
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 
Rektora Podhalańskiej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. 

 
Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego 

„Młode Podhale” 
Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Nowym Targu 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

 
Uczelniany Zespół Góralski "Młode Podhale", zwany w tekście niemniejszego Statutu również  
Zespołem, działa na podstawie: 
 

1. ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 ze 
zmianami), 

2. Statutu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, zwanej dalej 
„Uczelnią”, 

3. wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni oraz w oparciu o postanowienia zawarte w 
niniejszym Statucie. 

 
§2 

 
Nazwa zespołu brzmi: Uczelniany Zespół Góralski „Młode Podhale” 
 

§3 
 

1. Zespół jest uczelnianą organizacją studencką, 
2. Zespół nie posiada osobowości prawnej, 
3. Zespół jest zrzeszeniem opartym na zasadach dobrowolności. 

 
§4 

 
1. Siedzibą Zespołu jest Nowy Targ, 
2. Zespół działa w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. 

 
§5 

 
Zespół może używać znaku graficznego wyróżniającego go spośród innych organizacji studenckich, 
zwanego dalej logo. 
 

§6 
 

Czas działania Zespołu jest nieokreślony. 
 

§7 
 

1. W ramach Zespołu mogą działać sekcje regionalne, z których każda realizuje odmienny 
program artystyczny. Sekcje podlegają władzom Zespołu, 

2. Członkowie poszczególnych sekcji wybierają spośród siebie w drodze tajnego głosowania 
przewodniczącego, który odpowiada za działalność sekcji przed władzami Zespołu. 

 
§8 

 
1. Opiekunem Zespołu jest wykwalifikowany instruktor tańca i śpiewu, zatrudniony w PPWSZ w 

Nowym Targu na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, 
2. Opiekun Zespołu działa, jako organ doradczy i wspomagający. 

 



Rozdział ll 
Cele Zespołu i ich realizacja 

 
§9 

 
Zespół realizuje następujące cele: 
 

1. Prowadzenie działalności integrującej członków poprzez aktywność kulturalną; 
2. Prowadzenie i doskonalenie rozwoju osób zaangażowanych w pracę zespołu; 
3. Rozwijanie zainteresowań; 
4. Krzewienie kultury i tradycji regionu w środowisku akademickim. 

 
§10 

 
Cele Zespołu realizowane są poprzez: 
 

1. Organizowanie prób i zgrupowań; 
2. Uczestniczenie w koncertach, konkursach i festiwalach; 
3. Współpracę z innymi zespołami góralskim. 

 
§ 11 

 
1. W swojej działalności Zespół i jego członkowie zobowiązani są do przestrzegania 

obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni, a także 
do aktywnego działania zmierzającego do realizacji celów, o których mowa w §9. 

2. Realizując postawione cele Zespół opiera się na społecznej pracy swoich członków. 
 

Rozdział III Członkowie Zespołu 
 

§ 12 
 

Do Zespołu mogą przystąpić studenci PPWSZ, absolwenci oraz uczniowie szkół średnich, którzy są 
zainteresowani problematyką regionalną, chcą działać w jego strukturach oraz uzyskają aprobatę 
Zarządu Zespołu. Liczba członków nie może być niższa niż 20 osób. 

 
§13 

 
1. Członek posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz Zespołu. 
2. Członek ma w szczególności prawo: 

a) uczestniczenia w pracach i programach prowadzonych przez Zespół oraz we 
wszystkich przedsięwzięciach Zespołu zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

b) zgłaszania wniosków i zapytań do władz Zespołu we wszystkich sprawach 
dotyczących Zespołu, 

c) do reprezentowania Zespołu w konkursach, koncertach i festiwalach. 
3. Członek Zespołu jest obowiązany: 

a) brać czynny udział w pracach Zespołu, w tym w Walnym Zgromadzeniu Członków 
Zespołu, 

b) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i innych uchwał władz Zespołu, 
c) dbać o dobre imię Zespołu oraz popularyzować jego działalność, 

 
§14 

 
Utrata członkostwa następuje w przypadku: 

 
1. złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,  
2. utraty praw studenckich z przyczyn dyscyplinarnych, 
3. wykluczenia z Zespołu w drodze decyzji Zarządu Zespołu, z powodu: 

a) narażania dobrego imienia Zespołu, 
b) działalności sprzecznej ze Statutem Zespołu, regulaminem Uczelni i przepisami 

prawnymi. 



Rozdział IV 
Władze Zespołu 

 
§15 

 
Władzami Zespołu są: 
 

1. Walne Zgromadzenie Członków Zespołu, 
2. Zarząd Zespołu. 

 
§16 

 
1. Walne Zgromadzenie Członków Zespołu jest najwyższą władzą Zespołu. 
2. W skład Walnego Zgromadzenia Członków Zespołu wchodzą wszyscy członkowie Zespołu. 

 
§17 

 
1. Walne Zgromadzenie Członków Zespołu jest zwoływane przez Zarząd, z inicjatywy własnej 

lub na wniosek, co najmniej 5 członków, jednak nie rzadziej niż raz w roku akademickim. 
2. W przypadku złożenia przez członków Zespołu wniosku, o którym mowa w ust.1., Zarząd ma 

obowiązek podjąć decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Zespołu w terminie 
do 14 dni od złożenia wniosku. 

3. Miejsce i data zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Zespołu zostają podane do 
publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zespołu lub na stronie internetowej PPWSZ w 
zakładce Zespołu. 

4. Na Walnym Zgromadzeniu Członków Zespołu Zarząd ma obowiązek stawić się w pełnym 
składzie. 

5. Walne Zgromadzenie Członków Zespołu podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie 
uchwał, o ile Statut nie stanowi inaczej. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest 
zwykła większość głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 
uprawnionych do głosowania. 

6. W posiedzeniach winni uczestniczyć wszyscy członkowie Zespołu. 
7. W posiedzeniach mogą również uczestniczyć, zaproszeni goście (bez prawa głosu), a w 

szczególności Opiekun Zespołu. 
8. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

a) Prezesowi, 
b) Wiceprezesowi, 
c) grupie 3 członków. 

9. Podczas głosowania każdemu członkowi przysługuj e jeden głos. 
 

§18 
 
Do obowiązków i kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Zespołu należy: 
 

1. wybór członków Zarządu Zespołu, 
2. odwołanie członków Zarządu Zespołu, 
3. uchwalenie Statutu, 
4. podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu, 
5. podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Zespołu, 
6. rozpatrywanie skarg członków na działalność członków Zarządu Zespołu, 
7. podejmowanie decyzji odnośnie kierunków działalności Zespołu. 

 
§19 

 
1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków Zespołu na okres dwóch lat 

akademickich. 
2. Członkowie Zarządu Zespołu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie 

Członków Zespołu bezwzględną większością głosów. 
 
 



§20 
 

1. Wybory do Zarządu odbywają się, co dwa lata na początku roku akademickiego, najpóźniej w 
miesiąc po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych, z tym, że wybór pierwszego Zarządu odbywa 
się w ciągu miesiąca od uzyskania pozytywnej akceptacji prorektora ds. badań i współpracy. 

2. O stanowisko w Zarządzie może ubiegać się każdy członek Zespołu 
3. Głosowanie jest tajne, każdy członek oddaje jeden głos na swego kandydata. 
4. Aktualny Zarząd powołuje Komisję Wyborczą, której zadaniem jest: 

a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania, 
b) zliczenie oddanych głosów, 
c) ogłoszenie wyniku głosowania. 

5. Pierwszy Zarząd wybierany jest zgodnie z zapisami ust. 2 i 3. Pierwszą Komisję Wyborczą 
powołuje Opiekun Zespołu spośród członków zwyczajnych Zespołu. Kadencja pierwszego 
Zarządu trwa od momentu wyboru do końca 2011/2012 roku akademickiego. 
 

§21 
 

W skład Zarządu wchodzą: 
1. Prezes, 
2. Wiceprezes, 
3. Sekretarz, 
4. Skarbnik. 
5. Członek Zarządu, 
6. Członek Zarządu. 

§22 
 
Głosowania dotyczące powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz przyjęcia nowego członka 
Zarządu są tajne. 
 

§23 
 

1. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą: 
a) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji, 
b) upływu kadencji, 
c) utraty członkostwa w Zespole. 

 
2. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Zarządu, odchodzący wskazuje swego 

następcę, który sprawuje funkcję do końca kadencji obecnego Zarządu. 
 

§24 
 

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 
1. podejmowanie wiążących decyzji dotyczących działalności Zespołu, 
2. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Zespołu, 
3. podejmowanie decyzji o nadaniu i odebraniu praw członkowskich, 
4. rozstrzyganie sporów w sprawach, których nie reguluje Statut,  
5. administrowanie majątkiem Zespołu, 
6. prowadzenie rejestru członków. 

 
 

Rozdział V 
Regulacje finansowe Zespołu 

 
§25 

 
Wszystkie środki finansowe Zespołu mogą być użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi Zespołu. 
 
 
 
 



§26 
 
Dla realizacji swoich celów statutowych Zespół może korzystać z następujących źródeł finansowania: 
 

1. środki finansowe otrzymane od Uczelni (zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do 
działalności Zespołu powinny być uwzględnione w planie budżetowym Działu Promocji 
Uczelni, natomiast rozliczanie uzyskanych środków finansowych winno odbywać się na 
zasadach obowiązujących w Uczelni), 

2. sponsoring, 
3. dobrowolne składki członkowskie, 
4. inne środki dopuszczone prawem. 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§27 
 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków. 
 

§28 
 
Zmiana Statutu następuje w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 
2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 

§29 
Rozwiązanie Zespołu może nastąpić na wniosek Zarządu Zespołu, w drodze decyzji Walnego 
Zgromadzenia Członków Zespołu, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania. 
 
 
 
Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków na posiedzeniu w dniu 21 
stycznia 2011 roku. 


