
STATUT 

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ 
UKSW 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW, zwane dalej Kołem, jest 
samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym 
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz. U. 2012. 572 
j.t. z późn.zm.)Regulamin rejestracji i finansowania Samorządu Studentów, 
Samorządu Doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i 
doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
Zarządzenie nr 11/2014 Rektora UKSW z dnia 17 lutego 2014 r. 

§ 2 

Koło posiada pieczęcie i logo w rozumieniu regulaminu rejestracji i 
finansowania Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych 
uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Koło nie posiada osobowości prawnej. 

§ 4 

Siedzibą Koła jest Instytut Socjologii Wydziału Nauk Humanistycznych i 
Społecznych w Warszawie. 

§5 

1. Nad merytoryczną działalnością Koła kuratelę sprawuje Opiekun naukowy 

2. Opiekun naukowy jest wyznaczany na wniosek Rady Instytutu Socjologii 
WNHiS przez Dyrektora Instytutu w porozumieniu z Kołem. 
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3.Opiekun naukowy dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach 
dotyczących merytorycznej działalności Koła. 

§ 6 

1. Podstawową formą działalności Koła jest Zebranie Członków Koła, 
zwane dalej ZCK. 

2. Cele ZCK: 

a. organizacja pracy Koła; 

b. forum wymiany myśli i poglądów; 

c. podejmowanie indywidualnych inicjatyw dotyczących działalności Koła; 

d. omówienie bieżącej działalności Koła. 

Rozdział II 

Cele Koła 

§ 7 

Celami Koła są: 

a. budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów; 

b. wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej; 

c. integracja środowiska studenckiego; 

d. pomoc w kształceniu; 

e. upowszechnianie wiedzy o pracy w środowisku akademickim i innych; 

f. promowanie pracy socjalnej; 

g. działalność wolontaryjna i charytatywna. 

§ 8 

Koło realizuje cele wymienione w § 7 poprzez: 
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a. organizowanie i udział w seminariach, sympozjach oraz konferencjach i 
zjazdach naukowych; 

b. współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju; 

c. organizowanie spotkań i dyskusji; 

d. działalność twórczą; 

e udział członków Koła w prowadzeniu badań na potrzeby uczelni i innych 
instytucji; 

f. integracja studentów pracy socjalnej; 

g. samopomoc studentów w trudnych sytuacjach życiowych; 

h. prowadzenie aktywnej działalności społecznej. 

Rozdział I I I 

Członkowie Koła 

§ 9 

1. Członkiem Koła jest osoba uczestnicząca w pracach Koła i realizująca 
jego cele statutowe. 

2. Członkiem Zwyczajnym jest: 

a. student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych WNHiS UKSW; 

b. słuchacz studiów podyplomowych lub doktoranckim WNHiS UKSW; 

c. osoba, która w czasie studiów była Członkiem Koła. 

3. Decyzję o przyjęciu nowego Członka Koła Prezes Koła podejmuje na 
wniosek zainteresowanego. W przypadku negatywnej decyzji Prezesa Koła 
osobie ubiegającej się o członkostwo przysługuje prawo odwołania się do 
Zarządu Koła 

4. Członkiem honorowym Koła jest osoba szczególnie zasłużona dla Koła. 

§ 10 

Członek Honorowy Koła posiada te same prawa co członek zwyczajny, z 
wyjątkiem biernego prawa wyborczego do Władz Koła. 

§11 

Członkom zwyczajnym Koła przysługuje: 
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a. prawo do współdecydowania o losach Koła poprzez uczestnictwo w ZCK; 

b. inicjatywa uchwałodawcza na ZCK, szczegółowo określona w 
Regulaminie; 

c. czynne prawo wyborcze w wyborach do Władz Koła; 

d. bierne prawo wyborcze w wyborach do Władz Koła; 

e. prawo do korzystania z ruchomości znajdujących się w posiadaniu Koła 
na zasadach ustalonych przez Prezesa lub Wiceprezesa Koła; 

f. prawo do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła; 

g. prawo do ubiegania się o opinię o swojej działalności w Kole. 

§ 12 

Członkowie Koła są zobowiązani do: 

a. podporządkowania się postanowieniom Statutu, uchwałom ZCK, 
poleceniom Prezesa lub Wiceprezesa Koła; 

b. aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania 
obowiązków; 

c. dbania o dobre imię Koła. 

§ 13 

Członkostwo ustaje: 

a. z chwilą dobrowolnego wystąpienia z Koła zgłoszonego na piśmie; 

b. poprzez wykluczenie na mocy decyzji ZCK podjętej większością 2/3 w 
obecności co najmniej połowy Członków Koła, jeżeli Członek Koła nie 
wywiązuje się ze statutowych obowiązków. Osobie wykluczonej 
przysługuje możliwość odwołania się do Walnego Zgromadzenia. 

4 



Rozdział IV 

Władze Koła 

§ H 

Władzami Koła są: 

1) Zarząd Koła 

2) ZCK 

3) WZCK 

§15 

Kadencja wybieralnych władz Koła trwa 12 miesięcy. 

§ 16 

1. Poprzez WZCK należy rozumieć zarówno Wyborcze jak i Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Członków Koła. 

2. WZCK jest najwyższą Władzą Koła i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące 
Koła. WZCK podejmuje decyzje dotyczące Koła zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy Członków, z wyjątkiem sytuacji 
przewidzianych w niniejszym Statucie. 

3. Walne Zgromadzenie obraduje w oparciu o przyjęty przez siebie porządek 
zebrania zaproponowany przez Prezesa Koła. 

4. Do uprawnień Wyborczych WZCK należy: 

a. przyjmowanie lub odrzucanie sprawozdania Prezesa Koła z działalności 
Koła, 

b. wybieranie Prezesa i Wiceprezesa Koła. 

5. WZCK może podejmować prawomocne uchwały, jeżeli uczestniczy w nim 
co najmniej połowa członków Koła, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. 

6. Czas i miejsce Walnego Zebrania musi być ogłoszone na co najmniej 7 dni 
przed terminem. 

7. Uchwały WZCK podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że 
niniejszy Statut stanowi inaczej. 
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8. Głosowanie na WZCK jest bezpośrednie, równe oraz jawne, z tym że 
głosowanie w wyborach do Władz Koła jest tajne. 

9. WZCK podejmuje uchwały w sprawie odwołań członkowskich 

§17 

1. Władzę wykonawczą Koła sprawuje Prezes Koła przy pomocy 
Wiceprezesa Koła. 

2. Prezes Koła i Wiceprezes Koła mogą być odwołani przez WZCK 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków. 

3. Prezesem i Wiceprezesem Koła może być student pracy socjalnej UKSW i 
może pełnić tę funkcję co najwyżej przez dwie pełne kadencje. 

4. Kompetencje Prezesa: 

a. zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne WZCK, ZCK i im 
przewodniczy lub wyznacza zastępcę; 

b. reprezentuje Koło w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią; 

c. podejmuje decyzje w sprawach dotyczących bieżącej działalności 
Koła; 

d. wykonuje uchwały WZCK i ZCK. 

e. podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia nowego członka Koła 

5. Wiceprezes Koła realizuje kompetencje Prezesa Koła w przypadku braku 
możliwości realizowania swojej funkcji przez Prezesa Koła lub na podstawie 
udzielonego mu upoważnienia przez Prezesa Koła. 

Rozdział V 
Sekcje 

§20 

W ramach Koła mogą działać specjalistyczne Sekcje studentów. 
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§21 

Na czele Sekcji stoi Prezes Sekcji. 

§22 

Zasady funkcjonowania Sekcji i Prezesa Sekcji zatwierdza Prezes Koła. 

1. Uchwalenie i Zmiana Statutu następuje na mocy uchwały WZCK podjętej 
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków Koła. 

2. Wniosek w sprawie uchwalenia i zmiany Statutu mogą złożyć: 

a. Prezes Koła; 

b. grupa co najmniej 1/3 Członków Koła. 

1. Wniosek w sprawie rozwiązania Koła może złożyć Prezes Koła, lub co 
najmniej połowa Członków Koła. 

2. Warunki i tryb zawieszania działalności koła określają postanowienia 
Regulaminu Rejestracji i finansowania samorządu studentów, samorządu 
doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji Studenckich i 
doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie. 

1. Statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Rektora UKSW. 

§23 

Działania Sekcji nie mogą być sprzeczne ze statutem Koła. 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§24 

§25 

§26 
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2. Członkowie Koła zgadzają się stosować do postanowień niniejszego 
Statutu od chwili uchwalenia przez WZC do momentu zatwierdzenia go 
przez Rektora UKSW. 
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