Statut
Stowarzyszenia Studentów
Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
"Geoida"
[uchwalony 21 lutego 2012 r., zmieniony 17 października 2017 r.]
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenia Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej "Geoida" i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
2. Dopuszcza się korzystanie ze skróconej nazwy, która brzmi Stowarzyszenie Studentów
„Geoida”.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą
Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
Stowarzyszenie jest kontynuatorem działań Koła Naukowego Geodetów powstałego w 1919
roku w Politechnice Warszawskiej.
§4
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami państwowymi.

firmowego

(logo)

zgodnie

2. Znak firmowy (logo) oraz zasady jego wykorzystywania określa odrębny regulamin znaku
firmowego (logo) Stowarzyszenia przyjęty przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
w drodze uchwały.

Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań pracą organizacyjną i naukową w środowisku
studenckim,
2) współpraca z władzami uczelni, Samorządem Studenckim oraz stowarzyszeniami
i organizacjami studenckimi,
3) współpraca z organizacjami i firmami działającymi na terenie kraju i za granicą,
4) popularyzacja zagadnień z dziedziny geodezji i kartografii,
5) promowanie Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na arenie
krajowej i międzynarodowej,
6) działalność mająca na celu integrowanie środowiska akademickiego Wydziału
Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
§6
Środki działania Stowarzyszenia to:
1) inicjowanie i popieranie studenckiej działalności naukowej,
2) organizowanie studenckich wymian naukowych, kulturalnych i turystycznych pomiędzy
uczelniami krajowymi i zagranicznymi,
3) organizowanie wykładów, konferencji, sesji, seminariów, zebrań, spotkań
dyskusyjnych, wystaw, wyjazdów oraz innych przedsięwzięć naukowych, kulturalnych
i turystycznych,
4) rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej pomiędzy:
a. organizacjami geodezyjnymi w środowisku studenckim,
b. organizacjami zawodowymi geodetów w Polsce,
c. firmami, przedsiębiorstwami i jednostkami w kraju i za granicą,
5) pośrednictwo i organizacja pracy, stażu oraz praktyki zawodowej dla studentów,
6) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i kolportażowej według
obowiązujących przepisów,
7) reprezentowanie swoich członków oraz sympatyków wobec władz uczelni.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§7
1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać student Wydziału Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
§8
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie pisemnej
deklaracji, podpisanej przez dwóch Członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub na
podstawie wniosku osoby ubiegającej się o członkostwo.
2. Zarząd Główny Stowarzyszenia może ustanowić okres próbny dla kandydata, nie dłuższy
niż pół roku, po którym wniosek jest ponownie rozpatrywany.
§9
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,
2) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
3) zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
4) udzielania rekomendacji dla kandydatów na członków Stowarzyszenia,
5) używania znaku firmowego Stowarzyszenia według obowiązujących przepisów.
§ 10
1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia oraz innych posiedzeniach
i zebraniach Stowarzyszenia zwoływanych przez Władze Naczelne Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek członkowskich.
2. Zarząd Główny Stowarzyszenia może zwolnić częściowo lub całkowicie z obowiązku
opłacania składek członkowskich.
§ 11
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
2) wykluczenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia poprzez przegłosowanie
bezwzględną większością głosów z powodu rażącego nieprzestrzegania statutu,
regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia, bądź nieopłacania składek
członkowskich przez okres jednego roku,

3) ukończenia studiów bądź skreślenia z listy studentów - w przypadku członka
zwyczajnego.
2. Utrata członkostwa nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań majątkowych członka wobec
Stowarzyszenia ani jego roszczeń do Stowarzyszenia.
3. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania od uchwały Zarządu
Głównego Stowarzyszenia, wskazanej w §11 ust. 2, do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni
od jej doręczenia. W takim przypadku Komisja Rewizyjna w myśl §15 ust. 1 wnioskuje
do Prezesa o zwołanie Walnego Zgromadzenia, które rozpatruje odwołanie od decyzji Zarządu
Głównego Stowarzyszenia dotyczących utraty członkostwa w Stowarzyszeniu zwykłą
większością głosów.

Rozdział IV
Struktura Stowarzyszenia
§ 12
Strukturę Stowarzyszenia tworzą Władze Stowarzyszenia.
§ 13
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
2) Zarząd Główny Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.
3. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia powołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz
Komisję Rewizyjną na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym.
4. Powołanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej następuje w tajnym
głosowaniu, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania.
5. W przypadku ustąpienia członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej w czasie
trwania ich kadencji, władzom przysługuje prawo kooptacji. Prawo to przysługuje, jeżeli liczba
ustępujących członków nie przekracza połowy władz wybranych na Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia. Prawo kooptacji nie dotyczy Prezesa Stowarzyszenia.
§ 14
1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą
Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

władzą

uchwałodawczą

2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje prawomocne uchwały bezwzględną
większością ważnie oddanych głosów w obecności, w pierwszym terminie, co najmniej połowy
osób uprawnionych do głosowania, a w drugim bez względu na ich liczbę.

§ 15
1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Prezesa Stowarzyszenia
na wniosek:
1) bezwzględnej większości głosów Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty
wpłynięcia wniosku.
2. W przypadku, gdy Prezes Stowarzyszenia nie zwołuje posiedzenia pomimo wniosku,
o którym mowa w § 15 punkt 1, Walne Zgromadzenie zwołuje i prowadzi Komisja Rewizyjna.
3. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia prowadzi Prezes Stowarzyszenia z wyjątkiem:
1) Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym,
które prowadzi Komisja Rewizyjna,
2) sytuacji o której mowa w § 15 punkt 2.
§ 16
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Prezesa
Stowarzyszenia,
który
powiadamia
członków
zwyczajnych
Stowarzyszenia
z dwutygodniowym wyprzedzeniem o jego miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane przynajmniej raz w roku
i jedno z nich musi mieć charakter sprawozdawczo-wyborczy.
3. Posiedzenie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwoływane jest co roku przed
upływem kadencji Władz Stowarzyszenia,
4. Kadencja Władz Stowarzyszenia każdorazowo upływa z dniem rozpoczęcia semestru
letniego na Politechnice Warszawskiej.
5. Ostatnim dniem na zwołanie posiedzenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym
w każdym roku jest data 15 stycznia. W przypadku (zaistnienia) szczególnych okoliczności
dopuszcza się zwołanie posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego w terminie późniejszym,
jednak nie później niż data rozpoczęcia semestru letniego na Politechnice Warszawskiej.
§ 17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Prezesa
Stowarzyszenia, który powiadamia członków zwyczajnych Stowarzyszenia z tygodniowym
wyprzedzeniem o jego miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:
1) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych
do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

2) powoływanie na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia regulaminowych
jednostek organizacyjnych, działających w celu usprawnienia działania
Stowarzyszenia,
3) przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej
oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego
Stowarzyszenia,
4) wybór Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia
i członków Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie zmian statutu,
6) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych
Stowarzyszenia lub członków Stowarzyszenia,

przez

Zarząd

Główny

7) nadawanie Tytułów i Odznaczeń Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji w przedmiocie nieprzyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego Stowarzyszenia dotyczących
utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
10) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia
w przypadku jego rozwiązania,
11) podejmowanie uchwały dotyczącej rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 19
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia jest najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia.
2. W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia wchodzą:
1) Prezes Stowarzyszenia, student kierunku Geodezja i Kartografia lub Geoinformatyka
na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
2) Członkowie, w liczbie od dwóch do czterech, z czego co najmniej dwóch jest
studentami kierunku Geodezja i Kartografia lub Geoinformatyka na Wydziale Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej
3. Z grona swoich członków Zarząd Główny Stowarzyszenia wybiera Skarbnika oraz
Sekretarza drogą Uchwały.
4. W przypadku wyboru co najmniej trzech Członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
dopuszcza się obsadzenie stanowiska Wiceprezesa Stowarzyszenia w drodze Uchwały.
5. Prezes Stowarzyszenia nie może być wybrany na Skarbnika, ani Sekretarza
Stowarzyszenia.

6. Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4) przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
7) zwoływanie regularnych spotkań Stowarzyszenia minimum
(wykluczając miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień),

raz w miesiącu

8) pisanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia minimum raz w roku,
9) sprawozdanie ustne z przebiegu kadencji minimum dwa razy do roku (jedno
w przedziale lipiec – wrzesień, drugie w przeciągu miesiąca przed Walnym
Zgromadzeniem sprawozdawczo – wyborczym),
10) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
11) prowadzenia ewidencji członków Stowarzyszenia,
12) ustalanie wysokości składek członkowskich.
7. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów
przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywają się w terminach ustalonych
przez Zarząd, minimum cztery razy w roku. Posiedzenia zwołuje Prezes Stowarzyszenia
z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu.
§ 20
1. Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia.

jest

niezawisłym,

autonomicznym,

kontrolnym

organem

2.Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok i odpowiada kadencji Zarządu Głównego
Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna składa się minimum z trzech i maksimum z pięciu członków i wybiera ze
swego grona przewodniczącego i sekretarza.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Głównego
Stowarzyszenia.

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która posiada minimum roczny staż
członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz w momencie wyboru jest członkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia.
7. Członek Komisji Rewizyjnej powinien wyróżniać się znajomością podstaw prawnych
funkcjonowania Stowarzyszenia.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków.
9. Zadaniami Komisji Rewizyjnej są:
1) nadzorowanie i kontrolowanie działalności wszystkich członków Stowarzyszenia,
2) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych,
3) sprawdzanie zgodności podejmowanych uchwał, regulaminów i innych decyzji
z przepisami prawa,
4) kontrola finansów i majątku Stowarzyszenia,
5)

udzielanie odpowiedzi na pisemne wnioski członków Stowarzyszenia w terminie nie
przekraczającym dwóch tygodni od momentu ich wpłynięcia,

6) proponowanie treści uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla Członków
pełniących funkcję w Stowarzyszeniu.

10. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia poprzez:
1) wzywanie do sprawozdań pisemnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
2) przeprowadzenie sprawozdań ustnych członków Stowarzyszenia w terminach
ustalonym przez obie strony.

Rozdział V
Tytuły i Odznaczenia Stowarzyszenia
§ 21
1. Tytuły i Odznaczenia Stowarzyszenia są formą wyróżnienia dla osób fizycznych lub
prawnych. Przyznawane są za wybitny wkład wniesiony w działalność Stowarzyszenia, który
w sposób szczególny zapisał się w jego historii.
2. O nadaniu lub pozbawieniu Tytułu i Odznaczenia decyduje bezwzględną większością
głosów Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia drogą Uchwały.
3. Pisemny i uargumentowany wniosek do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
o nadanie Tytułu i Odznaczenia może zgłosić:
1) Zarząd Główny Stowarzyszenia

2) 2/3 głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia
§ 22
1. Stowarzyszenie może nadawać Tytuły:
1) Członka Honorowego,
2) Partnera Stowarzyszenia,
3) Członka Zasłużonego.
2. Członkowie Tytularni posiadają prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
§ 23
1. Tytuł Członka Honorowego może zostać nadany każdej osobie fizycznej, która w sposób
wybitny wpisała się w historię Stowarzyszenia.
2. Tytuł Partnera Stowarzyszenia może zostać nadany każdej osobie fizycznej lub prawnej
niebędącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, która w sposób szczególny pomaga
i wspiera Stowarzyszenie w jego działalności.
3. Tytuł Członka Zasłużonego może zostać nadany aktualnemu lub byłemu członkowi
zwyczajnemu, który poprzez swoją działalność szczególnie zasłużył się dla Stowarzyszenia.
§ 24
1. Odznaczeniami Stowarzyszenia są:
1) Złota Odznaka Stowarzyszenia,
2) Zwykła Odznaka Stowarzyszenia.
2. Odznaki Stowarzyszenia przedstawia znak firmowy (logo) Stowarzyszenia.
3. Odznaczenia Stowarzyszenia przyznawane są odpowiednio:
1) Złota Odznaka Stowarzyszenia przyznawana jest osobie posiadającej Tytuł Członka
Honorowego Stowarzyszenia,
2) Zwykła Odznaka Stowarzyszenia przyznawana jest osobie przyjętej w poczet członków
zwyczajnych Stowarzyszenia i jest zewnętrznym wyrazem przynależności jej
posiadacza do Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
§ 25
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

1) składki członkowskie,
2) dotacje,
3) darowizny i zapisy,
4) wpływy z działalności statutowej,
5) inne dotacje zgodne z przepisami prawa.
3. Za majątek Stowarzyszenia odpowiedzialny jest Zarząd Główny Stowarzyszenia.
4. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest corocznie na pierwszym spotkaniu w roku
akademickim przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w formie uchwały.
§ 26
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia o przeznaczeniu jego majątku decyduje ostatnie
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. W razie braku takiej decyzji majątek przechodzi na
rzecz organu Samorządu Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
z przeznaczeniem na cele wspierające działalność studencką.
§ 27
1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
wymagane są podpisy: Prezesa Stowarzyszenia i Skarbnika lub odpowiednio Prezesa
Stowarzyszenia i dwóch innych członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków niemajątkowych Stowarzyszenia
wymagany jest co najmniej jeden podpis: Prezesa Stowarzyszenia lub dwóch członków
Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 28
Zmiany statutu uchwala Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów
członków zwyczajnych w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 29
Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku podejmuje
Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów członków zwyczajnych przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzenie powołuje likwidatorów zwykłą
większością głosów.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe i przejściowe
§ 30
1. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
2. Statut zawiera osiem rozdziałów i 30 paragrafów. Rozdziałami niniejszego Statutu są:
Rozdział I.
Rozdział II.
Rozdział III.
Rozdział IV.
Rozdział V.
Rozdział VI.
Rozdział VII.
Rozdział VIII.

Postanowienia ogólne
Cele i środki działania Stowarzyszenia
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
Struktura Stowarzyszenia
Tytuły i Odznaczenia Stowarzyszenia
Majątek Stowarzyszenia
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
Przepisy końcowe i przejściowe

3. Osoby posiadające Członkostwo Honorowe automatycznie uzyskują tytuł Członka
Honorowego oraz zyskują wszystkie prawa z racji tego Tytułu.
4. Załącznikami do niniejszego Statutu są:
1) Załącznik nr 1 – Regulamin znaku firmowego (logo) Stowarzyszenia
2) Załącznik nr 2 – Regulamin Odznak i Tytułów Stowarzyszenia

