
Statut Zrzeszenia Studentów Polskich

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zrzeszenie Studentów Polskich (zwane dalej "ZSP") jest stowarzyszeniem, działającym na terytorium          
Rzeczypospolitej Polskiej (zwaną dalej RP) oraz w ośrodkach studentów polskich poza granicami kraju, zgodnie             
z prawem miejscowym.

2. Siedzibą władz naczelnych ZSP jest Warszawa.

3. ZSP posiada osobowość prawną.

4. Nazwa ZSP jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.

1. ZSP działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie, niniejszego statutu oraz uchwał  organów ZSP.

2. Szczegółowe przepisy wewnątrzorganizacyjne określone są w regulaminach uchwalonych przez organy ZSP.

§ 3.

1. ZSP jest społeczno-zawodową, samodzielną, otwartą światopoglądowo organizacją polskiej młodzieży        
akademickiej I prowadzi swoją działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.

2. ZSP zrzesza swoich członków w szczególności w celu wspólnej obrony praw i interesów młodzieży, rozwoju              
zainteresowań i osobowości oraz ich udziału w życiu społecznym.

3. ZSP opiera swoją działalność na inicjatywie aktywności społecznej i pracy swoich członków, stanowiącej formę             
obywatelskiego wychowania.         W życiu organizacyjnym kieruje się zasadami demokracji.

§ 4.

1. Działalność ZSP ma na celu:

1. inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu społecznym,

2. współudział w rozwiązywaniu problemów środowiska akademickiego i młodzieżowego,

3. współdziałanie z odpowiednimi organami państwowymi, samorządowymi i związkowymi w zakresie         
profilowania, kształcenia                 i właściwego zatrudnienia absolwentów szkół wyższych,

4. udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji na wniosek studentów,

5. tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży akademickiej, a w        
szczególności współorganizowanie studenckiego ruchu naukowego, organizowanie działalności      
kulturalnej oraz popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej,

6. organizowanie działalności turystycznej, rozwijanie turystyki kwalifikowanej oraz propagowanie       
różnorodnych form aktywnego wypoczynku,

7. prowadzenie wśród uczniów szkół średnich proorientacji zawodowej oraz akcji adaptacyjnej dla          
absolwentów szkół  średnich,

8. kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej,

9. prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej, organizowanie i popieranie studenckiego        
ruchu dziennikarskiego,

10. podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży,
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11. wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, ochrony         
zdrowia, opieki społecznej, zapobiegania uzależnieniom i zjawiskom patologicznym,

12. propagowanie i wdrażanie działań proekologicznych oraz działań w zakresie edukacji ekologicznej,

13. organizowanie samopomocy koleżeńskiej,

14. rozwijanie współpracy i współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi, publiczne        
prezentowanie zdania w sprawach interesujących środowisko akademickie,

15. zajmowanie stanowiska w kwestiach dotyczących najważniejszych spraw życia publicznego oraz         
środowiska akademickiego,

16. wspieranie oraz inicjowanie działań na rzecz środowiska studenckiego,

17. promowanie młodych talentów, najzdolniejszych studentów oraz pomaganie w procesie        
indywidualnego rozwoju,

18. poszukiwanie i szkolenie młodych liderów,

19. umożliwienie zdobycia doświadczeń zawodowych,

20. szerzenie informacji dotyczącej rynków pracy, studiów, stypendiów oraz praktyk studenckich w          
kraju i za granicą,

21. wspieranie procesu integracji europejskiej,

22. organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży oraz innych akcji proeuropejskich       
przyczyniających się do integracji kulturowej,

23. podejmowanie innych form działalności.

2. Formami działania ZSP są:

1. obozy młodzieżowe i studenckie,

2. konferencje, seminaria i szkolenia,

3. spotkania, prezentacje i wystawy,

4. konkursy,

5. festiwale i koncerty,

6. koła dyskusyjne,

7. imprezy turystyczne i sportowe,

8. wymiany międzynarodowe,

9. akcje mające na celu propagowanie kreatywności, inicjatyw młodzieżowych i aktywności         
zawodowej, działalności charytatywnej             i prospołecznej,

10. inne, w tym podejmowanie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów          
statutowych której przedmiotem jest:

a. wydawanie książek (22.11.Z)

b. wydawanie gazet (22.12.Z)

c. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z)

d. wydawanie nagrań dźwiękowych (22.14.Z.)

e. pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z)

f. drukowanie kartek (22.21 D)

g. działalność usługowa związana z poligrafią (22.25 D)

h. sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (52.50.Z)
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i. sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach (52.50.Z)

j. hotele i motele z restauracjami (55.11.Z)

k. hotele i motele bez restauracji (55.12.Z)

l. schroniska turystyczne (55.21.Z)

m. pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych (55.22.Z)

n. pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane      
(55.23.Z)

o. restauracje (55.30.A)

p. pozostałe placówki gastronomiczne (55.30.B)

q. bary (55.40.Z)

r. stołówki (55.51.Z)

s. przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (55.52.D)

t. działalność  biur podróży (63.30.A)

u. działalność agencji podróży (63.30.B)

v. działalność biur turystycznych (63.30.C)

w. pozostała działalność turystyczna (63.30.D)

x. wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z)

y. działalność agencji obsługi nieruchomościami (70.31.Z)

z. wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (71.40 D)

aa. działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z)

bb. pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)

cc. działalność związana z pośrednictwem pracy (74.40.A)

dd. reklama (74.40.Z)

ee. szkoły języków obcych (80.42.A)

ff. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej        
niesklasyfikowane (80.42.B)

gg. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana      
(91.33.Z)

hh. działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (92.31.A)

ii. działalność filharmonii i chórów (92.31 C)

jj. działalność obiektów kulturalnych (92.31 D)

kk. działalność galerii i salonów wystawienniczych (92.31 E)

ll. działalność klubów, domów i ośrodków kultury (92.31.F)

mm. pozostała działalność rozrywkowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (92.34 Z)

nn. działalność bibliotek publicznych (92.51.A)

oo. działalność bibliotek innych niż publicznych (92.51. B)

pp. działalność stadionów i innych obiektów sportowych (92.61.Z)

qq. pozostała działalność  związana ze sportem (92.62.Z)

rr. pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.72.Z)
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3. Dla realizacji wspólnych działań i celów programowych ZSP może być członkiem krajowych i międzynarodowych             
organizacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Naczelna ZSP (zwana dalej: "RN ZSP").

4. ZSP uczestniczy w międzynarodowym życiu studenckim oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi          
innych krajów.

Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5.

1. Członkowie ZSP dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. honorowych,

3. wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel RP będący studentem szkoły wyższej. Osoba wstępująca do ZSP             
nabywa członkostwo po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji członkowskiej oraz opłaceniu składki          
członkowskiej.

3. Dowodem członkostwa jest ważna legitymacja członkowska. Wzór legitymacji i wysokość minimalnej składki           
określa RN ZSP.

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona dla organizacji. Członkostwo honorowe          
przyznaje Kongres ZSP lub RN ZSP po wyrażeniu zgody kandydata na wniosek Prezydium RN ZSP lub co najmniej                 
15 członków ZSP.

5. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna uznająca statut i wspierająca cele ZSP, która              
wcześniej określi zakres i formę pomocy ZSP. Członkostwo wspierające nadaje RN ZSP, na wniosek Prezydium              
RN ZSP.

6. Członkostwo w ZSP ustaje w wyniku:

1. wystąpienia z organizacji przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej,

2. po upływie 3 miesięcy od zakończenia roku akademickiego, za który opłacono składkę. Za koniec             
roku akademickiego uznaje się dzień 30 września,

3. wykluczenia z ZSP przez RN ZSP większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych
 do głosowania na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej (zwanej dalej "GKR"),

4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego.

§ 6.

1. Członek zwyczajny ZSP ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz ZSP, z zastrzeżeniem że prawo to może być              
wykonywane dopiero po upływie 60 dni od momentu nabycia członkostwa,

2. osoby, które ukończyły 30 rok życia nie mogą kandydować do Prezydium RN, Prezydium RO i              
Prezydium RU oraz na stanowisko Przewodniczącego GKR,

3. oceniać władze i członków ZSP w sprawach dotyczących działalności ZSP,
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4. korzystać z wszelkich form działalności ZSP przy zachowaniu pierwszeństwa i ulg w korzystaniu ze             
wszystkich usług i dóbr wytwarzanych przez ZSP,

5. uczestniczyć i wypowiadać się na posiedzeniach władz ZSP z wyjątkiem posiedzeń odbywających się            
z wyłączeniem jawności decyzją organu podjętą większością 2/3 głosów członków obecnych na           
posiedzeniu,

6. odwoływać się od decyzji do władz wyższego szczebla,

7. żądać od organów ZSP uzasadnienia podejmowanych decyzji,

8. wnioskować o udzielenie pomocy we wszystkich sprawach należących do kompetencji ZSP.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. dbać o dobre imię ZSP,

2. rzetelnie wypełniać obowiązki studenckie i zawodowe,

3. przestrzegać Statutu i Uchwał ZSP,

4. czynnie uczestniczyć w pracach ZSP,

5. realizować program i decyzje władz ZSP,

6. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 7.

1. Członek  honorowy ZSP ma prawo:

1. korzystać z wszelkich form działalności ZSP,

2. zgłaszać  postulaty dotyczące działalności ZSP,

3. uzyskiwać informacje na temat sposobu wykorzystania udzielonej przez siebie pomocy.

2. Członek wspierający ZSP ma prawo:

1. korzystać ze skierowanych do niego form działalności ZSP,

2. zgłaszać postulaty dotyczące działalności ZSP oraz uzyskiwać informacje na temat sposobu          
wykorzystania udzielonej przez siebie pomocy.

3. Członkowie honorowi i wspierający powinni dbać o dobre imię ZSP.

§ 8.

1. W stosunku do członka zwyczajnego ZSP, który narusza Statut, Regulaminy lub Uchwały ZSP, szkodzi             
interesom ZSP lub narusza zasady współżycia społecznego, mogą być stosowane następujące kary           
organizacyjne:

1. upomnienie,

2. nagana,

3. pozbawienie biernego prawa wyborczego na okres do jednego roku,

4. zawieszenie w prawach członka ZSP na okres jednego miesiąca,

5. wykluczenie z ZSP.
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2. Szczegółowy tryb nakładania kar określają regulaminy ZSP zatwierdzone przez RN ZSP.

Rozdział III
Zasady organizacyjne

§ 9.

1. Zasadami działania ZSP są:

1. demokracja i jawność życia wewnątrzorganizacyjnego,

2. konsultacja uchwał i decyzji,

3. dyscyplina organizacyjna wszystkich członków i władz ZSP,

4. równoprawność wszystkich sfer aktywności.

§ 10.

1. Uchwały i decyzje władz szczebla wyższego są obowiązujące dla szczebla niższego.

2. Od uchwał i decyzji władz przysługuje odwołanie do władz wyższego szczebla. Odwołanie nie wstrzymuje             
realizacji uchwały lub decyzji. Władze szczebla wyższego na wniosek GKR ZSP mogą zawieszać realizację             
uchwał władz szczebla niższego.

3. Uchwały i decyzje sprzeczne ze statutem ZSP są nieważne. Nieważność stwierdza GKR większością 2/3 głosów              
członków w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. W przypadku niedotrzymania terminu decyzję w tej               
sprawie podejmuje RN ZSP.

§ 11.

1. Posiedzenia organów władz ZSP są prawomocne jeżeli wzięło w nich udział ponad 50% członków władz danego               
organu. W przypadku braku wymaganej ilości członków organów władz ZSP uprawnionych do głosowania,            
następne ich zebranie odbywa się w tym samym dniu, nie później niż w godzinę po upływie terminu na który                  
zwołano posiedzenie. Ponowne zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych             
jeżeli zwołane zostało w siedzibie danych władz ZSP jedynie w zakresie zawartym w porządku obrad              
przysłanym wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

2. Uchwały i decyzje władz podejmowane są zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem przypadków odmiennie            
uregulowanych.

§ 12.

1. Wybory do organów ZSP są przeprowadzane w sposób tajny przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

2. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie zwyczajni ZSP.

3. Zasady i tryb wyborów w ZSP określa RN ZSP w odrębnym regulaminie.

§ 13.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący RN ZSP nie może pełnić równocześnie funkcji Przewodniczącego lub           
Wiceprzewodniczącego                    RO i  RU ZSP.

§ 14.

1. RO ZSP i RU ZSP mogą tworzyć studenckie grupy aktywności, których uczestnikami mogą być członkowie ZSP               
oraz osoby niezrzeszone.

2. Sposób tworzenia i strukturę grup aktywności ZSP określa Regulamin  RN ZSP.

§ 15.

1. Organy ZSP zobowiązane są do systematycznego informowania członków ZSP o swojej działalności oraz            
odpowiadania na wnioski i postulaty członków władz niższych.
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2. Władze wykonawcze zobowiązane są do składania swoim radom sprawozdań ze swojej działalności na każdym             
ich posiedzeniu plenarnym.

§ 16.

1. Członkowie władz wykonawczych podlegają okresowej ocenie na podstawie sprawozdań.

2. Podstawową formą oceny jest absolutorium udzielane przez Kongres ZSP, RN ZSP lub Konferencje ZSP co              
najmniej raz do roku.

3. Funkcji we władzach ZSP nie można pełnić dłużej niż przez dwie kadencje na tym samym stanowisku.

Rozdział IV
Władze ZSP

§ 17.

1. W ZSP funkcjonują władze naczelne, okręgowe i uczelniane, które działają na podstawie statutu i uchwał.

2. W przypadku braku regulaminów władze niższego szczebla obowiązują odpowiednio regulaminy władz          
wyższego szczebla.

§ 18.

Najwyższą władzą w ZSP jest Kongres.

§ 19.

1. Najwyższą władzą w przedstawicielstwie okręgowym jest Konferencja Okręgowa odbywająca się w formie           
zebrania delegatów. Najwyższą władzą w przedstawicielstwie uczelnianym jest Konferencja Uczelniana         
odbywająca się w formie walnego zebrania członków.

2. Konferencja określa program działania właściwego przedstawicielstwa ZSP.

§ 20.

1. Przed upływem kadencji RN ZSP może odbywać się Nadzwyczajny Kongres ZSP zwołany przez Prezydium RN ZSP               
z własnej inicjatywy bądź na wniosek przynajmniej 1/3 Rad Uczelnianych ZSP.

2. Przed upływem kadencji Plenum RO ZSP może odbywać się Nadzwyczajna Konferencja Okręgowa ZSP, zwołana             
przez Plenum właściwej RO ZSP na wniosek przynajmniej 1/3 Rad Uczelnianych ZSP wchodzących w skład              
danego przedstawicielstwa okręgowego.

3. Przed upływem kadencji RU ZSP może odbywać się Nadzwyczajna Konferencja Uczelniana ZSP, zwołana przez             
właściwe Plenum RU ZSP na wniosek przynajmniej 1/3 liczby członków Rady Uczelnianej.

4. Nadzwyczajny Kongres ZSP i Nadzwyczajne Konferencje ZSP rozpatrują tylko te sprawy, dla których zostały             
zwołane.

5. Nadzwyczajny Kongres ZSP lub Nadzwyczajną Konferencję ZSP może także zwołać GKR w przypadku, gdy:

1. odpowiednio RN ZSP, Plenum RO ZSP albo Plenum RU ZSP nie zbierze się w ciągu 3 miesięcy od upływu                  
terminu statutowego,

2. w ciągu miesiąca od dnia złożenia stosownego wniosku nie dojdzie do zwołania Nadzwyczajnego            
Kongresu lub Nadzwyczajnej Konferencji.

§ 21.

7



1. W przypadku zaniechania działalności przez Radę ZSP lub nie odbycia Konferencji RO lub RU ZSP w ciągu 60 dni                  
od daty upływu kadencji władze plenarne wyższego szczebla po wysłuchaniu odpowiedniej komisji rewizyjnej            
mogą powołać tymczasowe władze komisaryczne.

2. Podstawowym zadaniem władz komisarycznych jest zwołanie i przeprowadzenie konferencji ZSP w          
przedstawicielstwie, w którym zostały powołane.

Rozdział V
Władze naczelne ZSP

§ 22.

1. Kongres ZSP zbiera się raz na trzy lata.

2. Kongres ZSP zwoływany jest przez Radę Naczelną ZSP.

3. Delegatów na Kongres ZSP wybiera się w obwodach wyborczych, którymi są Rady Uczelniane ZSP.

§ 23.

Do kompetencji Kongresu należy:

1. dokonywanie zmian w statucie,

2. wybór władz naczelnych na czas kadencji, tj. wybór:

a. Prezydium RN ZSP w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i  Członków Prezydium,

b. Głównej Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego.

3. określanie struktury Rady Naczelnej, ilości członków Prezydium Rady Naczelnej ZSP oraz Głównej Komisji            
Rewizyjnej ZSP,

4. uchwalanie regulaminu Rady Naczelnej i Głównej Komisji Rewizyjnej ZSP,

5. określenie programu ZSP na następną kadencję,

6. ocena działalności ZSP i udzielanie absolutorium ustępującym władzom,

7. podjęcie decyzji o rozwiązaniu ZSP i wskazanie na jakie cele przeznaczyć należy pozostały po likwidacji              
majątek organizacji.

§ 24.

1. RN ZSP kieruje działalnością ZSP między Kongresami.

2. RN ZSP zbiera się co najmniej dwa razy do roku, w odstępach nie większych niż 9 miesięcy.

3. Posiedzenia RN ZSP zwołuje Prezydium RN ZSP. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 2,              
posiedzenie RN ZSP może zwołać GKR ZSP albo co najmniej połowa składu Prezydium RN ZSP albo 1/3 składu RN                  
ZSP.

4. W skład RN ZSP wchodzą:

1. Przewodniczący Rad Uczelnianych ZSP oraz Rad Okręgowych ZSP zarejestrowanych przez RN ZSP,

2. Członkowie Prezydium RN ZSP.

§ 25.

Do kompetencji RN ZSP należy:

1. kierowanie działalnością ZSP między Kongresami,

2. bieżący nadzór nad realizacją programu ZSP,
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3. podejmowanie uchwał do uchwalenia których jest upoważniona z mocy niniejszego statutu,

4. zwoływanie Kongresu ZSP,

5. określenie zasad i form współpracy z innymi organizacjami,

6. dokonywanie zmian w swoim składzie i w składzie Prezydium RN ZSP, przy czym do odwołania              
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RN ZSP wymagana jest większość 2/3        
głosów RN ZSP,

7. rejestracja nowych Rad Uczelnianych ZSP zgodnie z § 31 ust.2,

8. likwidacja Rady Uczelnianej ZSP na wniosek Prezydium RN ZSP lub GKR ZSP,

9. przyjmowanie sprawozdania z działalności Prezydium RN ZSP i udzielanie mu absolutorium,

10. przyjmowanie sprawozdania z działalności GKR ZSP,

11. nadawanie członkostwa honorowego i wspierającego ZSP oraz odznaczeń i nagród ZSP na podstawie            
regulaminu RN ZSP,

12. zwoływanie Konwencji Programowej ZSP,

13. uchylanie i zawieszanie uchwał organów ZSP na wniosek GKR.

§ 26.

1. Prezydium RN ZSP zwołuje raz do roku, poza rokiem kongresowym, Konwencję Programową ZSP, podejmując             
jednocześnie uchwałę w sprawie trybu wyboru delegatów na Konwencję Programową.

2. Konwencja Programowa ZSP podejmuje uchwały dotyczące działalności programowej ZSP.

3. Uchwały Konwencji są wiążące dla wszystkich członków ZSP.

§ 27.

1. Władzą wykonawczą RN ZSP jest Prezydium RN ZSP.

2. W skład Prezydium RN ZSP wchodzą:

1. Przewodniczący RN ZSP,

2. od 2 do 5 Wiceprzewodniczących RN ZSP,

3. Członkowie Prezydium RN ZSP.

3. Ilość członków Prezydium określa Kongres ZSP.

4. Posiedzenia Prezydium RN ZSP odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

5. Termin kolejnego posiedzenia Prezydium RN ZSP ustalony jest każdorazowo na poprzednim posiedzeniu           
Prezydium RN ZSP.

6. W przypadku nie ustalenia powyższego terminu, Prezydium RN ZSP zwołuje Przewodniczący RN ZSP.

7. W przypadku nie zwołania Prezydium RN ZSP zgodnie z ust. 4, Prezydium RN ZSP zwołuje członek Prezydium RN                 
ZSP lub Przewodniczący GKR na wniosek ponad połowy składu Prezydium.

8. Do obowiązków Prezydium RN ZSP należy:

1. koordynowanie prac ZSP,

2. zarządzanie działalnością finansowo-majątkową ZSP,

3. zwoływanie posiedzeń RN ZSP,

4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach RN ZSP,

9



5. udzielanie pełnomocnictw,

6. inicjowanie i koordynowanie akcji ogólnopolskich ZSP,

7. powoływanie pełnomocników Prezydium RN ZSP,

8. podział środków i dotacji,

9. nadzór nad bieżącą działalnością poszczególnych ogniw ZSP.

§ 28.

1. Kompetencje Przewodniczącego RN ZSP, Wiceprzewodniczącego RN ZSP i Członków Prezydium RN ZSP           
określone są w Regulaminie Prezydium RN ZSP oraz w stosownych uchwałach.

2. Regulamin Prezydium RN ZSP uchwala RN ZSP lub Kongres ZSP.

Rozdział VI
Władze okręgowe ZSP

§ 29.

1. W środowiskach akademickich, w których funkcjonuje więcej niż jedna Rada Uczelniana, można powołać Radę             
Okręgową ZSP (zwaną dalej "RO ZSP").

2. Tryb powoływania Rady Okręgowej ZSP określa regulamin RN ZSP.

3. Kadencja władz okręgowych trwa dwa lub trzy lata.

4. Najwyższą władzą w przedstawicielstwie okręgowym jest Konferencja Okręgowa.

5. Delegatów na Konferencję Okręgową wybiera się w obwodach wyborczych, którymi są Rady Uczelniane.

6. Do kompetencji Konferencji Okręgowej należy:

1. wybór władz okręgowych na czas kadencji:

a. członków Prezydium RO ZSP, w tym Przewodniczącego, co najmniej jednego         
Wiceprzewodniczącego
 i członków Prezydium, które wchodzi w skład Plenum RO ZSP

b. pozostałych członków Plenum RO ZSP,

c. członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZSP,

2. podejmowanie uchwał o strukturze Prezydium i Plenum RO ZSP na czas kadencji i o długości ich               
kadencji,

3. przyjęcie sprawozdania z działalności ustępujących władz i udzielenie im absolutorium,

4. podjęcie uchwał programowych ZSP.

7. Plenum RO ZSP składa się z:

1. członków Prezydium RO ZSP,

2. pozostałych członków Plenum  RO ZSP.

8. Kompetencje i obowiązki Prezydium RO ZSP:
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1. wykonywanie uchwał RO ZSP,

2. kierowanie działalnością finansowo-majątkową RO ZSP na podstawie pełnomocnictw,

3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach RO ZSP,

4. kierowanie działalnością RO ZSP między posiedzeniami RO ZSP.

9. Posiedzenia Prezydium RO ZSP zwołuje co najmniej raz na dwa miesiące Przewodniczący RO ZSP. W przypadku               
nie zwołania Prezydium RO ZSP w terminie prawo zwołania przysługuje Wiceprzewodniczącemu RO ZSP lub             
Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rewizyjnej na wniosek ponad 50 % członków Prezydium RO ZSP.

10. Pomiędzy Konferencjami Okręgowymi władzę w środowisku sprawuje RO ZSP.

11. Do kompetencji Plenum RO ZSP należy:

1. nadzór nad realizacją programu RO ZSP,

2. zwoływanie Konferencji Okręgowej,

3. dokonywanie zmian w składzie Prezydium RO ZSP oraz w swoim składzie nie naruszając uchwały o              
strukturze RO ZSP,

4. przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium RO ZSP,

5. uchwalanie regulaminów organów RO ZSP,

6. przyjmowanie sprawozdań z działalności OKR ZSP.

Rozdział VII
Władze uczelniane ZSP

§ 30.

1. Radę Uczelnianą ZSP (zwaną dalej "RU ZSP") powołuje co najmniej 15 studentów z jednej uczelni lub filii, zgodnie                 
z regulaminem RN ZSP.

2. RU ZSP rejestrowana jest przez RN ZSP na podstawie:

1. wniosku grupy inicjatywnej,

2. protokołu zebrania założycielskiego i wyboru władz RU ZSP,

3. opinii GKR.

3. Najwyższą władzą ZSP w uczelni lub jej filii jest Konferencja Uczelniana ZSP.

4. Do kompetencji Konferencji Uczelnianej ZSP należy:

1. wybór Plenum  RU ZSP,

2. wybór Prezydium RU ZSP w tym Przewodniczącego co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego, i           
członków Prezydium, które wchodzi w skład Plenum RU ZSP,

3. przyjęcie uchwał o strukturze RU ZSP na czas kadencji i o długości kadencji zgodnie z ust.5.

5. Kadencja RU ZSP trwa rok albo dwa  lata.

6. Konferencja RU ZSP może powołać Uczelnianą Komisję Rewizyjną.
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7. Na danej uczelni może istnieć tylko jedna rada uczelniana. W przypadku uczelni posiadających filie w każdej z                
nich może funkcjonować jedna rada uczelniana, niezależnie od rady uczelnianej w jednostce macierzystej filii.

8. Siedzibą Rady Uczelnianej jest macierzysta uczelnia lub filia uczelni.

9. Posiedzenia Plenum RU ZSP i Prezydium RU ZSP zwołuje Przewodniczący RU ZSP, a w przypadku nie zwołania w                 
terminie Wiceprzewodniczący RU ZSP.

10. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać Prezydium RU ZSP co najmniej raz w miesiącu, a posiedzenia             
plenarne RU co najmniej raz na dwa miesiące.

11. Konferencję Uczelnianą ZSP zwołuje Plenum RU ZSP.

12. RU ZSP może działać na prawach RO ZSP przejmując wszystkie jej prawa i obowiązki. Uprawnienie to nadaje RN                 
ZSP.

Rozdział VIII
Główna Komisja Rewizyjna

§ 31.

1. Główna Komisja Rewizyjna ZSP jest organem kontroli i nadzoruje przestrzeganie:

1. statutu ZSP,

2. regulaminów  i innych uchwał ZSP,

2. GKR ZSP nadzoruje prawidłowość działania poszczególnych organów ZSP.

3. W ZSP działają oprócz GKR Okręgowe Komisje Rewizyjne, jak również mogą działać Uczelniane Komisje             
Rewizyjne.

4. Siedzibą GKR jest siedziba Rady Naczelnej.

5. Członkowie władz rewizyjnych ZSP nie mogą być członkami innych statutowych władz ZSP ani nie mogą              
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami            
władz rewizyjnych ZSP nie mogą być także osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

6. W skład GKR wchodzą:

1. Przewodniczący GKR,

2. Wiceprzewodniczący GKR,

3. 3 lub 5 członków GKR.

7. Przewodniczącym GKR nie może być osoba pochodząca z tego samego środowiska co Przewodniczący RN ZSP.

8. GKR podlega jedynie przepisom Statutu uchwałom Kongresu, w tym postanowieniom swojego regulamin.           
Członkowie władz rewizyjnych z tytułu pełnienia funkcji w tych organach nie mogą otrzymywać zwrotu             
kosztów lub wynagrodzeń w wysokości wyższej niż określona w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 o                   
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

9. GKR może wydawać jedynie opinie i wnioskować o zastosowanie odpowiednich sankcji z wyjątkiem § 10 pkt. 3.

10. Regulamin GKR uchwala Kongres ZSP.

11. Wszelkie zmiany w składzie GKR odbywają się na zasadach określonych w jego regulaminie.

12. Kompetencje i obowiązki GKR:

1. kontrola działalności programowej i finansowej wszystkich organów ZSP,
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2. prawo wglądu w dokumentację kontrolowanych jednostek,

3. kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych,

4. powoływanie pod swoim kierownictwem ciał pomocniczych,

5. GKR ma prawo korzystać z technicznych i finansowych możliwości RN ZSP,

6. przedstawiciel GKR ma prawo uczestniczenia bez prawa głosu na posiedzeniach wszystkich organów           
władz ZSP,

7. GKR ma prawo wnioskować o zawieszenie niezgodnych z obowiązującymi przepisami uchwał oraz           
decyzji organów ZSP,

8. GKR ma obowiązek przedstawiać sprawozdania z działalności na posiedzeniach plenarnych RN ZSP,

9. GKR wnioskuje o zastosowanie odpowiednich kar i sankcji:

a. ograniczenie lub cofnięcie pełnomocnictw,

b. wstrzymanie dotacji,

c. ograniczenie zakresu działalności finansowej RO ZSP.

13. Kontroli danego środowiska nie może przeprowadzać członek GKR wywodzący się z kontrolowanego           
środowiska.

14. OKR ZSP dokonuje wykładni uchwał, w tym wykładni regulaminów RO ZSP i RU ZSP.

15. Od decyzji OKR przysługuje odwołanie do GKR. Stanowisko GKR jest ostateczne.

Rozdział IX
Działalność finansowa i majątkowa ZSP

§ 32.

1. Środki finansowe na działalność programową i organizacyjną ZSP uzyskiwane są ze składek członkowskich,            
spadków, darowizn, ofiarności publicznej, dotacji, subwencji, działalności gospodarczej.

2. Obowiązuje generalna zasada pozostawiania środków finansowych w tej RO ZSP lub RU ZSP, która je              
wypracowała bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

3. Cały dochód uzyskiwany przez ZSP jest przeznaczony na działalność statutową.

§ 33.

Umowy, pełnomocnictwa i inne oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania w tym finansowe, do              
swojej ważności wymagają łącznie podpisów:

1. Przewodniczącego RN ZSP, Wiceprzewodniczącego RN ZSP i Głównego Księgowego RN ZSP lub osób            
przez nich upoważnionych lub,

2. co najmniej dwóch Wiceprzewodniczących RN ZSP i Głównego Księgowego RN ZSP lub osób przez nich              
upoważnionych.

§ 34.

Władze okręgowe i uczelniane zaciągają zobowiązania i składają oświadczenia woli na podstawie pełnomocnictw            
udzielonych przez Prezydium RN ZSP.

§ 35.

13



1. W RO ZSP i RU ZSP umowy i inne oświadczenia woli, które pociągają ze sobą zobowiązania finansowe zaciągane                 
zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami wymagają odpowiednio łącznie trzech podpisów według zasady          
określonej odpowiednio w § 33 pkt 1 i 2, ale dotyczących władz okręgowych i uczelnianych.

2. W Radach, które nie zatrudniają Głównego Księgowego powinien zostać powołany skarbnik.

3. Wysokość zobowiązań, jakie zaciągać mogą poszczególne organy ZSP określone są w pełnomocnictwach,           
których zakres określa regulamin uchwalony przez RN ZSP.

4. Głównego Księgowego RN ZSP powołuje Prezydium RN ZSP na wniosek Przewodniczącego RN ZSP lub co najmniej               
trzech członków Prezydium RN ZSP.

§ 36.

1. Prezydium RN ZSP określa wysokość kwoty zobowiązań, które w imieniu ZSP zaciągnąć może Przewodniczący             
RN ZSP lub Wiceprzewodniczący RN ZSP bez uchwały Prezydium w ramach zwykłego zarządu.

2. Sprzedaż majątku ZSP może zostać dokonana jedynie na podstawie uchwały Prezydium RN ZSP podjętej             
większością 2/3 głosów. W przypadku sprzeciwu środowiska zarządzającego daną        
nieruchomością przez okres co najmniej 3 lat do sprzedaży wymagana jest dodatkowo zgoda RN ZSP podjęta               
większością 2/3 głosów.

3. ZSP może tworzyć fundusze specjalne na określone cele.

4. Zasady tworzenia i funkcjonowania tych funduszy określone są w regulaminie RN ZSP.

5. Zabrania się:

1. udzielenia pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem ZSP w stosunku do członków ZSP,           
członków organów statutowych ZSP lub pracowników zatrudnionych przez ZSP oraz osób, z którymi            
pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 ZSP na rzecz członków organów statutowych ZSP lub pracowników          
zatrudnianych przez ZSP oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,               
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na profesjonalnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku ZSP na rzecz członków organów statutowych ZSP lub pracowników          
zatrudnionych przez ZSP oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,               
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą           
członkowie ZSP, członkowie organów statutowych ZSP lub pracownicy zatrudnionych przez ZSP oraz           
ich osób bliskich.

Rozdział X
Symbole ZSP

§ 37.

1. ZSP posiada swój sztandar. Na sztandarze na stronie prawej widnieje Orzeł Biały w koronie na czerwonym tle.                
Na stronie lewej na niebieskim tle przedstawiony jest symbol ZSP oraz nazwa środowiska.

2. Prawo posiadania sztandaru nadają władze naczelne ZSP.

3. Symbolem ZSP jest otwarta księga w kolorze biało-czerwonym z napisem ZSP w kolorze żółtym umieszczonym              
przekątnie.

4. Odznaczeniem ZSP jest brązowa, srebrna i złota odznaka ZSP.

5. Zasady i tryb nadawania odznak określa RN ZSP.
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Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§ 38.

1. Zmian w statucie dokonuje Kongres ZSP większością 2/3 głosów przy obecności 3/4 uprawnionych do             
głosowania.

2. Prawo ustalenia obowiązującej wykładni statutu przysługuje kongresowi ZSP a między kongresami GKR.

3. Rozwiązania ZSP może dokonać Kongres ZSP w obecności 3/4 delegatów większością 2/3 uprawnionych do             
głosowania.

4. Kongres ZSP powołuje w takim przypadku Komisję Likwidacyjną oraz ustala zasady rozdysponowania majątku            
ZSP.
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