
Regulaminu Organizacji Studenckiej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nazwa i siedziba Organizacji

Studenckie Towarzystwo Rozwoju i Nauki STRiN

§1
i. Organizacja Studencka - Towarzystwo Rozwoju i Nauki STRiN jest Uczelnianą Organizacją Studencką 
UR, zwana dalej Organizacją, działającą na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Statutu UR, niniejszego Regulaminu oraz Zarządzenia nr 41/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 
dnia 01.10.2018 r.

2. Siedzibą Organizacji jest ul.Marszałkowska 24, 35-215 Rzeszów.

Cele Organizacji i sposoby ich realizacji
§2

1 .Głównymi celami Organizacji są:

a) Wspieranie działalności naukowej studentów kierunku Fizjoterapia we współpracy z pracownikami 
Katedry Fizjoterapii Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego,

b) Rozwijanie współpracy studentów kierunku Fizjoterapia ze społecznością akademicką UR,

c) Inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu współdziałanie środowiska akademickiego z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym

§3
1. Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Partnerską współpracę środowiska studenckiego i nauczycielskiego Katedry Fizjoterapii,

b) Inicjowanie i/lub koordynowanie współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej studentów kierunku 
Fizjoterapia z innymi organizacjami akademickimi oraz członkami społeczności akademickiej UR, jak 
również z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą.

c) Inicjowanie i/lub koordynowanie współpracy naukowej, badawczo-rozwojowej i zawodowej studentów 
kierunku Fizjoterapia z interesariuszami zewnętrznymi (m.in. pracodawcy, stowarzyszenia, fundacje itd.) 
Organizowanie wydarzeń naukowych i dydaktycznych wspierających kompetencje studentów kierunku 
Fizjoterapia,

d) Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego studentów kierunku Fizjoterapia,

e) Propagowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej studentów kierunku Fizjoterapia,

Członkostwo

§4
1. Członkami Organizacji mogą być Studenci UR. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym 
Organizacji.
2. Organizacja posiada członków:
a) zwyczajnych,



i) Członkiem zwyczajnym Organizacji może być Student UR, która złoży pisemną 
deklarację.
ii) Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

b) wspierających,
i) Członkiem wspierającym Organizacji może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje 
na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Organizacji.
ii) Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji

c) honorowych.
i) Członkiem honorowym Organizacji może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 
działalność i rozwój Organizacji.
ii) Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków na 
wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Organizacji.

§5
1. Nabycie członkostwa Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu Organizacji akceptującej pisemną 
deklarację członkowską.
2. Członkostwo w Organizacji ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Organizacji złożonej na ręce Zarządu, b) 
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) wykluczenia przez Zarząd:

i) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez pół roku, z 
powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał 
władz Organizacji,

ii) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Organizacji przez pół roku.

3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia 
Członków. Decyzja zapada na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

§6

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Organizacji,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Organizacji,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Organizację, d) 
zgłaszania wniosków co do działalności Organizacji.

§7
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Organizacji i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zgromadzeniach członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Organizacji,
d) opłacania składek o wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenia Członków. Decyzja zapada na 
podstawie ustawy Walnego Zgromadzenia Członków.

§8
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,



przestrzegania statutu oraz uchwał władz Organizacji.

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Organizacji. Są 
zwolnieni ze składek członkowskich.

Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§9
1. Do władz Organizacji należy:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 10
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji,
b) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu,
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
d) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji,
e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji,
f) udzielanie absolutorium Zarządowi,

g) odwołanie zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu.

2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Organizacji,
b) realizowanie uchwałWalnego Zgromadzenia,
c) zarządzanie majątkiem Organizacji,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Organizacji na zewnątrz i działanie wjej imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Organizacji,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich.
i) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Organizacji,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Organizacji i 
Zarządu Organizacji,

d) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o odwołanie całego Zarządu w razie jego 
bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenie Członków w razie nie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków 
przez zarząd w określonym terminie.

§11



i . Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Organizacji co najmniej raz w 
roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków Organizacji.
2 .Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Organizacji.

§ 12

i. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co 
najmniej połowy uprawnionych.

§13
1. Zarząd Organizacji składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz innych członków jeżeli 
Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

§14
1. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

§15
1. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie 
zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§16

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizację na zewnątrz.

2. Prezes Zarządu w terminach do dnia 15 lipca i 15 stycznia każdego roku składa Prorektorowi ds. 
Studenckich i Kształcenia sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Organizacji za rok 
poprzedni.

3. Prezes Zarządu zobowiązany jest przedkładać Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia wszelkie 
zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji, i aktualny wykaz członków 
Organizacji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

§17
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Składa się z liczby od 3 do 5 osób.
3. Jej kadencja wynosi dwa lata.
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