
REGULAMIN  

“KLUBU STUDENTA POLONIJNEGO” w Warszawie 

działającego przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”  

 

PEAMBUŁA  

 

 

My, młodzież polonijna, w trosce o byt i przyszłość Polonii, będziemy wspierać i zrzeszać 

osoby polskiego pochodzenia, organizacje polonijne i stawać się młodymi liderami 

polonijnymi, aby polskość rozsiana po całym świecie przetrwała na wieki. Służącym do tego 

narzędziem będzie Klub Studenta Polonijnego, którego regulamin uroczyście uchwalamy. 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Niniejszym regulaminem Umawiające się Strony tworzące Komitet Założycielski powołują na 

czas nieokreślony organizację o nazwie „Klub Studenta Polonijnego” zwaną dalej „Klubem” 

lub „KSP”, działającą przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Klub jest dobrowolnym, 

samorządnym i trwałym zrzeszeniem. 

 

§ 2 

 

Klub nie posiada osobowości prawnej. 

 

§ 3 

 

Siedzibą Klubu jest Dom Polonii im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, ul. Krakowskie 

Przedmieście 64, Warszawa. 

 

  



§ 4 

 

Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 

realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 

§ 5 

 

Klub może posiadać znaki graficzne wyróżniające je spośród innych organizacji. 

 

§ 6 

 

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA KLUBU ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 1 

 

Celami i zadaniami Klubu są: 

 

1. Zrzeszanie i wspieranie Polonii na terenie Rzeczpospolitej oraz Polaków za granicą; 

2. Promowanie Rzeczypospolitej Polskiej i wzmacnianie jej pozycji na arenie 

międzynarodowej; 

3. Budowanie przyjaznych relacji między Rzeczpospolitą Polską a państwami trzecimi 

oraz ich obywatelami; 

4. Wymiana doświadczeń oraz posiadanej wiedzy pomiędzy członkami Klubu;  

5. Wspieranie młodych liderów polonijnych; 

6. Wspieranie działalności organizacji i instytucji Polonii oraz Polaków za granicą; 

7. Współpraca z KSP w kraju oraz za granicą; 

8. Organizowanie wolontariatu krajowego i międzynarodowego; 

9. Upowszechnianie wiedzy na temat Polonii, Polaków za granicą, stosunków 

międzynarodowych, polityki polonijnej oraz polityki zagranicznej Rzeczypospolitej 

Polskiej. 



 

§ 2 

 

Klub realizuje swoje cele i zadania poprzez: 

1. Współpracę ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, zwanym dalej „SWP”, Klubami 

Studenta Polonijnego działającymi przy SWP w kraju oraz za granicą, innymi 

stowarzyszeniami, instytucjami administracji publicznej, których zadaniem jest 

wspieranie Polonii i Polaków poza granicami Rzeczypospolitej;  

2. Współpracę w kraju i za granicą z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi o 

podobnych celach działania; 

3. Współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizowanych projektów; 

4. Organizowanie spotkań z polskimi politykami, dyplomatami i urzędnikami, a także z 

korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Rzeczpospolitej Polskiej; 

5. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, itp. oraz uczestnictwo w tego 

typu inicjatywach organizowanych przez inne instytucje i organizacje pozarządowe w 

kraju i za granicą; 

6. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez cykliczne 

spotkania, realizację wspólnych projektów.  

 

  



ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 1 

 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

a) Kandydatów; 

b) Stałych; 

c) Alumnów;  

d) Honorowych.  

 

§ 2 

 

Mimo podziału członków, stanowisk, jakie mogą zajmować, wszyscy są równi wobec siebie.  

§ 3 

Członkiem Klubu może zostać: 

1. Każdy student lub doktorant polskiego pochodzenia, posiadający zdolność do 

czynności prawnych oraz niepozbawiony praw publicznych.  

2. Uczestnik rocznego kursu przygotowawczego do studiów w Polsce. 

3. Uczniowie ostatniej klasy liceum lub technikum. 

 

§ 4 

 

1. Kandydatem Klubu może być osoba, która spełnia warunki przewidziane w § 3 oraz 

złoży deklarację członkowską.  

 

2. Członkiem stałym Klubu może być każdy kandydat, który wykaże się należytą 

aktywnością w trakcie sześciomiesięcznego okresu próbnego oraz zostanie przyjęty 

przez Zarząd w poczet członków stałych Klubu. Kandydat powinien spełnić co 

najmniej jeden z poniższych warunków: 

 

a) Udział w cyklicznych spotkaniach Klubu; 



b) Organizacja wydarzenia w ramach Klubu (np. artystyczne, naukowe, 

charytatywne, społeczne, itd.); 

c) Udział w działalności wolontariackiej przy SWP; 

d) Inna działalność potwierdzona przez Zarząd Klubu.  

 

3. Alumnem może zostać każdy członek stały, który ukończył studia.   

 

4. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów KSP, oraz która 

wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.  

 

§ 5 

 

1. Przyjęcia kandydatów dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w terminie 30 

dni od daty złożenia deklaracji. 

2. Przyjęcia w poczet członków stałych dokonuje się poprzez uchwałę Zarządu na 

podstawie wniosku o członkostwo stałe.  

3. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków honorowych Klubu podejmuje Walne 

Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu. 

4. Przyjęcia w poczet alumnów dokonuje się poprzez uchwałę Zarządu na podstawie 

wniosku o statusie alumna.  

 

§ 6 

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: 

a) Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Klubu złożonej na ręce Zarządu, 

b) Na wniosek Zarządu: 

1) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania ze swoich zobowiązań, przez okres 

przekraczający sześć miesięcy; 

2) z powodu rażącego naruszenia zasad regulaminu, nieprzestrzegania postanowień i 

uchwał władz Klubu; 



3) ze względu na brak aktywnej działalności ze strony członków stałych na rzecz Klubu 

w okresie jednego roku.  

c) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej. 

§ 7 

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Klubie przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 

Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego 

Zebrania jest ostateczna. 

§ 8 

1. Kandydaci Klubu mają prawo do: 

a) Udziału w wydarzeniach organizowanych przez Klub; 

b) Inicjowania nowych form działalności Klubu; 

c) Korzystania z pomocy Klubu w swojej działalności; 

d) Udziału w Walnym Zebraniu Członków Klubu bez prawa głosu.  

2. Członkowie stali Klubu mają prawo do: 

a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu;  

b) Udziału we wszystkich formach działalności Klubu; 

c) Inicjowania nowych form działalności Klubu; 

d) Składania wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań 

Klubu; 

e) Korzystania z innych możliwości, jakie stwarza Klub; 

f) Używania odznak i znaków Klubu, a także jego reprezentowania na wszelkich 

wydarzeniach i spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami i ideą działania 

Klubu. 

 

 

 

 



3. Alumni mają prawo do: 

 

a) Udziału w wydarzeniach organizowanych przez Klub; 

b) Inicjowania nowych form działalności Klubu; 

c) Korzystania z pomocy Klubu w swojej działalności; 

d) Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 

 

4. Członek Honorowy ma prawo do:  

 

a) Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym; 

b) Wspierania działalności Klubu. 

§ 9 

Do obowiązków członków należy: 

 

a) Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Klubu; 

b) Stosowanie się w swojej działalności do uchwał i wytycznych władz Klubu oraz 

Regulaminu Klubu; 

c) Dbanie o dobre imię Klubu. 

 

 



ROZDZIAŁ IX 

WŁADZE ORGANIZACJI: POWOŁYWANIE, ODWOŁYWANIE, KOMPETENCJE 

 

§ 1 

 

Do władz Klubu należy: 

 

a) Walne Zebranie Członków Klubu; 

b) Zarząd Klubu; 

c) Komitet Programowy Klubu. 

 

§ 2 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 

a) Uchwalanie i proponowanie zmian do regulaminu Klubu; 

b) Wybór członków Zarządu Klubu – Przewodniczącego Klubu, Wiceprzewodniczącego 

oraz Sekretarza Generalnego; 

c) Wybór członków Komitetu Programowego Klubu; 

d) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Klubu; 

e) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu; 

f) Nadanie tytułu członka honorowego KSP; 

g) Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Klubu; 

 

§ 3 

 

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez przewodniczącego Zarządu Klubu co 

najmniej raz do roku oraz na żądanie co najmniej 3/4 członków Klubu.  

 

2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Klubu oraz 

przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.  

 

  



3. Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy Przewodniczący lub Członek 

Klubu wybrany zwykłą większością głosów na wniosek 1/3 zgromadzonych. 

 

§ 4 

 

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów 

w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych. 

 

§ 5 

 

1. Komitet Programowy, zwany dalej Komitetem, składa się z 4 członków. Członkiem 

Komitetu może zostać każdy stały członek Klubu, który sam zgłosił się do działania w 

Komitecie. 

2. Członków Komitetu wybiera Walne Zebranie Członków większością bezwzględną 

obecnych na zgromadzeniu członków. 

3. Kadencja Komitetu trwa jeden rok. 

4. Członkostwo w Komitecie ustaje na wniosek członka Komitetu lub 1/3 członków 

Klubu. Osoby pełniące funkcje w Komitecie Klubu mogą w dowolnym momencie się 

wycofać z działalności w organie, informując o tym pisemnie lub ustnie Zarząd Klubu. 

Wolne miejsce w Komitecie Klubu zostaje obsadzone przez innego członka, po 

pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku przez Zarząd Klubu.  

 

§ 6 

Do kompetencji Komitetu Programowego należy:  

a) wsparcie związane z organizacją wydarzeń i spotkań prowadzonych przez członków 

Klubu.  

b) wspieranie Sekretarza Generalnego w ramach przygotowania sprawozdań ze spotkań 

cyklicznych, na których Sekretach był nieobecny 

c) przechowywanie odpowiedniej dokumentacji.  

d) wspieranie Wiceprzewodniczącego w ramach działań zewnętrznych Klubu – kontakt 

oraz współpraca z partnerami zagranicznymi, wsparcie osób lub jednostek 

wyrażających chęć utworzenia Klubów Studenta Polonijnego w innych miastach na 

terenie Rzeczypospolitej oraz za granicą.  

 



§ 7 

1. Komitet Programowy opracowuje Długoterminowy Plan Działania Klubu na okres 

roczny oraz Krótkoterminowy Plan Działania na okres trzech miesięcy.  

2. Długoterminowy oraz Krótkoterminowy Plan działania musi zawierać przyszłe 

aktywności Klubu oraz sposób ich realizacji.  

3. Długoterminowy Plan Działania musi być złożony w formie pisemnej na ręce 

Przewodniczącego w terminie nieprzekraczającym 10 dni od daty zakończenia 

poprzedniego Planu.  

4. Krótkoterminowy Plan Działania musi być złożony w terminie nieprzekraczającym 5 

dni od daty zakończenia poprzedniego Planu.  

5. Przewodniczący Klubu przedstawia oraz uzgadnia powyższe plany z przedstawicielem 

WSP.   

§ 8 

 

 

Zarząd Klubu składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza 

Generalnego oraz innych członków, jeżeli Walne Zebranie Klubu tak postanowi. 

 

§ 9 

 

Kadencja Zarządu trwa jeden rok. 

 

§ 10 

 

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 9 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) Kierowanie bieżącą działalnością Organizacji; 

b) Reprezentowanie Organizacji wobec władz SWP; 



c) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

d) Prowadzenie rejestru członków organizacji; 

e) Powoływanie zespołów problemowych do realizacji zadań KSP; 

f) Opracowanie oraz składanie sprawozdania z działalności Klubu Walnemu Zebraniu 

Członków oraz przedstawicielowi SWP na koniec kadencji. 

§ 10 

Przewodniczący kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Klub na zewnątrz. Składa 

sprawozdanie z działalności Klubu.  

§ 11 

Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącym koordynuje prace Klubu. 

§ 12 

Przewodniczący podejmuje decyzje w sprawach nagłych, przy czym na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu przedstawia je do zatwierdzenia. 

§ 13 

Wiceprzewodniczący Zarządu jest odpowiedzialny za kontakt oraz wsparcie merytoryczne 

osób reprezentujących KSP w innych państwach.  

§ 14 

Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za sporządzanie protokołu Walnego Zebrania, 

sporządzanie sprawozdań ze spotkań Klubu oraz prowadzenie rejestru członków.  

§ 15 

 

Każdy członek Zarządu ponosi własną odpowiedzialność za działania w obrębie ich 

kompetencji wyłącznych, które zostały mu niniejszym statutem powierzone.  

  



ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1 

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Regulamin nie wejdzie w 

życie w wypadku pisemnego zgłoszenia sprzeciwu przynajmniej trzech członków stałych. W 

tym przypadku Regulamin podlega rewizji oraz powtórnemu ogłoszeniu.  

§ 2 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest członkiem honorowym Klubu Studenta 

Polonijnego.  

§ 3 

Członkowie Stali powołują do życia Zarząd Tymczasowy oraz Tymczasowy Komitet 

Programowy. Dane organy będą sprawować swoje funkcje do czasu pierwszego Walnego 

Zebrania Członków.  

 


