Statut Koła Naukowego Badań nad Europą,
działającego przy Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
§1 Postanowienia ogólne
1. Pełna nazwa koła brzmi: Koło Naukowe Badań nad Europą.
2. Koło Naukowe Badań nad Europą, zwane dalej Kołem, jest uczelnianą organizacją
studencką, wpisaną do Rejestru Kół Naukowych UKSW, prowadzonego przez Rektora
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy Wydziale Nauk
Historycznych i Społecznych UKSW.
§2 Podstawa prawna
1. Koło działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2007 Prawo o szkolnictwie wyższym,
Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na podstawie niniejszego
Statutu.
2. Koło nie posiada osobowości prawnej.
§3 Finansowanie
1. Działalność Koła finansowana jest ze środków otrzymanych od uczelni, Wydziału Nauk
Historycznych i Społecznych, a także ze środków zebranych w ramach składki członkowskiej.
2. Składka członkowska jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Koło może pozyskiwać fundusze również z innych źródeł jedynie za zgodą Dziekana
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych.
§4 Cele i zadania Koła
1. Celem Koła jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy merytorycznej i praktycznej, dotyczącej
Europy, Unii Europejskiej i jej struktur, Wspólnej Polityki Zagranicznej a także innych
polityk UE, oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej zagadnienia prawa międzynarodowego,
bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej i pokrewnych.
2. Koło ma na celu również:
a) samokształcenie i zwiększenie kompetencji jego członków,
b) kontakty ze środowiskami naukowymi,
c) współpracę i integrację z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi,
d) kontakty z instytucjami oraz osobami powiązanymi z Unią Europejską,
e) zacieśnianie więzi studentów i pracowników naukowych,
f) czynny udział w tworzeniu społeczeństwa europejskiego.
§5 Posiedzenia i członkostwo
1. Posiedzenia zwoływane są przez Prezesa Zarządu co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Członkostwo w Kole nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła poprzez pisemne
zgłoszenie swojej kandydatury w postaci formularza zgłoszeniowego.
3. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student i doktorant Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego zainteresowany problematyką naukową Koła.
4. Tytuł honorowego członka mogą uzyskać absolwenci Uniwersytetu Kardynała Stefana

Wyszyńskiego lub zatrudnieni w nim nauczyciele akademiccy oraz osoby, które przyczyniły
się do rozwoju Koła. Tytuł ten przyznaje i odbiera Walne Zgromadzenie Członków na
wniosek Prezesa Zarządu.
5. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) wystąpienia na własne żądanie,
b) wykluczenia decyzją Zarządu w przypadku gdy postępowanie członka Koła jest sprzeczne
ze Statutem Uczelni, Regulaminem Uczelni, Statutem Koła lub w inny sposób niezgodne
z obowiązkami studenta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
c) wykluczenia decyzją Zarządu w przypadku nieobecności członka na dwóch kolejnych
posiedzeniach Koła bez podania uzasadnionej przyczyny
d) utraty statusu studenta lub doktoranta.
§6 Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa
1. Członek Koła ma prawo:
a) uczestniczyć w pracach Koła,
b) wybierać i być wybieranym do Zarządu Koła,
c) zgłaszać wnioski i głosować na Walnych Zgromadzeniach Członków.
2. Członek Koła ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu Uczelni, Regulaminu Uczelni, Statutu Koła oraz uchwał
jego organów,
b) wywiązywać się z powierzonych mu zadań,
c) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków.
§7 Organy Koła i ich zadania
1. Organami Koła są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd w składzie:
- Prezes Zarządu,
- Wiceprezes,
- Sekretarz,
2. Koło może wyodrębnić w swej strukturze sekcje odpowiedzialne
za poszczególne dziedziny przedmiotu. Sekcje powoływane są przez Zarząd.
3. Dopuszcza się istnienie Wiceprzewodniczących poszczególnych sekcji, powołanych
w razie potrzeby przez Zarząd.
§8 Zarząd
1. Kadencja Zarządu trwa 1 rok, od czerwca do czerwca kolejnego roku kalendarzowego.
2. Członkowie Zarządu są wybierani na stanowiska przez Walne Zgromadzenie Członków
w głosowaniu
tajnym w obecności co najmniej połowy liczby członków Koła.
3. Głosowanie musi być przeprowadzone między 1 a 15 czerwca.
4. W przypadku gdy obecny Prezes Zarządu nie może pełnić dłużej swojej funkcji, ma prawo
wyznaczyć swojego następcę w celu dokończenia kadencji. Zaś w przypadku uzasadnionego
zawieszenia działalności Koła, o wznowieniu działalności i wyborze nowego Zarządu
decyduje Opiekun Koła.
5. Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Koła wobec władz uczelni i innych podmiotów zarówno uczelnianych jak
i tych spoza Uniwersytetu,
b) organizowanie i kierowanie pracą Koła,
c) stanowienie i wykonywanie uchwał,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
§9 Walne Zgromadzenie Członków
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) określanie kierunków pracy Koła,
b) wybór i odwołanie Zarządu.
§ 10 Opiekun Naukowy
Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy:
a) zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc
w ich realizacji,
b) akceptacja wydawania środków finansowych przyznanych przez Władze Uczelni
na działalność Koła,
c) rozstrzyganie sporów członkowskich.
§11 Uchwały
1. Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów.
2. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.
3. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne
z prawem, Statutem Uczelni, Regulaminem Uczelni lub Statutem Koła.
§12 Zmiany statutu
1. Zmiany w Statucie Koła następują w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków,
na wniosek Prezesa Zarządu.
2. Statut lub jego zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Rektora Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego ich zgodności z przepisami prawa oraz Statutem
i Regulaminem Uczelni.

