Statut
Korporacji Akademickiej Magna-Polonia

Rozdział I. Przepisy ogólne.
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Korporacja Akademicka Magna-Polonia (zwana dalej
„Korporacją”) i kontynuuje tradycje Korporacji Akademickiej „Magna-Polonia” założonej w
roku 1920.
§2
Korporacja jest stowarzyszeniem męskiej młodzieży akademickiej szkół wyższych
Stołecznego Miasta Poznania.
§3
Siedzibą Korporacji jest Stołeczne Miasto Poznań, a terenem działalności cały obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Korporacja jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§5
Korporacja używa odznak członkowskich, którymi są;
a) wstęgi noszone z prawego ramienia na lewy bok (bandy);
b) czapka okrągła (dekiel);
c) herb;
d) cyrkiel ( splot inicjałów „Vivat, Crescat, Floreat K! Magna-Polonia”);
e) flaga trójkolorowa z barwami Korporacji (biało-amarantowo-błękitna);
f) pieczęć okrągła;
g) dyplom filisterski;
h) pierścień filisterski zwyczajny;
i) pierścień filisterski zasługi.
Rozdział II. Zasady, cele i środki działania.
§6
Nawiązując do idei filomackich i filareckich oraz najlepszych tradycji polskich
korporacji akademickich Korporacja przyjmuje następujące zasady:
a) Religio – Korporant żyje wiarą chrześcijańską i w swoim postępowaniu kieruje się
nauczaniem Kościoła Katolickiego.
b) Patria – Korporant jest świadomy obowiązku działania dla dobra wspólnego i
podejmuje odpowiedzialność za losy Rzeczypospolitej.
c) Scientia – Korporant dąży do pogłębienia swej wiedzy i wszechstronnego rozwoju.
d) Amicitia – Fundamentem Korporacji jest przyjaźń. Korporacja łączy swych członków
na całe życie.

§7
Korporacja jest organizacją apolityczną i nie może być wykorzystywana do
realizowania interesów partykularnych ugrupowań politycznych.
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§8
Celem Korporacji jest wspólna praca wychowawczo-naukowa jej członków,
nakierowana na całościowy rozwój osoby ludzkiej w duchu wartości chrześcijańskich,
budowanie świadomości społecznej i obywatelskiej – w myśl dewizy korporacyjnej „Omnia
pro Polonia” – oraz wzajemne kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugiego
człowieka i za dobro wspólne.

a)
b)
c)
d)
e)

§9
Dla realizacji przyjętych celów Korporacja podejmuje następujące działania:
dążenie do rozwoju duchowego przez zapewnienie opieki duszpasterskiej,
organizowanie spotkań formacyjnych, dyskusji oraz corocznych rekolekcji;
kształtowanie odpowiedzialności za swe słowa i czyny przez wyrabianie
poszanowania prawa, przestrzeganie Statutu, uczestniczenie w obradach,
podejmowanie uchwał i ich realizację;
wzajemną pomoc w uzupełnianiu wykształcenia ogólnego, wygłaszanie referatów oraz
urządzanie zebrań naukowych;
wyrobienie więzi towarzyskiej i krzewienie przyjaźni oraz łączności braterskiej przez
urządzanie komersów, fidułek, wieczorków towarzyskich, kursów tańca, bali i
wspólnych wyjazdów;
organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych oraz imprez społecznych,
naukowych, kulturalnych i sportowych.
Rozdział III. Członkowie Korporacji, ich prawa i obowiązki.
§ 10

a)
b)
c)
d)

Członkowie Korporacji dzielą się na:
członków biernych czyli giermków;
członków czynnych czyli rycerzy;
członków wspierających czyli filistrów;
członków honorowych czyli filistrów honoris causa.

§ 11
Członkiem Korporacji nie może być osoba należąca do stowarzyszenia, którego cele
są sprzeczne ze Statutem Korporacji.
§ 12
Giermkiem może zostać student wyższej uczelni, chrześcijanin, pod względem honoru
nieskazitelny, po:
a) zapoznaniu się ze Statutem i zwyczajami korporacji;
b) podpisaniu Deklaracji Ideowej wyrażonej w paragrafie 6;
c) złożeniu podania pisemnego, popartego przez dwóch członków czynnych, oraz
życiorysu na ręce prezesa;
d) złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną, w skład której
wchodzi olderman oraz dwóch rycerzy wyznaczonych przez prezesa;
e) podjęciu przez Konwent uchwały o przyjęciu w poczet giermków większością 2/3
głosów;
f) złożeniu przyrzeczenia giermkowskiego.
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§ 13
Rycerzem może zostać giermek po:
a) aktywnym udziale w pracach Korporacji przez rok;
b) złożeniu referatu rycerskiego i jego przyjęciu przez Konwent;
c) złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną, w skład której
wchodzą olderman oraz dwóch rycerzy wyznaczonych przez prezesa;
d) podjęciu przez Konwent, na wniosek oldermana, jednomyślnej uchwały o przyjęciu
giermka w poczet rycerzy – nie może być głosów wstrzymujących się;
e) złożeniu przysięgi rycerskiej o następującej treści:
„Ja X ślubuję Ci Polonio, o sztandarze biało-amarantowo-błękitnym – na cześć i na
honor imienia mojego – służyć idei, w świetlanej tęczy barw Twych wyrażonej, przez
życie całe każdem tętnem mej krwi i w każdym przejawie mej woli.
A jako ślubowanie to składam z najgłębszego przekonania i najświętszej miłości do
Ciebie Polonio, w spełnianiu jego wspomagaj mnie, Panie nad Pany!”
§ 14
Filistrem Korporacji może zostać rycerz po:
a) uzyskaniu dyplomu wyższej uczelni;
b) podjęciu uchwały o nadaniu nominacji na filistra przez Koło Filistrów większością
3/4 głosów, na wniosek Prezydium Konwentu.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

§ 15
Prawa i obowiązki giermka:
noszenie barw giermkowskich;
uczęszczanie na konwenty zwyczajne z prawem głosu doradczego;
uczestniczenie w uroczystościach korporacyjnych, komersach, fidułkach, konwentach
naukowych i cetusach;
przestrzeganie Statutu, uchwał i zwyczajów korporacyjnych;
płacenie składek i podatków korporacyjnych;
w przeciągu miesiąca od chwili wstąpienia do Korporacji giermek powinien wybrać
sobie opiekuna z grona rycerzy.
§ 16
Prawa i obowiązki rycerza:
noszenie barw rycerskich;
posiadanie prawa głosu decydującego na konwentach oraz czynnego i biernego prawa
wyborczego;
uczestniczenie w uroczystościach korporacyjnych, komersach, fidułkach, konwentach;
przestrzeganie Statutu, uchwał i zwyczajów korporacyjnych;
przyjmowanie nałożonych na niego przez Konwent godności i urzędów oraz sumienne
ich sprawowanie;
płacenie składek i podatków korporacyjnych.

§ 17
Prawa i obowiązki filistra:
a) korzystanie z wszystkich praw rycerza;
b) uczestniczenie w uroczystościach korporacyjnych i zebraniach Koła Filistrów;
c) przestrzeganie Statutu, uchwał i zwyczajów korporacyjnych;
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d) płacenie składek i podatków korporacyjnych.
§ 18
Filistrzy honorowi:
a) filistrem honorowym może zostać osoba zasłużona dla realizacji celów Korporacji;
c) członkostwo honorowe nabywa się na mocy jednomyślnej uchwały Konwentu, po
uzyskaniu zgody Koła Filistrów wyrażonej w uchwale podjętej większością 4/5
głosów;
d) godność filistra honorowego jest dożywotnia, korzysta on z wszystkich praw filistra.
§ 19
W przypadkach zaistnienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających czynne
uczestnictwo w pracach Korporacji, Konwent na wniosek zainteresowanego może urlopować
giermka albo rycerza, zasadniczo jednak na okres nie dłuższy niż jeden rok. Urlopowanie nie
zwalnia z obowiązku płacenia składek i podatków korporacyjnych.
§ 20
Wystąpienie z Korporacji:
a) giermek może wystąpić z Korporacji na swój pisemny wniosek skierowany do prezesa
Konwentu;
b) rycerz może być honorowo zwolniony z Korporacji przez Konwent po złożeniu
pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem;
c) filister może być honorowo zwolniony z Korporacji przez Koło Filistrów po złożeniu
pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.
§ 21
Prawa członka biernego traci się mocą uchwały Prezydium Konwentu, podjętą
większością 2/3 głosów, w przypadku:
a) utraty jednego z warunków wymaganych do uzyskania członkostwa;
b) poważnego naruszenia Statutu, uchwały Konwentu lub zwyczajów korporacyjnych.
§ 22
Prawa członka czynnego traci się mocą uchwały Konwentu, podjętą większością 2/3
głosów rycerzy, w przypadkach określonych w paragrafie 21 pkt a i b.
§ 23
Prawa filistra traci się mocą uchwały Koła Filistrów, podjętą większością 2/3 głosów,
w przypadkach określonych w § 21 pkt a i b oraz w przypadku naruszenia uchwały Koła
Filistrów.
§ 24
Członek Korporacji zalegający z opłatą składek sześć miesięcy zostaje uchwałą
Prezydium Koła Filistrów, w przypadku filistra, albo Prezydium Konwentu, w przypadku
giermka albo rycerza, umieszczony na liście zakwalifikowanych do skreślenia, o czym musi
być zawiadomiony listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeśli w
przeciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia zalegający nie spłaci swej
zaległości, nie uzyska prolongaty albo umorzenia zaległych składek, Konwent – w trybie
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przewidzianym przez paragraf 22 – stwierdza utratę praw członkowskich. W przypadku
filistra utratę praw członkowskich stwierdza Koło Filistrów w trybie przewidzianym przez
paragraf 23.
§ 25
Wystąpienie albo wykluczenie z Korporacji pociąga za sobą pozbawienie wszelkich
praw członkowskich wraz z obowiązkiem zwrotu oznak korporacyjnych.

Rozdział IV. Władze korporacji.
§ 26
Władzami Korporacji są:
a) Konwent;
b) Koło Filistrów;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Zarząd (Prezydium Konwentu);
e) Prezydium Koła Filistrów;
A. Konwent.
§ 27
Najwyższą władzą Korporacji jest Konwent, czyli zgromadzenie ogólne wszystkich
członków.
§ 28
a)
b)
c)
d)

Konwent obraduje jako:
konwent zwyczajny;
konwent nadzwyczajny;
konwent sprawozdawczo-wyborczy;
konwent likwidacyjny.

§ 29
Z wyłączeniem okresu wakacyjnego konwent zwyczajny odbywa się co najmniej raz
w miesiącu.
§ 30
Na konwencie zwyczajnym załatwia się wszystkie bieżące sprawy Korporacji.
§ 31
Konwent nadzwyczajny jest zwoływany przez prezesa Konwentu, prezesa Kola
Filistrów lub Komisję Rewizyjną z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej
pięciu rycerzy lub filistrów, co najmniej na siedem dni przed jego odbyciem. Konwent nie
może odbyć się później niż dwa tygodnie od dnia wpłynięcia wniosku.
§ 32
Na konwencie nadzwyczajnym podejmuje się w szczególności decyzje dotyczące:
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a) zmiany Statutu Korporacji;
b) odwołania oraz wyboru na stanowiska członków Prezydium Konwentu lub Komisji
Rewizyjnej;
c) podejmowania uchwał w sprawach o stosowanie środków dyscyplinarnych wobec
rycerzy, a także rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Konwentu dotyczących
stosowania środków dyscyplinarnych wobec giermków.
§ 33
Konwent sprawozdawczo-wyborczy odbywa się w czerwcu każdego roku. Konwent
ten przyjmuje sprawozdanie Prezydium Konwentu, udziela mu absolutorium albo wybiera
nowe władze. Przewodniczy na nim semestrami najstarszy rycerz.

§ 34
Quorum na konwencie zwyczajnym stanowi połowa rycerzy. Do quorum nie wlicza
się rycerzy urlopowanych. W przypadku braku na konwencie wymaganego quorum,
przewodniczący, po uzgodnieniu z Prezydium Konwentu i Prezydium Koła Filistrów
wyznacza tego samego dnia, najpóźniej 30 minut po upływie wyznaczonego terminu,
następny termin konwentu zwyczajnego, na którym wymagane quorum stanowi połowa
przybyłych w pierwszym terminie rycerzy, nie mniej jednak n iż 1/4 ogólnej liczby rycerzy.
§ 35
Uchwały na konwencie zwyczajnym zapadają zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa, albo członka Prezydium Konwentu
upoważnionego przez prezesa do przewodniczenia obradom Konwentu.
§ 36
Uchwały na konwencie nadzwyczajnym i sprawozdawczo-wyborczym, obejmujące
zakres spraw im tylko właściwy, przyjmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że
Statut stanowi inaczej.
§ 37
Uchwały i przebieg konwentu są protokołowane. Protokół podpisuje, po przyjęciu go
na następnym konwencie prezes i sekretarz.
B. Zarząd (Prezydium Konwentu).
§ 38
Prezydium jest władzą wykonawczą Korporacji. Do zakresu jego działania należą w
szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Korporacji;
b) wykonywanie uchwał Konwentu;
c) czuwanie nad prawidłowym tokiem prac Korporacji;
d) inne kompetencje przewidziane w Statucie.
§ 39
W skład Prezydium wchodzą:
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a)
b)
c)
d)
e)

prezes;
wiceprezes;
sekretarz;
olderman;
skarbnik.

§ 40
Dokumenty w imieniu Korporacji podpisuje prezes albo wiceprezes oraz sekretarz. W
sprawach finansowych wymagana jest ponadto zgoda skarbnika.
§ 41
Prezes przewodniczy pracom Prezydium oraz reprezentuje Korporacje na zewnątrz.
Prezes Korporacji w szczególności:
a) dokonuje podziału czynności pomiędzy pozostałych członków Prezydium;
c) jest odpowiedzialny za całokształt działalności swojej i innych członków Prezydium
wobec konwentu sprawozdawczo-wyborczego;
d) zwołuje konwenty i przewodniczy na nich;
e) wykonuje uchwały Prezydium;
f) w nagłych wypadkach decyduje samodzielnie, a swoje decyzje przedstawia
Prezydium do zatwierdzenia.
g) dokonuje innych czynności przewidzianych przez Statut.
C. Koło Filistrów.
§ 42
Członkami Koła Filistrów są filistrzy Korporacji.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

§ 43
Do kompetencji Koła Filistrów należą:
czuwanie nad działalnością Konwentu;
wybór Prezydium Koła Filistrów;
ustalanie wysokości składek i podatków dotyczących filistrów;
decyzje dotyczące nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości;
przyjmowanie spadków i zapisów;
zatwierdzanie zmian Statutu;
rozpatrywanie odwołań od uchwał Konwentu w sprawach dyscyplinarnych;
inne kompetencje przewidziane w Statucie.
§ 44
Koło Filistrów obraduje na zjazdach i zebraniach.

§ 45
Zjazd Koła Filistrów jest zebraniem Koła Filistrów, które odbywa się raz do roku w
marcu, w związku z obchodami rocznicy założenia Korporacji. Zjazd Koła Filistrów
zatwierdza sprawozdanie Prezydium Koła Filistrów, dokonuje jego wyboru oraz zapoznaje się
ze sprawozdaniem Prezydium Konwentu.
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§ 46
Zebrania Koła Filistrów dzielą się na:
a) zwyczajne, które odbywają się raz na semestr;
b) nadzwyczajne, które zwoływane są przez Prezydium Koła Filistrów z własnej
inicjatywy lub na pisemne żądanie trzech filistrów, przy czym zawiadomienie o
nadzwyczajnym zebraniu Koła Filistrów wraz z porządkiem obrad, rozsyłane są na 14
dni przed terminem zebrania.
§ 47
Na zwyczajnym zebraniu Koła Filistrów załatwia się wszystkie bieżące sprawy Koła
Filistrów. Na nadzwyczajnym zebraniu Koła Filistrów podejmuje się w szczególności
decyzje, o których mowa w paragrafach 23, 43 pkt b, 56, 57 pkt b, 65. Quorum na
nadzwyczajnym zebraniu Koła filistrów nie może być mniejsze niż 1/5 wszystkich filistrów.
§ 48
Quorum na zebraniu Koła Filistrów stanowi 1/5 wszystkich filistrów. W przypadku
braku wymaganego quorum Prezydium Koła Filistrów wyznacza, w tym samym dniu, nie
później niż 30 minut po upływie pierwszego terminu, następny termin, na którym wymagane
quorum stanowi połowa przybyłych w pierwszym terminie filistrów, nie mnie jednak niż 1/8
ogółu filistrów.
§ 49
Uchwały Koła Filistrów zapadają zwykłą większością głosów chyba, że Statut
stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa, lub członka
Prezydium Koła Filistrów upoważnionego do przewodniczenia zebraniu.
§ 50
Uchwały i przebieg zebrań Koła Filistrów są protokołowane. Protokół podpisuje po
przyjęciu go na następnym zebraniu prezes i sekretarz Koła Filistrów.
D. Prezydium Koła Filistrów.
§ 51
Prezydium Koła Filistrów składa się z prezesa, wiceprezesa, oraz sekretarza.
§ 52
Prezydium Koła Filistrów jest władzą wykonawczą Koła Filistrów. Do kompetencji
Prezydium Koła Filistrów należy:
a) reprezentowanie Koła Filistrów;
b) kierowanie bieżącą działalnością Koła Filistrów oraz wykonywanie jego uchwał;
c) czuwanie nad prawidłowym tokiem prac Korporacji;
d) opracowywanie sprawozdań z działalności Koła Filistrów;
e) inne kompetencje przewidziane w Statucie.
E. Komisja Rewizyjna.
§ 53
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Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych na okres dwóch lat.
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek innych władz Korporacji.
§ 54
Komisja Rewizyjna zobowiązana jest raz na semestr skontrolować całokształt
działalności statutowej Korporacji oraz działalności organów Korporacji, sporządzić pisemne
sprawozdanie oraz przedstawić je Konwentowi i Kołu Filistrów.
Rozdział V
Środki dyscyplinarne.
§ 55
Prezydium Konwentu wobec giermków, Konwent wobec rycerzy, a Koło Filistrów
wobec filistrów; którzy naruszyli Statut, uchwałę Konwentu lub zwyczaje korporacyjne,
stosuje zwyczajowo przyjęte środki dyscyplinarne, w szczególności:
a) upomnienie;
b) naganę;
c) naganę z zawieszeniem we wszystkich bądź niektórych prawach członkowskich na
okres od trzech miesięcy do dwóch lat;
d) wykluczenie z Korporacji.
§ 56
Środki dyscyplinarne wobec giermków orzeka Prezydium. O zastosowaniu środków
wymienionych w paragrafie 55, pkt c i d decyduje Konwent, w trybie przewidzianym w
paragrafie 22, w sprawach rycerzy i Koło Filistrów, w trybie przewidzianym w paragrafie 23,
w sprawach filistrów.
§ 57
Środki odwoławcze:
a) od uchwały Prezydium Konwentu przewidzianej w paragrafie 21, albo określającej
inne środki dyscyplinarne wobec giermka, przysługuje odwołanie do Konwentu;
b) od uchwały Konwentu przewidzianej w paragrafie 22, albo określającej inne
środki dyscyplinarne wobec rycerza przysługuje odwołanie do Koła Filistrów;
c) od uchwały Koła Filistrów przewidzianej w paragrafie 23, albo określającej inne
środki dyscyplinarne wobec filistra, lub rozstrzygającej odwołanie przewidziane w
pkt b nie przysługuje odwołanie.
Rozdział VI
Majątek Korporacji.
§ 58
Majątek Korporacji składa się z:
a) nieruchomości;
b) ruchomości;
c) środków finansowych.
§ 59
Korporacja czerpie środki materialne z następujących źródeł:
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a) składek członkowskich;
b) zapisów, darowizn, spadków i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych;
c) dochodów z własnego majątku.
§ 591
Wysokość składek członkowskich dotyczących rycerzy i giermków ustala Konwent.
§ 60
Korporacja dąży do nabycia na własność domu, który będzie stanowił jej siedzibę.

Rozdział VII
Zmiana statutu
§ 61
Projekt zmiany Statutu Korporacji musi być podpisany przez minimum siedmiu
członków Korporacji, posiadających prawo do głosu decydującego w Konwencie.
§ 62
Projekt zmiany Statutu Korporacji musi być znany całemu Konwentowi na siedem dni
przed dyskusją.
§ 63
Na konwencie nadzwyczajnym zwołanym w celu zmiany Statutu do podjęcia uchwały
konieczna jest większość 2/3 głosów rycerzy.

§ 64
Dla zmiany Statutu wymagana jest zgoda Koła Filistrów.
Rozdział VIII
Rozwiązanie Korporacji.
§ 65
Korporację rozwiązać może jedynie konwent likwidacyjny.
§ 66
O konwencie likwidacyjnym muszą być zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty
wszyscy rycerze i filistrzy na dwa miesiące przed terminem jego odbycia.
§ 67
Quorum na konwencie likwidacyjnym stanowi 3/4 wszystkich członków
posiadających prawo do głosu decydującego w Konwencie. O rozwiązaniu Korporacji
decyduje większość 4/5 głosów.
§ 68
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W razie rozwiązania Korporacji konwent likwidacyjny powołuje komisję likwidacyjną
oraz decyduje o majątku Korporacji.
§ 69
W przypadku niemożności podjęcia ważnej uchwały likwidacyjnej majątek Korporacji
przechodzi na rzecz Stowarzyszenia „Caritas Polska”. Archiwum Korporacji, odznaki i
sztandar przechodzą na rzecz archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Biblioteki
Głównej UAM lub Muzeum Historii Miasta Poznania.

