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REGULAMIN  

KLUBU ABSOLWENTA COLLEGIUM CIVITAS  

 

 

 

DEFINICJE: 

O ile z treści Regulaminu nie wynika inaczej, poniższe terminy będą miały następujące 

znaczenie: 

KLUB ABSOLWENTA COLLEGIUM CIVITAS w Warszawie - zwany dalej KLUBEM – 

forma działalności Uczelni, która prowadzona jest we współpracy z Centrum Karier 

Collegium Civitas, pod nadzorem Rektora Collegium Civitas. 

ABSOLWENT COLLEGIUM CIVITAS – osoba, która uzyskała dyplom ukończenia studiów: 

I i/lub II stopnia, studiów doktoranckich, podyplomowych oraz Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w COLLEGIUM CIVITAS w Warszawie. 

REGULAMIN – niniejszy Regulamin Klubu Absolwenta Collegium Civitas. 

REKTOR – Rektor Collegium Civitas.   

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Misją KLUBU jest integracja środowiska absolwentów, wykładowców, osób pracujących oraz 

współpracujących z  COLLEGIUM CIVITAS w Warszawie. 

 

§ 2 

Centrum Karier Collegium Civitas tworzy i prowadzi bazę danych członków Klubu, 

współtworzy stronę internetową Klubu, odpowiada za wsparcie techniczno-administracyjne 

Klubu i zapewnia przepływ informacji pomiędzy Uczelnią a Członkami Klubu. 
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§ 3 

Klub jest jedną z form działalności Collegium Civitas. 

 

§ 4 

1. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne, poświadczone oświadczeniem woli 

przystąpienia. 

2. Członek Klubu ma prawo zrezygnować z członkostwa w Klubie w dowolnym 

momencie poprzez złożenie pisemnej, pod rygorem nieważności, rezygnacji. 

 

§ 5 

Członkostwo w Klubie jest bezpłatne. 

 

§ 6 

Klub funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej, w szczególności jest 

otwarty na wszelkie inicjatywy oraz zapewnia swobodę przepływu informacji, różnorodność 

podejmowanych przedsięwzięć i spontaniczność działania. 

 

§ 7 

1. Klub zrzesza członków Collegium Civitas oraz inne osoby, które spełniają wymogi 

określone w rozdziale III niniejszego Regulaminu.  

2. Klub działa we współpracy z Centrum Karier Collegium Civitas, pod nadzorem 

Rektora. 

3. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków.  

 

§ 8 

1. Siedzibą Klubu jest siedziba Uczelni Collegium Civitas w Warszawie. 

2. Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić swoją działalność 

również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (np. konferencje, seminaria). 
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4. Dla realizacji swoich celów Klub może zrzeszać się w związki klubów, stowarzyszeń i 

innych podmiotów, działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych 

państw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

  

§ 9 

Klub nie posiada osobowości prawnej.  

 

§ 10 

Klub może posługiwać się znakiem graficznym zawierającym logo lub część logo Uczelni.  

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE KLUBU  

 

§ 11 

1. Celami Klubu są:  

a. łączenie oraz integrowanie środowiska absolwentów, studentów, 

wykładowców oraz osób pracujących i współpracujących z Collegium Civitas, 

b. aktywna współpraca Klubu z Collegium Civitas przy podtrzymywaniu stałych 

kontaktów z osobami zainteresowanymi rozwojem Uczelni, 

c. niesienie pomocy koleżeńskiej absolwentom i studentom Collegium Civitas, 

d. działanie na rzecz dobrego imienia Collegium Civitas, 

e. umacnianie więzi z Collegium Civitas, 

f. możliwość odnawiania i nawiązywania kontaktów z absolwentami różnych 

kierunków i roczników oraz wykładowcami Collegium Civitas,  

g. pobudzanie oraz kształtowanie aktywności zawodowej i naukowej członków 

Klubu, 

h. stwarzanie sieci kontaktów biznesowych między członkami Klubu, 

i. upowszechnianie oferty edukacyjnej Collegium Civitas w zakresie 

dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

j. wspieranie inicjatyw członków Klubu, 
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k. zapewnianie bezpośredniego dostępu do informacji o Uczelni, a w 

szczególności o jej ofercie dydaktycznej, prowadzonych badaniach oraz ich 

wynikach, 

l. wspieranie rozwoju Uczelni poprzez organizowanie i uczestniczenie w 

wydarzeniach Uczelni. 

 

§ 12 

1. Klub realizuje swoje cele zgodnie z zasadami statutowymi Collegium Civitas, poprzez:  

a. ułatwianie kontaktu pomiędzy członkami Klubu, studentami, wykładowcami 

i władzami Collegium Civitas,  

b. organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych,  

c. wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych lub pokrewnych 

celach, 

d. działania zaproponowane przez członków Klubu, o ile nie są one sprzeczne ze 

statutem Collegium Civitas, wewnętrznymi przepisami Uczelni lub 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOSTWO W KLUBIE  

 

§ 13 

Członkowie Klubu dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających oraz 

członków honorowych.  

 

§ 14 

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne będące absolwentami 

studiów I, II stopnia, studiów  doktoranckich, podyplomowych oraz Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku oraz wykładowcy, byli pracownicy administracji Collegium Civitas i 

studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli 3 lata w Collegium 

Civitas, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw 

publicznych, popierające cele Klubu i dające rękojmię czynnego działania we 

wspólnym wysiłku, zmierzającym do realizacji tych celów, które jednocześnie złożą 

pisemną deklarację członkowską. 
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2. Członkostwo zwyczajne nabywa się poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia do 

Klubu oraz dostarczenia jej osobiście lub za pomocą poleconej przesyłki pocztowej lub 

za pomocą poczty elektronicznej do Centrum Karier Collegium Civitas. 

3. Złożenie deklaracji przystąpienia członka zwyczajnego do Klubu, zgodnie z ust. 2 

niniejszego paragrafu, wymaga akceptacji Zarządu Klubu w formie uchwały. 

Spełnienie powyższych warunków łącznie oznacza wstąpienie tego członka do Klubu. 

Zarząd Klubu podejmuję taką uchwałę w każdym czasie.   

4. Zarząd Klubu wraz z Centrum Karier, po zapoznaniu się z deklaracją 

zainteresowanego, mają prawo odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych 

Klubu. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Klubu na swój własny wniosek 

lub wniosek Centrum Karier.  

5. Odmowa przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Klubu może nastąpić ze względu 

na nie spełnianie przez tę osobę warunków opisanych w niniejszym Regulaminie lub 

w przypadku, gdy jej postawa albo obiektywnie uzasadnione okoliczności lub 

wiarygodne informacje dotyczące udziału w podobnych organizacjach lub 

inicjatywach uzasadniają przypuszczenie, iż zainteresowany będzie działał w sposób 

sprzeczny z celami Klubu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania pisemnej uchwały Zarządu Klubu o nieprzyjęciu w poczet członków 

Klubu do Rektora, którego decyzja w tej sprawie jest ostateczna. 

7. Rektor zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie w terminie nie późniejszym niż 30 dni 

od dnia jego otrzymania.  

 

§ 15 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a. czynnego i biernego wyboru do Władz Klubu, 

b. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu, 

c. wypowiadania się we wszystkich sprawach dotyczących Klubu na piśmie lub 

ustnie w trakcie Walnego Zebrania, 

d. uczestniczenia we wszystkich działaniach realizujących cele Klubu. 

e. korzystania ze środków, urządzeń, usług i pomocy Klubu w zakresie 

ustalonym uchwałami Walnego Zebrania, 

f. zaskarżania uchwał lub orzeczeń Władz Klubu, jeśli istnieje przypuszczenie, że 

uchwały są sprzeczne z celami Klubu lub powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa do Rektora Uczelni, 

g. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.  

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

a. aktywnego uczestnictwa w pracach i na rzecz Klubu,  

b. przestrzegania Regulaminu i uchwał Władz Klubu, 
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c. dbania o dobre imię Klubu. 

 

§ 16 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, o ile spełnia wymagania 

wskazane w ust. 2 poniżej, albo osoba prawna lub jednostka nieposiadająca 

osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w 

realizacji celów Klubu, która złoży pisemną deklarację przystąpienia w charakterze 

członka wspierającego. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba, która uzyskała co najmniej jedno ze 

wskazanych poniżej absolutoriów w Collegium Civitas: 

a. studiów I stopnia,  

b. studiów II stopnia,  

c. studiów doktoranckich,  

d. studiów podyplomowych,  

e. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

3. Deklaracja przystąpienia członka wpierającego do Klubu wymaga akceptacji Zarządu 

Klubu w formie uchwały w w każdym czasie. Do członka wspierającego stosuje się 

odpowiednio przepisy § 14 ust 5, 6, 7 i 8 Regulaminu. 

4. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany zgodnie z 

obowiązującymi go zasadami reprezentacji lub przez pełnomocnika powołanego 

zgodnie z zasadami reprezentacji.  

 

§ 17 

1. Członek wspierający ma prawo brać czynny udział z głosem doradczym w pracach 

Klubu na Walnym Zebraniu, 

2. Członek wspierający ma obowiązek: 

a. wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Klubu, 

b. przestrzegania Regulaminu i uchwał Władz Klubu, 

c. dbania o dobre imię Klubu. 

 

§ 18 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,  która wyraża na to zgodę, 

a która w sposób szczególny wniosła wkład w rozwój idei Klubu lub zasłużyła się dla 

Klubu. 
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2. Nadanie godności członka honorowego następuje na drodze decyzji Rektora, podjętej 

na wniosek Walnego Zebrania  Klubu. 

    

§ 19 

1. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem: czynnego i biernego 

prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu. 

2. Członek honorowy ma prawo brać czynny udział z głosem doradczym w pracach 

Klubu na Walnym Zebraniu. 

3. Członek honorowy ma obowiązek: 

a. przestrzegania Regulaminu i uchwał Władz Klubu, 

b. dbania o dobre imię Klubu. 

 

§ 20 

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:  

a. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

b. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu 

Klubu, 

c. wykluczenia uchwałą Zarządu z przyczyn wskazanych w treści niniejszego 

Regulaminu, 

d. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania. 

 

§ 21 

1. Każdy członek Klubu może zostać zawieszony w prawach i obowiązkach członka na 

swój własny wniosek na okres nie dłuższy niż 1 (jeden) rok. 

2. Każdy członek Klubu może zostać zawieszony w swoich prawach i obowiązkach na 

okres nie dłuższy niż 2 lata.   

3. Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w przypadku powzięcia 

informacji o działaniach członka niezgodnych z zadaniami Klubu, w tym działaniach   

lub zaniechaniach mogących wpłynąć na dobre imię Klubu lub jego pozostałych 

członków.  

4. Uchwałę w przedmiocie zawieszenia członka Klubu podejmuje Zarząd. Jeżeli 

przyczyny zawieszenia członka Klubu nie ustaną, Zarząd może podejmować 

wielokrotnie uchwałę w przedmiocie zawieszenia członka.  

5. Zarząd może w każdym czasie podjąć uchwałę o uchyleniu uchwały o zawieszeniu 

członka. 
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§ 22 

1. Każdy członek Klubu może zostać wykluczony z Klubu na podstawie uchwały 

Zarządu w przypadku stwierdzenia: 

a. rażącego naruszenia zasad Klubu, lub 

b. nieprzestrzegania postanowień, uchwał lub Regulaminu Klubu lub 

powszechnie przyjętych zasad etyki, lub 

c. działania lub zaniechania mogącego wpłynąć na dobre imię Klubu, jego 

pozostałych członków lub Uczelni, lub 

d. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu 

powszechnego, lub 

e. działania lub zaniechania, którego skutkiem może być szkoda wyrządzona 

Klubowi lub jego członkom. 

 

 

§ 23 

1. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o jego zawieszeniu w prawach i 

obowiązkach lub ustania jego członkostwa, podając ich przyczyny, w terminie 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały lub wystąpienia zdarzenia uzasadniającego ustanie 

członkostwa. Członek, o podjętej decyzji w jego sprawie, zostanie poinformowany za 

pomocą poleconej przesyłki pocztowej lub za pomocą poczty elektronicznej, o ile 

wyrazi zgodę na elektroniczny sposób otrzymywania korespondencji. 

2. Członek, którego członkostwo ustało lub zostało zawieszone, ma prawo wniesienia 

odwołania do Walnego Zebrania w terminie 2 tygodni od daty doręczenia stosownej 

uchwały Zarządu lub zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Walne Zebranie rozpatrzy odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu. Do tego 

czasu uchwała Zarządu pozostaje w mocy.  

4. Od uchwały Walnego Zebrania w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia, 

przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Rektora, którego decyzja jest ostateczna. 

 

§ 24 

1. Zarząd Klubu zobowiązany jest zawiadomić członka Klubu o planie zawieszenia lub 

wykluczenia go z listy członków, podając przyczynę. 

2. Członek Klubu ma prawo do składania wyjaśnień przed podjęciem uchwały przez 

Zarząd o zawieszeniu lub wykluczeniu z listy członków. 

 

§ 25 

Ponowne przyjęcie w poczet członków Klubu osób, które utraciły członkostwo następuje na 

podstawie uchwały Zarządu Klubu, po wcześniejszej konsultacji z Rektorem. 
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ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE KLUBU  

 

§ 26 

1. Władze Klubu tworzą:   

a. Walne Zebranie. 

b. Zarząd Klubu. 

 

§ 27 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie.  

2. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem 

stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym. 

3. Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przynajmniej raz w roku przez Zarząd z 

własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 15% ogólnej liczby zwyczajnych 

członków Klubu (posiedzenie zwyczajne). 

4. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy 

lub na pisemny wniosek co najmniej ¼ członków zwyczajnych Klubu. 

5. Jeśli od rozpoczęcia kadencji Zarządu minie 18 miesięcy bez zwoływania Walnego 

Zebrania, Walne Zebranie może być zwołane na pisemny wniosek 10 członków 

zwyczajnych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Rektora. 

6. Rektorowi przysługuje prawo zwołania Walnego Zebrania w każdym czasie. 

7. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 

do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku nie podjęcia uchwały o 

zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w tym terminie, Zebranie to zwołuje 

Rektor. 

8. Zwołujący zawiadamia członków Klubu o miejscu i terminie obrad Walnego Zebrania 

na stronie internetowej Klubu, na co najmniej 14 dni i nie więcej niż 30 dni, przed jego 

terminem oraz za pomocą listów poleconych lub drogą elektroniczną, pod warunkiem, 

że członek wyraził pisemną zgodę na otrzymywanie takich powiadomień tą drogą. 

Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć 

do członków Klubu nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 
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§ 28 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

a. uchwalanie oraz zmiana Regulaminu Klubu,  

b. określanie i nadawanie kierunków oraz priorytetów działalności Klubu,  

c. wybór i odwoływanie członków Zarządu, 

d. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym 

jego członkom, 

e. uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu, o ile Klub będzie dysponował budżetem, 

f. składanie wniosku o przyznanie lub pozbawienie godności członka honorowego 

do Rektora,  

g. podejmowanie uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu zgodnie z 

treścią Regulaminu,  

h. decydowanie o przystąpieniu Klubu do organizacji krajowych, zagranicznych i 

międzynarodowych, 

i. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych od uchwał Zarządu w terminie 14 

dni od ich doręczenia, chyba, że z treści Regulaminu wynika inny termin, 

j. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Klubu, 

k. określanie zasad etyki członka Klubu, 

l. podjęcie decyzji o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku. 

 

§ 29 

1. Obradom Walnego Zebrania przewodniczy Przewodniczący Zarządu lub wyznaczony 

przez niego jeden z Wiceprzewodniczących Zarządu.  

2. Walne Zebranie wyraża swoją wolę w formie uchwał.  

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków 

zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu.  

4. Obrady Walnego Zebrania oraz podejmowanie uchwał jest jawne. Zgromadzeni mogą 

podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym. 

 

§ 30 

1. Zarząd Klubu składa się z minimum trzech, a maksymalnie z ośmiu członków Zarządu 

powoływanych na wspólną kadencję. 

2. Kandydaci do Zarządu zgłaszani są przez członków zwyczajnych Klubu lub zgłaszają 

się samodzielnie, spośród członków zwyczajnych Klubu obecnych na Walnym 

Zebraniu.  

3. Każdej z grup wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu przysługuje prawo 

zgłoszenia maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu. 
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4. Rektorowi przysługuje prawo zgłoszenia dowolnej liczby kandydatów do Zarządu.    

5. Wybór członków Zarządu dokonywany jest w głosowaniu jawnym przez Walne 

Zebranie, chyba, że Walne Zebranie uchwali tajność wyborów.  

6. Członek zwyczajny Klubu posiada jeden głos, który może oddać na wybranego przez 

siebie kandydata. 

7. Członek zwyczajny Klubu nieuczestniczący w Walnym Zebraniu, w trakcie którego 

przeprowadzane są wybory, nie może być wybierany do pełnienia tej funkcji w Klubie. 

Odstępstwem od tej zasady są nagłe sytuacje uniemożliwiające obecność, wówczas 

dany członek zwyczajny może wyznaczyć swojego przedstawiciela. 

8. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów 

podczas wyborów. Kandydat z największą ilością głosów zostaje Przewodniczącym. 

Dwójka kandydatów (-tek), którzy (-re) zebrali (-ły) 2 i 3 w kolejności ilość głosów 

zostaje Wiceprzewodniczącymi. W przypadku równiej największej ilości głosów 

wśród kandydatów, Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Przewodniczącego 

na pierwszym posiedzeniu. Procedura jest taka sama w przypadku zaistnienia 

podobnej sytuacji po ogłoszeniu wyników głosowania na Wiceprzewodniczących. 

9. Jeśli Zarząd składa się z więcej niż 3 osób to Członkowie Zarządu wybierają spośród 

siebie na pierwszym posiedzeniu pozostałe funkcje. Pierwsze posiedzenie Zarządu 

otwiera Przewodniczący, a w razie jego nieobecności dwoje 

Wiceprzewodniczących.   

10. W przypadku rezygnacji z funkcji, bądź odwołania członka Zarządu Klubu z funkcji, 

zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające skład Zarządu Klubu.  

 

§31 

1. Każdy z kandydatów, który w drodze głosowania przez Walne Zebranie został wybrany 

na członka Zarządu, powinien złożyć pisemne oświadczenie o przyjęciu nominacji na 

funkcję w Klubie w dniu jego wyboru. 

 

§ 32 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 

i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem. 

2. Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu w każdym czasie, a w szczególności w 

przypadku nieudzielenia jemu albo Zarządowi absolutorium ze sprawowanych 

obowiązków. 

3. Zarząd może uchwalić swój własny Regulamin, o którego treści informuje Walne 

Zebranie. 

4. Zarząd składa się co najmniej z Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących  
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5. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. 

 

§ 33 

1. Do uprawnień Zarządu Klubu należą w szczególności:  

a. organizowanie bieżącej działalności Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, ze szczególnym uwzględnieniem treści §36, oraz z Regulaminem i aktami 

wewnętrznymi Klubu,  

b. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Klubu, a 

nieuregulowanych Regulaminem i uchwałami Walnego Zebrania, 

c. opracowywanie budżetu Klubu i sprawozdań finansowych, 

d. zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań,  

e. prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Klubu, 

f. prowadzenie ewidencji członków Klubu we współpracy z Centrum Karier, 

g. uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka Klubu, zawieszania i wykluczenia 

członków Klubu, 

h. reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 

i. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności 

Klubu co 12 miesięcy, 

j. wybieranie spośród członków Zarządu przewodniczącego oraz dwóch 

wiceprzewodniczących. 

k. rozpatrywanie innych spraw nienależących do kompetencji Walnego Zebrania. 

 

§ 34 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej 3 członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu.  

2. W sytuacji kiedy Zarząd obraduje w składzie trzyosobowym potrzebna jest 

jednomyślność w podejmowaniu uchwał. Uchwały podjęte przez 2 lub mniejszą ilość 

członków Zarządu są nieważne. 

3. Do reprezentowania Klubu na zewnątrz uprawniony jest Przewodniczący 

samodzielnie, bądź dwóch Wiceprzewodniczących łącznie.  

4. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. 

5. Rektorowi przysługuje prawo zwołania posiedzenia Zarządu w każdym czasie. 

 

 

ROZDZIAŁ V 
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KOMPETENCJE REKTORA COLLEGIUM CIVITAS 

 

§ 35 

1. Rektorowi przysługuje prawo: 

a. uchylenia każdej uchwały Walnego Zebrania oraz Zarządu.  

b. odwołania każdego z członków Zarządu w każdym czasie z własnej inicjatywy 

lub na wniosek ¼ członków zwyczajnych Klubu. 

c. wykluczenia lub zawieszenia każdego członka Klubu w każdym czasie, 

d. rozwiązania Klubu w każdym czasie. 

2. Grupie co najmniej 10 członków Klubu przysługuje prawo zaskarżenia każdej uchwały 

Zarządu lub Walnego Zebrania do Rektora po uprzednim wyczerpaniu trybu 

wskazanego w niniejszym Regulaminie, jeśli istnieje przypuszczenie, że uchwała jest 

sprzeczna z celami Klubu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej składa się w terminie 14 dni od dnia 

poinformowania członków Klubu o podjętej uchwale. 

4. Rektor uchyla zaskarżoną uchwałę lub podtrzymuje ją w mocy w terminie 3 miesięcy 

od dnia wniesienia zaskarżenia, chyba że inny termin wynika z treści Regulaminu.     

 

 

ROZDZIAŁ VI 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§36 

Regulamin Klubu, uchwały Walnego Zebrania oraz uchwały Zarządu Klubu muszą być 

zgodne ze Statutem Collegium Civitas, uchwałami władz Collegium Civitas oraz 

wewnętrznymi regulaminami Collegium Civitas. 

 

§ 37 

Niniejszy Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Klubu. 

 

§ 38 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20. 10. 2016 roku. 
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