku życia albo do 12 miesięcy od utraty statusu
studenta.
§10
Sympatycy
Sympatykiem NZS UG jest student lub doktorant, który nie ukończył 28 roku życia, popiera cele NZS
UG oraz deklaruje chęć czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów, a który rozpoczął proces
rekrutacji i nie otrzymał jeszcze statusu Członka zwyczajnego NZS UG.
§11
Członkowie honorowi, nabycie członkostwa
1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla NZS UG, niebędąca Członkiem
zwyczajnym NZS UG.
2. Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków NZS UG.
3. Godność Członka honorowego może zostać odebrana uchwałą Walnego Zebrania Członków NZS UG,
w przypadku sprzeniewierzenia się przez Członka honorowego wartościom wyznawanym przez NZS UG
lub realizowanym przez NZS UG celom. Treść uchwały doręcza się byłemu członkowi honorowemu
w formie dokumentowej lub pisemnej za pomocą dostępnych kanałów komunikacji, w tym
komunikacji elektronicznej.
§12
Utrata członkostwa

1. Członkostwo w NZS UG ustaje w przypadku:
a) wystąpienia z NZS UG;
b) skreślenia z listy członków, które następuje po upływie 12 miesięcy od utraty statusu
studenta;
c) wykluczenia z powodu braku czynnego udziału w życiu organizacji;
d) kary wykluczenia orzeczonej w toku postępowania dyscyplinarnego;
e) skreślenia z listy Członków przez Zarząd w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na
WZC. Usprawiedliwienie powinno zostać przesłane przed WZC do wiadomości Zarządu
w sposób zwyczajowo przyjęty. W sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne jest
usprawiedliwienie nieobecności niezwłocznie po ustaniu przyczyny jej wywołującej;
f) ukończenia 28 roku życia;
g) śmierci.
2. Uchwałę w sprawie ustania członkostwa podejmuje Zarząd NZS UG na najbliższym posiedzeniu.
W razie ustania członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt a, f, g, uchwała ma charakter
deklaratoryjny, a członkostwo ustaje z chwilą spełnienia przesłanek określonych w tych punktach.
W przypadku śmierci Członka zwyczajnego, uchwały nie podejmuje się.
3. Od uchwały określonej w ust. 2 wykluczonemu Członkowi zwyczajnemu przysługuje odwołanie do
Uczelnianej Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.
§13
Prawa i obowiązki członków NZS UG
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybieranymi do władz NZS UG;
b) brać udział w wybranych formach działalności NZS UG;
c) korzystać ze wszystkich form pomocy NZS UG;
d) występować z wnioskami i postulatami do władz NZS UG i domagać się ich rozpatrzenia;
e) konstruktywnie opiniować działalność NZS UG;
f) swobodnie wyrażać na forum NZS UG przekonania światopoglądowe społeczne i polityczne,
w granicach określonych przez Statut NZS UG i przepisy prawa polskiego;
g) zgłaszać naruszenia Statutu, uchwał władz NZS UG lub norm prawa polskiego do Uczelnianej
Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
a) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz NZS UG;
b) dbania o dobre imię NZS UG oraz zachowywania nienagannej postawy moralnej
i obywatelskiej;

c) czynnego uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez NZS UG;
d) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków swojej organizacji uczelnianej oraz
w posiedzeniach władz NZS UG, do których zostali wybrani, a także w posiedzeniach organizacji
i ich władz, do których zostali oddelegowani z ramienia NZS UG;
e) regularnego opłacania składek członkowskich;
f) dbania o mienie NZS UG.
3. Członkowie honorowi oraz Sympatycy posiadają prawa członków zwyczajnych określone w ust. 1 pkt
b-g.

ROZDZIAŁ IV
Władze
§14
Władze NZS UG
1. Władzami NZS UG są:
a) Walne Zebranie Członków, zwane dalej „WZC”;
b) Zarząd NZS UG, zwany dalej „Zarządem”;
c) Uczelniana Komisja Rewizyjna, zwana dalej „UKR”.
2. Kadencja Władz NZS UG trwa od wyboru na funkcję do chwili wyboru nowych Władz na kolejnym
WZC.
3. Szczegółowe zasady organizacji prac oraz sposobu wykonywania kompetencji władze NZS UG mogą
określać w uchwalonych przez siebie regulaminach.
§15
Sposób powoływania Władz NZS UG.
1. Władze powołuje Walne Zebranie Członków (zwane dalej WZC) NZS UG zwoływane przez Zarząd raz
w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (zwane dalej NWZC) zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej,
Uczelnianej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków NZS UG. Przepisy dotyczące WZC stosuje
się odpowiednio.
3. Kworum potrzebne do wyboru Władz NZS UG wynosi 50% członków NZS UG.
4. Władze NZS UG powoływane są większością głosów wszystkich obecnych członków stowarzyszenia,
posiadających prawo do głosowania.
5. Głosowanie odbywa się w sposób tajny.
6. Kandydatura zgłaszana jest:

a) w przypadku wyboru Przewodniczącego – osobiście bądź na wniosek innego Członka
zwyczajnego;
b) w przypadku wyboru pozostałych członków Zarządu - na wniosek Przewodniczącego;
c) w przypadku wyboru UKR, osobiście.
7. Gdy w Zarządzie powstanie wakat, Przewodniczący przedstawia kandydata na członka Zarządu.
Zarząd w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru nowego członka Zarządu na zasadzie kooptacji.
8. Gdy ze składu Zarządu zrezygnuje więcej niż 1/3 jego składu, Przewodniczący ma obowiązek bez
zbędnej zwłoki zwołać NWZC w celu przedstawienia kandydatów do Zarządu. NWZC głosuje nad
kandydaturami przedstawionymi przez Przewodniczącego w głosowaniu tajnym. Głosowanie odbywa
się w trybie opisanym w ust. 5-7.
9. Gdy ze swojej funkcji zrezygnuje Przewodniczący, Zarząd, spośród swoich członków wyznacza PO
Przewodniczącego do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Zwołanie NWZC
musi nastąpić bez zbędnej zwłoki. NWZC dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego, a na jego
wniosek Zarządu w trybie opisanym w ust. 5-7.
10. Powyższe przepisy stosuje się analogicznie do Uczelnianej Komisji Rewizyjnej.
11. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów nieujęte w statucie określa Regulamin WZC i NWZC.
§16
Walne Zebranie Członków
1. W skład WZC wchodzą wszyscy Członkowie zwyczajni.
2. Do kompetencji WZC należy w szczególności:
a) wybór Zarządu i UKR;
b) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu;
c) ustalanie składek członkowskich.
3. WZC podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Uchwała WZC dla swojej ważności wymaga
podpisów Prowadzącego i Protokolanta obrad.
4. Podczas obrad WZC obecni, z głosem doradczym, mogą być również Sympatycy NZS UG, członkowie
honorowi oraz zaproszeni goście.
§17
Zarząd NZS UG
1. W skład Zarządu NZS UG wchodzi od trzech do siedmiu osób, w tym obligatoryjnie Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący ds. Finansów oraz Sekretarz.
2. Szczegółowy podział kompetencji ustala Zarząd NZS UG w formie uchwały na pierwszym
posiedzeniu.
3. Jeden Członek Zarządu może pełnić tylko jedną funkcję.

4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) uchwalanie i realizacja bieżących planów działania NZS UG;
b) zarządzanie majątkiem i finansami NZS UG;
c) przyjmowanie członków NZS UG oraz skreślanie ich z listy członków;
d) reprezentowanie NZS UG i działanie w jego imieniu;
e) powoływanie pełnomocników działających w imieniu zarządu;
f) powoływanie komisji tematycznych i ich składów oraz uchwalenie ich regulaminów;
g) powoływanie biur wspomagających pracę Zarządu i nadanie im regulaminu działania;
h) prowadzenie spraw finansowo – księgowych;
i) prowadzenie korespondencji Zarządu;
j) protokołowanie przebiegu posiedzeń Zarządu.
5. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów w obecności ponad połowy Członków Zarządu.
W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga Przewodniczący. Uchwała Zarządu dla swojej ważności
wymaga podpisu Przewodniczącego i co najmniej jednego innego członka Zarządu.
6. Od uchwał Zarządu każdemu członkowi przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rewizyjnej.
7. Członek Zarządu może być odwołany na wniosek Przewodniczącego bezwzględną większością
głosów wszystkich Członków Zarządu.
8. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
a) kierowanie pracami Zarządu;
b) systematycznie zwoływanie posiedzeń Zarządu, co najmniej raz na 3 miesiące;
c) reprezentowanie Zarządu na zewnątrz.
9. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję.
§18
Uczelniana Komisja Rewizyjna
1. W skład UKR wchodzi od trzech do pięciu osób.
2. UKR spośród swoich Członków wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Do kompetencji UKR należy:
a) wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
b) kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu poprzez egzekwowanie kwartalnych
sprawozdań przedstawianych Komisji przez Zarząd;
c) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych;

d) pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych w przypadku sporu między Członkami
zwyczajnymi i Sympatykami NZS UG;
e) wydawanie opinii dotyczących bieżących działań organizacji na prośbę Członka zwyczajnego
NZS UG lub z inicjatywy własnej;
f) prawo do biernego uczestnictwa w spotkaniach Zarządu;
g) prawo do żądania składania wyjaśnień od Członków Zarządu w terminie 14 dni.
4. UKR podejmuje uchwały większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
5. Uchwały UKR wymagają dla swojej ważności podpisu Przewodniczącego UKR i przynajmniej jednego
Członka UKR.
6. Członkowie UKR:
a) nie mogą być członkami Zarządu NZS UG ani pozostawać z członkami Zarządu NZS UG
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia i Kary
§19
Rodzaje wyróżnień
Za wydajną pracę na rzecz NZS UG, władze NZS UG mogą przyznać następujące wyróżnienia:
1. pochwała;
2. dyplom;
3. nagroda.
§20
Przewinienie dyscyplinarne. Rodzaje kar.
1. Nieprzestrzeganie Statutu NZS UG oraz uchwał władz NZS UG, a także aktów prawnych i uchwał
organów, których członkiem jest NZS UG przez członków stanowi przewinienie dyscyplinarne.
2. Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatruje Uczelniana Komisja Rewizyjna i może wymierzać
następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,

c) zawieszenia w określonych albo wszystkich prawach członkowskich od tygodnia do
3 miesięcy;
d) zakaz pełnienia funkcji we władzach NZS UG na czas określony od miesiąca do 3 miesięcy;
e) wykluczenie z grona członków zwyczajnych NZS UG bez możliwości ubiegania się o ponowne
uzyskanie statusu członka.
§21
Tok postępowania dyscyplinarnego. Sąd dyscyplinarny. Tryb odwoławczy.
1. W toku postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio zasady procedury karnej.
2. Odwołanie od decyzji UKR kieruje się do Krajowej Komisji Rewizyjnej Niezależnego Zrzeszenia
Studentów.
3. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze
§22
Majątek i fundusze
1. Majątek NZS UG stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku NZS UG są:
a) składki członkowskie;
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
NZS UG;
c) dotacje;
d) darowizny, zapisy i spadki;
e) wpływy z działalności statutowej, w tym dochody z działalności gospodarczej przeznaczane
na działalność statutową;
3. W imieniu NZS UG umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują dwaj członkowie Zarządu NZS
UG wyznaczeni jego uchwałą.
4. NZS UG może prowadzić działalność gospodarczą, lecz jest to działalność dodatkowa w stosunku do
działalności pożytku publicznego, a uzyskany z niej dochód przeznaczony jest wyłącznie na statutową
działalność pożytku publicznego.
5. NZS UG prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007,
w zakresie:
a) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)

b) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
c) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1)
d) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2)
e) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
(PKD 63.11.Z),
f) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
g) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
63.99.Z)
h) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
i) Reklama (PKD 73.1)
j) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
k) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD
78.10.Z)
l) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
79.90.C)
m) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
n) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
o) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
p) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90)
q) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.2)
r) Działalność archiwów (PKD 91.01.B)
s) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19)
t) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
94.99.Z)
6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.
7. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeński 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”.
8. Zabrania się przekazywania majątku NZS UG na rzecz członków, członków władz lub pracowników
oraz osób bliskich związanych z członkami władz NZS UG, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.

9. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz władz NZS UG, członków władz NZS UG lub
pracowników oraz osób bliskich członków władz NZS UG na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
10. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie NZS UG,
członkowie władz lub pracownicy oraz osób bliskich władz NZS UG, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu
§ 23
Prawo do złożenia projektu Statutu NZS UG
Projekt zmiany Statutu NZS UG może złożyć Zarząd NZS UG, UKR lub co najmniej 1/3 członków
zwyczajnych NZS UG, najpóźniej w ciągu trzech dni od daty zwołania WZC lub NWZC.
§ 24
Przyjęcie Statutu NZS UG
Uchwałę w sprawie zmiany statutu NZS UG podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w głosowaniu
tajnym.
§ 25
Przedstawienie projektu Statutu NZS UG
Projekt zmiany Statutu NZS UG powinien zostać przedstawiony przez osoby lub podmioty składające
projekt, w ciągu 7 dni od zwołania WZC lub NWZC, w sposób zwyczajowo przyjęty w komunikacji
z Członkami zwyczajnymi.
§ 26
Poprawka
1. Możliwe jest uchwalenie projektu zmiany Statutu NZS UG z poprawkami wypracowanymi podczas
WZC.
2. Poprawkę może zgłosić każdy uprawniony do głosu podczas WZC.
3. Poprawkę przyjmuje się bezwzględną większością głosów. W przypadku braku nieprzyjęcia
poprawki, zostaje ona odrzucona.

Rozdział VIII
Rozwiązanie NZS UG

§ 27
Przesłanki rozwiązania
Rozwiązanie NZS UG może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowanej
kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 4/5 uprawnionych do głosowania
w głosowaniu jawnym.
§ 28
Tryb rozwiązania i powołania komisji likwidacyjnej
1.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu NZS UG przez WZC, WZC podejmuje zwykłą większością
głosów uchwałę w sprawie utworzenia komisji likwidacyjnej.
2. W skład komisji likwidacyjnej wchodzi od 3 do 5 osób.
3. Jeśli żaden członek NZS UG nie zgłosi chęci wejścia w skład komisji likwidacyjnej albo zgłosi się
niewystarczająca liczba członków NZS UG, w skład tej komisji wchodzą kolejno Przewodniczący NZS
UG, Sekretarz oraz Wiceprzewodniczący ds. Finansów.

§ 29
Działanie komisji likwidacyjnej
1. Komisja likwidacyjna ma za zadanie zakończyć bieżące aktywności NZS UG, ściągnąć należne
wierzytelności, wypełnić zobowiązania zaciągnięte przez NZS UG oraz upłynnić majątek NZS UG. Nowe
interesy mogą zostać podejmowane tylko, w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw
w toku.
2. Upłynniony majątek powinien zostać w pierwszej kolejności przekazany na pokrycie zobowiązań NZS
UG, a pozostały przekazany do dyspozycji Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
3.Jeżeli przekazanie pozostałego majątku zgodnie z ust. 2 nie będzie możliwe, o przeznaczeniu
pozostałego majątku decyduje Walne Zebranie Członków w uchwale o rozwiązaniu NZS UG.

Rozdział IX
Przepisy końcowe
§ 30
Statut NZS UG wchodzi w życie 1 lipca 2020 roku.
§ 31
W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Statutu NZS UG, Zarząd NZS UG podejmie
uchwały niezbędne do stosowania Statutu NZS UG.
§32

1. Wraz z wejściem w życie niniejszego Statutu NZS UG traci moc Statut NZS UG z dnia 7 maja 2016
roku.
2. Uchwały podjęte przed wejściem w życie niniejszego statutu pozostają w mocy, chyba że zostaną
uchylone uchwałą odpowiednich władz NZS UG.
3. Dotychczasowa Komisja Rewizyjna ulega przekształceniu w Uczelnianą Komisję Rewizyjną.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1
DO STATUTU NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
ZNAK GRAFICZNY

§1
Znak graficzny podstawowy
Znakiem graficznym Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego jest:

§2
Znak graficzny kontrastowy
Znak graficzny kontrastowy jest wariantem znaku graficznego, składającym się ze znaku i liter
w kolorze białym i wypełnienia znaku w kolorze czarnym. Znak graficzny kontrastowy jest stosowany
tylko w razie konieczności umieszczenia znaku graficznego na ciemnym tle:

