
Załącznik nr 1  

 

STATUT  

NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW  

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ  

z dnia 19.05.2022r.  

ROZDZIAŁ I  

Postanowienia ogólne  

§ 1  

Nazwa 

1. Stowarzyszenie, działające na podstawie niniejszego Statutu, nosi nazwę Niezależne 

Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej i zwane jest dalej Zrzeszeniem.   

2. Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej jest niezależnym, 

samorządnym i niezwiązanym z żadną partią polityczną zrzeszeniem studenckim.  

3. Oficjalny skrót Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej brzmi: 

NZS PW.   

4. Stowarzyszenie jest jednostką terenową Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 

 

§ 2  

Teren działania  

1. Zrzeszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest m.st. 

Warszawa.  

2. Dopuszcza się działalność Zrzeszenia poza granicami Polski, zgodnie z prawem 

obowiązującym na terenie danego państwa.  

 

§ 3  

Osobowość prawna  

Zrzeszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

posiada osobowość prawną.  

 

§ 4  

Możliwości zrzeszania się  

Zrzeszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele 

nie są sprzeczne z celami Zrzeszenia zawartymi w niniejszym Statucie, a także Statucie 

NZS.  



§ 5  

Pieczęć i znak graficzny Zrzeszenia  

1. Zrzeszenie używa pieczęci prostokątnej z napisem zawierającym: nazwę “Niezależne 

Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej”, adres oraz numer identyfikacji 

podatkowej (NIP).  

2. Zrzeszenie posiada znak (logo), którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do 

niniejszego Statutu.  

  

  

§ 6 

Podstawy działania 

Zrzeszenie działa zgodnie z:  

1) przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) Statutem Niezależnego Zrzeszenia Studentów; 

3) niniejszym Statutem;  

4) uchwałami władz Zrzeszenia;  

5) aktami prawnymi wydawanymi przez władze Politechniki Warszawskiej;  

6) Deklaracją Ideową Niezależnego Zrzeszenia Studentów znajdującą się  

w załączniku nr 3.  

 

§ 7  

Skróty i określenia  

W treści niniejszego Statutu stosuje się następujące skróty i określenia, które oznaczają 

odpowiednio:  

  

1) NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów; 

2) WZC – Walne Zebranie Członków – posiedzenie w trybie zwyczajnym;  

3) NWZC – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków – WZC w trybie 

nadzwyczajnym;  

4) ZOU – Zarząd Organizacji Uczelnianej;  

5) UKR – Uczelniana Komisja Rewizyjna;  

6) OU – Organizacja Uczelniana;  

7) KK – Komisja Krajowa;  

8) ZK – Zarząd Krajowy; 

9) KKR - Krajowa Komisja Rewizyjna;  

10) Uczelnia – Politechnika Warszawska;  

11) formy pomocy Zrzeszenia – mienie Zrzeszenia w postaci biura oraz urządzeń 

i przedmiotów znajdujących się w nim, przeznaczonych do wspólnego użytku 

na rzecz działalności Zrzeszenia;  



12) członkostwo w Zrzeszeniu – przynależność do Zrzeszenia wraz  

z zobowiązaniem do przestrzegania praw i obowiązków określonych w §13.  

 

ROZDZIAŁ II  

Cele i formy działania  

§ 8  

Cele działalności Zrzeszenia  

Celami działalności Zrzeszenia są:  

1) działanie na rzecz pogłębienia demokracji w środowisku akademickim oraz 

obrona swobód demokratycznych i praw obywatelskich;  

2) aktywizacja życia studenckiego i wspieranie studenckiej przedsiębiorczości;  

3) ochrona interesów materialnych, społecznych i kulturalnych studentów,  

a w szczególności członków Zrzeszenia;  

4) działanie na rzecz podmiotowości osoby ludzkiej, tolerancji i wysokiego 

poziomu moralnego;  

5) współpraca i integracja środowiska akademickiego na arenie krajowej  

i międzynarodowej, a także społeczności działaczy Niezależnego Zrzeszenia 

Studentów;  

6) działanie na rzecz edukacji i rozwoju indywidualnego studentów;  

7) rozwój samorządności studenckiej i autonomii wyższych uczelni.  

  

  

§ 9  

Formy działalności Zrzeszenia  

Formami działalności Zrzeszenia są:  

1) reprezentowanie członków wobec władz i administracji uczelnianej, państwowej 

oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;  

2) podejmowanie działań w celu ochrony swobód demokratycznych i praw 

studentów;  

3) udział członków Zrzeszenia w życiu publicznym Uczelni, współpraca  

z władzami Uczelni, Samorządem Studentów Politechniki Warszawskiej i 

innymi organizacjami działającymi na terenie Uczelni;  

4) udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku, gdy zagrożone są 

prawa członków Zrzeszenia lub innych studentów;  

5) organizowanie akcji protestacyjnych studentów w przypadku naruszenia praw 

lub interesów społeczności akademickiej;  



6) inicjowanie, popieranie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej  

i artystycznej studentów oraz umożliwienie prezentacji ich twórczości;  

7) podejmowanie działań dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji wśród      

studentów;  

8) organizowanie samopomocy studenckiej;  

9) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i kolportażowej, na 

podstawie obowiązujących przepisów;  

10) działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej i ochrony środowiska;  

11) ochrona dóbr kultury i tradycji oraz pomoc w tworzeniu i wspieraniu rozwoju 

innych organizacji oraz stowarzyszeń;  

12) działalność edukacyjna, polegająca na organizacji szkoleń, seminariów, 

konferencji i debat;  

13) organizacja projektów promujących integrację środowisk akademickich  

i kulturalnych;  

14) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości;  

15) podejmowanie działań propagujących patriotyzm i świadomość historyczną 

społeczeństwa;  

16) promocja i organizacja wolontariatu;  

17) współpraca z organami administracji publicznej i innymi podmiotami. 

  

ROZDZIAŁ III  

Członkowie Zrzeszenia  

§ 10  

1. Członkiem Zrzeszenia może zostać student lub doktorant Politechniki Warszawskiej 

popierający cele NZS oraz deklarujący chęć czynnego uczestnictwa w realizacji tych 

celów. 

2. Członkowie Zrzeszenia dzielą się na: 

1) Członków Próbnych; 

2) Członków Zwyczajnych. 

 

 

§ 11  

Członkostwo Próbne  

1. Osoba ubiegająca się o status Członka Zwyczajnego ma status Członka Próbnego.  

2. Obowiązki członków próbnych określone są w §13 ust. 3 pkt 1-6.  

 

 



§ 12  

Członkostwo Zwyczajne  

1. Nabycie statusu Członka Zwyczajnego poprzedza Członkostwo Próbne określone  

w §11.  

2. Nabycie Członkostwa Zwyczajnego następuje na podstawie uchwały ZOU,  

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 

członków ZOU.  

3. Warunkiem nabycia Członkostwa Zwyczajnego jest okres minimum 3 miesięcy pracy 

na rzecz Zrzeszenia w charakterze Członka Próbnego. 

 

§ 13  

Prawa i obowiązki Członków   

1. Członkowie Zwyczajni i Próbni mają prawo do:  

1) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Zrzeszenia;  

2) korzystania ze wszystkich form pomocy Zrzeszenia;  

3) zgłaszania swoich wniosków i postulatów organom Zrzeszenia i otrzymywania 

na nie odpowiedzi w terminie miesiąca od daty wpływu;   

4) konstruktywnego opiniowania działalności Zrzeszenia w każdej dziedzinie;  

5) swobodnego wyrażania na forum Zrzeszenia swoich przekonań 

światopoglądowych, społecznych i politycznych;  

6) osobistego składania wyjaśnień podczas omawiania na posiedzeniach we 

władzach Zrzeszenia każdej sprawy jego dotyczącej;  

7) odwołania się od uchwały ZOU do UKR w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.  

2. Członkowie Zwyczajni mają bierne i czynne prawo wyborcze do wszystkich 

wybieralnych władz Zrzeszenia.   

3. Bierne prawo wyborcze do władz Zrzeszenia przysługuje do ukończenia 28 roku życia.  

Członek, który w trakcie kadencji ukończył 28 rok życia, może pełnić funkcję  

w wybieralnych władzach Zrzeszenia do końca kadencji. Członkowie Zwyczajni są 

zobowiązani do: 

1) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, Statutu NZS, uchwał władz 

Zrzeszenia oraz regulaminów wewnętrznych Zrzeszenia; 

2) godnego reprezentowania Zrzeszenia na arenie uczelnianej oraz 

międzyuczelnianej;  

3) dbania o dobre imię Zrzeszenia oraz zachowywania nienagannej postawy 

moralnej i obywatelskiej;  

4) dbania o mienie Zrzeszenia;  

5) czynnego uczestniczenia w różnych formach działalności Zrzeszenia;  

6) aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach innych organizacji oraz struktur 

Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, do których zostali 

wydelegowani z ramienia Zrzeszenia;  



7) udziału w WZC oraz w posiedzeniach władz Zrzeszenia, do których zostali 

wybrani;  

8) terminowego opłacania składek członkowskich.  

4.  ZOU może na uzasadniony wniosek zwolnić Członka Zwyczajnego z obowiązku      

płacenia składki członkowskiej za dany semestr w drodze uchwały. 

 

§ 14  

Zawieszenie i utrata członkostwa  

1. Członkostwo Zwyczajne w Zrzeszeniu ustaje wskutek:  

1) dobrowolnego wystąpienia ze Zrzeszenia zgłoszonego przez członka w formie 

możliwej do udokumentowania do ZOU; 

2) ukończenia lub przerwania studiów. W tym przypadku utrata członkostwa następuje 

wraz z utratą praw studenta lub doktoranta; 

3) śmierci; 

4) uchwały UKR wydanej po postępowaniu dyscyplinarnym w przypadku łamania 

Statutu, uchwał władz Zrzeszenia, rażąco nieetycznego zachowania lub działania na 

szkodę Zrzeszenia;  

5) skreślenia z listy członków po upływie 3 miesięcy od zawieszenia Członka 

Zwyczajnego w jego prawach, z powodu nieopłacenia składki członkowskiej.  

2. Uchwała o ustaniu Członkostwa Zwyczajnego podejmowana jest przez ZOU. 

3. Członkostwo Zwyczajne w Zrzeszeniu może zostać zawieszone na wniosek 

zainteresowanego, w sposób możliwy do udokumentowania, na okres do 12 miesięcy. 

Wcześniejsze wznowienie członkostwa może nastąpić na wniosek zainteresowanego, 

możliwy do udokumentowania. 

4. Zawieszenie Członka Zwyczajnego w prawach wynikających z przynależności do 

Zrzeszenia następuje na podstawie uchwały ZOU, w wyniku nieopłacenia składki 

członkowskiej w terminie. Przywrócenie członka zwyczajnego w jego prawach 

następuje automatycznie po opłaceniu zaległej składki.  

5. Członkostwo Próbne ustaje na skutek: 

1) nieprzestrzegania obowiązków Członka Próbnego, na podstawie uchwały ZOU; 

2) dobrowolnej rezygnacji z działania w Zrzeszeniu; 

3) braku wyrażenia chęci dalszego czynnego działania przez długi okres czasu. 

 

§ 15  

Alumni Zrzeszenia  

1. Alumnem zostaje osoba, której członkostwo zwyczajne ustało.  

2. Alumn może aktywnie uczestniczyć w formach działalności Zrzeszenia.  



3. Alumn, który w sposób wybitny odznaczył się w działalności na rzecz Zrzeszenia może 

otrzymać tytuł Członka Honorowego NZS PW.  

4. Tytuł Członka Honorowego NZS PW jest nadawany na podstawie uchwały WZC  

w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.  

 

ROZDZIAŁ IV  

Władze Zrzeszenia  

§ 16  

1. Władzami Zrzeszenia są:  

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd Organizacji Uczelnianej,  

3) Uczelniana Komisja Rewizyjna.  

2. Decyzje władz Zrzeszenia podejmowane są w formie uchwał.   

 

§17  

Walne Zebranie Członków  

1. WZC jest najwyższą władzą Zrzeszenia.  

2. Posiedzenie WZC może odbywać się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.  

3. WZC jest zwoływane przez ZOU raz w roku na co najmniej 14 dni przed jego terminem 

i powinno odbyć się w okresie między 1 a 23 maja. 

4. O terminie i miejscu zwołania WZC lub NWZC członkowie powinni zostać 

powiadomieni na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obrad.   

5. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach WZC, po uzyskaniu zgody ZK, może 

być zwołane w innym niż przewidziany w ust. 3 terminie lub można zmienić termin już 

wcześniej zwołanego WZC. Przez szczególnie uzasadnione okoliczności należy 

rozumieć przede wszystkim okoliczności uniemożliwiające lub znacznie utrudniające 

przeprowadzenie WZC w statutowym terminie. 

6. Proponowany porządek obrad WZC powinien zostać przesłany członkom najpóźniej   

7 dni przed rozpoczęciem obrad.  

7. Do kompetencji WZC należy:  

1) ustalanie głównych kierunków działania Zrzeszenia;   

2) wybieranie i odwoływanie ZOU;   

3) wybieranie UKR;  

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności ZOU;  

5) udzielanie absolutorium członkom ZOU;  

6) uchwalanie zmian Statutu Zrzeszenia;  

7) rozstrzyganie sporów dotyczących funduszy Zrzeszenia;   



8) ustalanie wysokości składek członkowskich;  

9) nadawanie tytułu Członka Honorowego NZS PW;  

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia;   

11) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Zrzeszenia  

w wypadku jego rozwiązania;   

12) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Zrzeszenia nieokreślonych  

w kompetencjach innych władz.  

8. Członkowie, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować ani pełnić 

żadnych funkcji w wybieralnych władzach Zrzeszenia przez okres 10 miesięcy.  

9.  ZOU, w razie potrzeby, może zwołać NWZC z własnej inicjatywy. Zobowiązany jest 

także zwołać je na wniosek ZK, KK, UKR lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.  

10. NWZC musi odbyć się w terminie od 14 do 28 dni od daty wpłynięcia wniosku.  

11. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu przez ZOU, UKR może zwołać 

NWZC w terminie do 14 dni od daty stwierdzenia naruszenia. 

12. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub ponad 1/3 składu ZOU ze stanowiska, 

UKR zwołuje NWZC w terminie do 14 dni od daty rezygnacji, podczas którego zostanie 

wybrany nowy ZOU.  

13. W przypadku ustąpienia ponad 1/3 składu UKR ze stanowiska, ZOU zwołuje NWZC  

w terminie do 14 dni od daty rezygnacji, podczas którego zostanie wybrana nowa UKR.  

14. Podczas WZC oraz NWZC kworum stanowi co najmniej połowa członków Zrzeszenia 

uprawnionych do głosowania.  

15. ZOU może w uchwale zwołującej posiedzenie WZC lub NWZC wyznaczyć drugi 

termin obrad w przypadku nieosiągnięcia kworum w pierwszym terminie. Drugi termin 

może być wyznaczony nie wcześniej niż 2 godziny od pierwszego terminu.   

16. W drugim terminie WZC lub NWZC kworum  nie obowiązuje. 

17. Uchwały WZC podejmowane są zwykłą większością ważnie oddanych głosów,  po 

stwierdzeniu kworum, z zastrzeżeniem ust. 19.  

18. Wybory do władz Zrzeszenia odbywają się zgodnie z Regulaminem Obrad WZC, 

uchwalanym przez WZC.  

19. Wybór ZOU i UKR odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 

głosów.  

20. Kadencja wszystkich władz trwa rok i zaczyna się w momencie zamknięcia WZC,  na 

którym zostały wybrane, a kończy w momencie zamknięcia następnego WZC.  

21. W przypadku wyboru władz podczas NWZC, ich kadencja trwa od momentu 

zamknięcia obrad do momentu zamknięcia następnego WZC.  

 

  

§18  

Zarząd Organizacji Uczelnianej  

1. ZOU składa się z nie więcej niż 7 członków, w tym obligatoryjnie z: Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego ds. Finansowych oraz Sekretarza.   

2. Jeden członek ZOU może pełnić tylko jedną funkcję, z zastrzeżeniem ust. 11.  

3. Nie można łączyć funkcji w ZOU i UKR.    



4. Do kompetencji ZOU należy:  

1) działanie w imieniu Zrzeszenia;  

2) reprezentowanie ogółu członków Zrzeszenia wobec władz państwowych, 

uczelnianych oraz innych organizacji;  

3) uchwalanie regulaminu ZOU oraz innych regulaminów;  

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Zrzeszenia;  

5) ustalanie terminów opłacania składek członkowskich;   

6) powoływanie pełnomocników ZOU oraz uchwalanie zakresu ich pracy;   

7) powoływanie komisji  doraźnych, bądź innych struktur celowych;  

8) przyjmowanie członków próbnych na członków zwyczajnych;  

9) wykonywanie uchwał WZC;  

10) czuwanie nad realizacją zadań statutowych Zrzeszenia;  

11) zwoływanie WZC.  

5. Oświadczenia woli w imieniu Zrzeszenia, składają dwaj członkowie ZOU: 

Przewodniczący i Sekretarz lub Przewodniczący i Wiceprzewodniczący ds. 

Finansowych. Reprezentacja musi zostać potwierdzona w formie uchwały ZOU. 

6. Posiedzenia ZOU zwoływane są przez Przewodniczącego lub Sekretarza co najmniej 

raz na dwa tygodnie, z pominięciem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych na 

Politechnice Warszawskiej.  

7. W posiedzeniach ZOU musi uczestniczyć co najmniej połowa składu ZOU.  

8. Uchwały ZOU zapadają zwykłą większością głosów.  

9. Szczegółowy podział kompetencji ustala ZOU na pierwszym posiedzeniu w drodze 

uchwały.  

10. W przypadku ustąpienia części członków ZOU w czasie trwania kadencji, ZOU ma 

prawo kooptacji w liczbie nie większej niż 1/3 członków ZOU pochodzących z wyboru.  

11. W przypadku śmierci albo rezygnacji z funkcji Przewodniczącego, jego obowiązki 

sprawuje Sekretarz aż do czasu wyboru następcy, lecz nie dłużej niż 1 miesiąc.  

12. Pełnomocnikiem ZOU może zostać każdy członek zwyczajny z wyłączeniem członków 

pełniących funkcje we władzach wybieralnych Zrzeszenia.   

13. Pełnomocnik ZOU może uczestniczyć w posiedzeniach ZOU, bez prawa do 

głosowania.  

14. Członkowie ZOU nie otrzymują wynagrodzenia za czynności podejmowane w związku 

z pełnionymi funkcjami.  

 

§19  

Uczelniana Komisja Rewizyjna  

1. UKR składa się z 3-5 członków wybranych przez WZC.  

2. UKR powołuje swojego Przewodniczącego w drodze uchwały niezwłocznie po 

zamknięciu obrad WZC.  

3. Do kompetencji UKR należy:  

1) bieżąca kontrola działalności OU;  



2) nadzór nad przestrzeganiem Statutu;  

3) pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych w przypadku sporu między 

członkami;  

4) żądanie przedstawienia wyjaśnień lub sprawozdania w sprawach związanych   

z działalnością Zrzeszenia od członków ZOU;  

5) rekomendacja w kwestii głosowania udzielenia absolutorium dla członków 

ustępującego ZOU;  

6) prawo do uczestniczenia w posiedzeniach ZOU bez prawa głosu;   

7) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych w pierwszej instancji.  

4. W razie potrzeby, UKR może:  

1) z własnej inicjatywy,  

2) na pisemny wniosek ZOU,  

3) na pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Zrzeszenia, 

  rozpocząć postępowanie wyjaśniające, a w przypadku zaistnienia odpowiednich 

przesłanek, wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec członka Zrzeszenia.  

5. W razie stwierdzenia, w postępowaniu dyscyplinarnym, łamania Statutu, uchwał władz 

Zrzeszenia, rażąco nieetycznego zachowania lub działania na szkodę Zrzeszenia, UKR 

może:  

1) udzielić publicznego upomnienia;  

2) zawiesić w prawach członka zwyczajnego na określony czas;  

3) zakazać członkowi zwyczajnemu pełnienia funkcji w wybieralnych władzach 

Zrzeszenia na określony czas;  

4) podjąć uchwałę o wykluczeniu ze Zrzeszenia.  

6. Od uchwały UKR stronom postępowania dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do 

KKR, która pełni rolę sądu dyscyplinarnego drugiej instancji.  

7. Postępowanie dyscyplinarne nie może być prowadzone wobec Przewodniczącego  

Zrzeszenia w sprawach związanych z pełnieniem przez niego funkcji.  

8. Uchwały UKR zapadają bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich 

członków UKR.  

9. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka UKR z pełnionej funkcji, w czasie trwania 

kadencji, ZOU zobowiązany jest zwołać́ NWZC w celu uzupełnienia składu UKR.  
10. Członkowie UKR, w czasie pełnienia funkcji, nie mogą być pociągani do 

odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach swoich obowiązków.  

11. Członkowie UKR nie otrzymują wynagrodzenia za czynności podejmowane w związku 

z pełnionymi funkcjami.  

 

ROZDZIAŁ V  

Majątek Zrzeszenia  

§20  

1. Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  

2. Na fundusze składają się:  



1) składki członkowskie;  

2) dotacje;  

3) subwencje;  

4) darowizny;  

5) spadki;  

6) dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach;  

7) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących  

w użytkowaniu Zrzeszenia.  

3. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskany z niej dochód 

przeznaczony jest wyłącznie na działalność statutową.  

  

ROZDZIAŁ VI  

Zmiana statutu i rozwiązanie Zrzeszenia  

§21  

Zmiana statutu może nastąpić uchwałą WZC, większością 2/3 ważnie oddanych głosów 

przy zachowanym kworum.  

 

§22  

1. Rozwiązanie Zrzeszenia może nastąpić uchwałą WZC, większością 3/4 ważnie 

oddanych głosów przy obecności minimum 4/5 Członków Zwyczajnych Zrzeszenia.  

2. W przypadku rozwiązania Zrzeszenia, o przeznaczeniu jego majątku, decyduje ostatnie 

WZC, które na podjęcie decyzji ma 30 dni od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu.  

Niepodjęcie decyzji w tym terminie uprawnia Zarząd Krajowy Niezależnego Zrzeszenia 

Studentów do przejęcia kompetencji w tym zakresie.  

 

ROZDZIAŁ VII  

Przepisy przejściowe  

§23  

 

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu 

Wiceprzewodniczący ds. Finansów staje się Wiceprzewodniczącym ds. 

Finansowych i zachowuje wszystkie posiadane kompetencje. 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VIII  

Przepisy końcowe  

§24  

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu zmiany do Krajowego Rejestru 

Sądowego oraz u Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej.   

 

 


