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Propozycja Regulaminu Klubu Studenta i Absolwenta  

Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej  

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

Klub Studenta i Absolwenta Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej jest dobrowolnym, 

samorządnym oraz niezależnym zrzeszeniem grupującym studentów i absolwentów Gdańskiej 

Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz członków Klubu Absolwenta Bałtyckiej Wyższej Szkoły 

Humanistycznej, działającym w strukturach Uczelni. 

 

§2 

 

Siedziba Klubu Studenta i Absolwenta GWSH mieści się w Gdańskiej Wyższej Szkole 

Humanistycznej w Gdańsku. 

 

§3 

 

Klub Studenta i Absolwenta opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.  

 

§4 

 

Nadzór nad działalnością Klubu Studenta i Absolwenta sprawuje Rektor GWSH bądź jego 

przedstawiciel. 

 

Rozdział 2 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§1 

 

Celami Klubu Studenta i Absolwenta GWSH są: 

 integrowanie oraz utrwalanie więzi społecznych studentów i absolwentów  

oraz propagowanie koleżeńskich form kontaktów 

 tworzenie nowych perspektyw zawodowych i pozazawodowych 

 wspieranie oraz inicjowanie form kontynuacji kształcenia absolwentów 

 promowanie studentów oraz absolwentów w środowisku pracodawców 

 tworzenie możliwości kontaktów biznesowych absolwentów 

 wzajemne wspieranie się na drodze kariery zawodowej 

 pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami  

oraz absolwentami   
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 dbałość o dobry wizerunek i prestiż Uczelni 

 lobbing na rzecz Uczelni oraz absolwentów 

 organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i charytatywnych 

Klub Studenta i Absolwenta realizuje swoje cele poprzez: 

 organizowanie zjazdów oraz spotkań studentów i absolwentów 

 organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje studentów oraz absolwentów 

 organizowanie seminariów, konferencji, narad, pokazów i szkoleń 

 współpracę z Władzami Uczelni jako grono opiniodawcze i doradcze 

 współpracę z organizacjami w kraju oraz za granicą zainteresowanymi działalnością Klubu 

Studenta i Absolwenta GWSH 

 prowadzenie bazy danych studentów oraz absolwentów służącej do badań na ich temat 

 

Rozdział 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§1 

 

Członkowie Klubu Studenta i Absolwenta GWSH dzielą się na: 

a. zwyczajnych 

b. honorowych 

 

§2 

 

Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa będący 

studentem bądź absolwentem Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku lub członkiem 

Klubu Absolwenta Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie. 

 

§3 

 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

 czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Klubu Studenta i Absolwenta GWSH  

 udziału w seminariach, konferencjach, naradach, pokazach oraz szkoleniach 

organizowanych przez Władze Klubu Studenta i Absolwenta 

 korzystania z form pomocy koleżeńskiej 

 korzystania ze szkoleń i innych form pomocy w podnoszeniu kwalifikacji 

 zgłaszania wniosków oraz postulatów do Władz Klubu Studenta i Absolwenta 

 

§4 

 

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Klubu Studenta i Absolwenta na podstawie ich pisemnej 

Deklaracji stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. 
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§5 

 

Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

 przestrzegania postanowień Regulaminu oraz uchwał Władz Klubu Studenta  

i Absolwenta 

 przestrzegania norm etycznych oraz zasad współżycia społecznego  

 

§6 

 

Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walny Zjazd osobom szczególnie zasłużonym 

dla Klubu Studenta i Absolwenta lub polskiej nauki oraz wybitnym postaciom życia gospodarczego  

i kulturalnego. 

 

Rozdział 4 

Władze Klubu Studenta i Absolwenta GWSH 

 

§1 

 

Władzami Klubu Studenta i Absolwenta są: 

 Walny Zjazd 

 Zarząd  

 

§2 

 

1. Najwyższą Władzą Klubu Studenta i Absolwenta jest Walny Zjazd. Walny Zjazd może być 

zwyczajny lub nadzwyczajny. Walny Zjazd zwołuje Zarząd co dwa lata. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Zarząd powiadamia członków Klubu 

nie później niż 21 dni przed datą Zjazdu. Zawiadomienie członków odbywa się poprzez 

opublikowanie informacji na stronie internetowej oraz powiadomienie e – mail. 

 

§3 

 

1. W Walnym Zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni. 

2. Członkowie honorowi mogą obserwować obrady Walnego Zjazdu i wyrażać opinie podczas 

Zjazdu. 

 

§4 

 

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy: 

 uchwalanie kierunków działalności merytorycznej oraz organizacyjnej Klubu Studenta  

i Absolwenta 

 przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu Studenta i Absolwenta 

 udzielanie absolutorium Zarządowi 
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 wybór i odwołanie Zarządu 

 uchwalanie regulaminu Walnego Zjazdu 

 nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego Klubu Studenta i Absolwenta 

 podejmowanie uchwał o zmianie Regulaminu Klubu Studenta i Absolwenta lub rozwiązaniu 

Klubu 

 

§5 

 

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd: 

a. z inicjatywy własnej 

b. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu 

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu powinien być złożony Zarządowi  

w formie pisemnej i zawierać proponowany porządek obrad. 

3. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd w ciągu 8 tygodni  

od otrzymania wniosku. 

4. Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany, 

chyba że większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków włączy inne 

sprawy do porządku obrad.  

 

§6 

 

Uchwały Walnego Zjazdu obradującego w pierwszym terminie podejmowane są zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej 1/5 członków uprawnionych do głosowania, natomiast podczas 

posiedzenia w drugim terminie ważne uchwały podejmowane są niezależnie od liczby osób 

obecnych na Walnym Zjeździe, z wyłączeniem spraw, o których mowa w §5 Rozdziału 5 oraz w §1 

Rozdziału 6 niniejszego Regulaminu. 

 

§7 

 

1. Zarząd składa się z 3 do 9 członków.  

2. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa oraz Sekretarza. 

 

§8 

 

1. Zarząd Klubu Studenta i Absolwenta prowadzi sprawy Klubu i reprezentuje go. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

 Reprezentowanie Klubu Studenta i Absolwenta, działanie w jego imieniu  

oraz dla jego dobra  

 kierowanie działalnością Klubu zgodnie z niniejszym Regulaminem i uchwałami 

Walnego Zjazdu 

 podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa Klubu Studenta i Absolwenta  

w innych organizacjach krajowych oraz międzynarodowych 
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 występowanie do Walnego Zjazdu o nadanie lub pozbawienie członkostwa 

honorowego Klubu 

 utrzymywanie kontaktów z członkami Klubu Studenta i Absolwenta 

 organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji itp. 

 

§9 

 

Prezes Klubu Studenta i Absolwenta kieruje pracą Zarządu. 

 

§10 

 

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. 

 

Rozdział 5 

Zasady ordynacji wyborczej 

 

§1 

 

Kadencja Zarządu Klubu Studenta i Absolwenta trwa 2 lata. 

 

§2 

 

Kandydatów do Zarządu mogą zgłaszać: 

 członkowie 

 ustępujący Zarząd 

 

§3 

 

Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy w wyniku wyborów otrzymali kolejno największą 

liczbę głosów. 

 

§4 

 

W przypadku rezygnacji lub niemożności pracy w okresie kadencji członka Zarządu wybranego 

przez Walny Zjazd na jego miejsce wchodzi następny kandydat z listy wyborczej w kolejności liczby 

oddanych głosów. 

 

§5 

 

W przypadku rezygnacji bądź niemożności pełnienia funkcji Prezesa Klubu Studenta i Absolwenta 

nowego prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków. 
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Rozdział 6 

Zmiany Regulaminu i rozwiązanie Klubu Studenta i Absolwenta 

 

§1 

 

Uchwały w sprawie zmiany niniejszego Regulaminu podejmuje Walny Zjazd. Uchwały zapadają 

większością 2/3 głosów. 

 

§2 

 

Uchwałę o rozwiązaniu Klubu Studenta i Absolwenta podejmuje Walny Zjazd większością  

3/4 głosów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


