
Statut Naukowego Koła Politologów

PREAMBUŁA

Naukowe Koło Politologów zostało utworzone dla rozwijania i poszerzania wiedzy 

wszystkich zainteresowanych przedmiotem nauk politycznych członków i 

sympatyków Koła.

Koło ma charakter apolityczny i nie może utożsamiać się z żadną organizacją 

polityczną.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Na podstawie art. 158 § 1 i 2 ustawy z dn. 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym 

tworzy się uczelnianą organizację studencką: Naukowe Koło Politologów 

Uniwersytetu Rzeszowskiego.

§ 2. Terenem działania Koła jest Uniwersytet (dodano: Rzeszowski) w Rzeszowie.

§ 3. Siedzibą Koła jest Rzeszów ul. Moniuszki 10, budynek (zmieniono z: Instytutu, 

na: Katedry) Politologii.

ROZDZIAŁ II

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 1. Koło ma na celu:

a) poszerzanie wiedzy członków Koła,

b) pogłębianie własnych zainteresowań,

c) przeprowadzanie badań naukowych,

d) wzbudzanie zainteresowania wśród studentów UR przedmiotem politologii,

e) (skreślony)

f) nawiązywanie kontaktów naukowych ze studentami zainteresowanymi 

problematyką nauk politycznych z innych uczelni,



g) działanie na rzecz środowiska studenckiego UR,

h) integracja studentów wszystkich roczników naszego kierunku.

§ 2. Realizacja celów następuje poprzez m.in.:

a) organizację obozów naukowych,

b) organizację sympozjów i sesji naukowych,

c) organizację wycieczek programowych, 

d) uczestnictwo w studenckim ruchu naukowym.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 1. Członkowie koła mają prawo:

a) korzystania z bazy naukowej Koła,

b) brania udziału w jego działaniach, jak również w pracy w organach Koła oraz 

korzystania z uprawnień wynikających z członkostwa,

c) wyrażania swoich opinii o przygotowywanych zadaniach i programach, jak również 

przedstawiania własnych propozycji dotyczących działalności Koła,

d) uczestniczenia biernie i czynnie w wyborach do Zarządu Koła,

e) uczestniczenia w posiedzeniach Koła,

f) pierwszeństwa do uczestnictwa w obozach naukowych, pod warunkiem, że 

regularnie opłacają składkę członkowską! uczestniczą w zebraniach Koła.

§ 2. Członkowie Koła mają obowiązek:

a) uczestniczenia w przynajmniej trzech zebraniach Koła na semestr,

b) realizowania przyjętych dobrowolnie zobowiązań i współpracowania przy realizacji 

celów wytyczonych przez Koło,

c) uczestniczenia w finansowaniu działalności Koła w ustalonej formie i wysokości 

oraz obrony jego interesów.

§ 3. (skreślony)

§ 4. Członek Koła może być zawieszony w prawach członka, jeżeli:

a) nie uczestniczy w pracach koła (dodano: przez co najmniej trzy miesiące),

b) nie płaci składek członkowskich (dodano: przez co najmniej trzy miesiące), 

c) naraża dobre imię Koła na szwank.



§ 4a . (dodany) Zawieszenia w prawach członka dokonuje zebranie ogólne członków 

Koła w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Koła, większością 50 % 

+ 1 głosów wszystkich obecnych członków Koła.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE KOŁA

§ 1. Zarząd Koła wybierany jest na zebraniu ogólnym w wyborach tajnych, równych i 

bezpośrednich przy obecności (dodano: co najmniej) 2/3 wszystkich członków Koła. 

Mandat członka Zarządu otrzymuje ten, kto otrzyma 50 % + 1 głosów (zmieniono z: 

osób, na: członków Koła) obecnych na zebraniu.

§ 2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

§ 3. Zarząd Koła składa się z:

a) przewodniczącego,

b) dwóch zastępców (dodano: przewodniczącego),

c) sekretarza,

d) skarbnika.

§ 4. W przypadku nie wywiązania się z powierzonych funkcji i obowiązków Zarządu, 

istnieje możliwość jego rozwiązania na zebraniu ogólnym przy obecności (dodano: 

co najmniej) 2/3 wszystkich członków Koła ilością co najmniej 50% + 1 głosów.

§ 4a . (dodany) W przypadku utraty przez członka Zarządu statusu członka 

Naukowego Koła Politologów lub studenta UR, bądź też zawieszenia go w prawach 

członka, przestaje on automatycznie pełnić funkcję członka Zarządu, a na jego 

miejsce wybierany jest inny pełnoprawny członek, na najbliższym zebraniu ogólnym 

na zasadach podanych w § 1.

ROZDZIAŁ V

FINANSE I MAJĄTEK

§ 1. Koło prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Informacje o finansach Koła sąjawne.

§ 3. Środki na działanie Koła gromadzone są przez skarbnika Koła.



§ 4. Majątek Koła powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) z dotacji,

c) z darowizn,

d) z innych źródeł.

§ 5. Cały majątek Koła przeznaczony zostaje w całości na realizację jego 

statutowych celów.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Zmiany regulaminu Koła mogą być dokonywane przez członków Koła jedynie na 

zebraniu (zmieniono z: walnym, na: ogólnym), każda poprawka musi być przyjęta 

zwykłą większością głosów, a zmiany w statucie zatwierdzane przez władze UR.

§ 2. Regulamin Naukowego Koła Politologów wchodzi w życie z chwilą 

zaakceptowania go przez władze Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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STATUm NAUKOWEGO KOŁA POLITOLOGÓW

PREAMBUŁA

Naukowe Koło Politologów zostało utworzone dla rozwijania i poszerzania 

wiedzy wszystkich zainteresowanych przedmiotem nauk politycznych 

członków i sympatyków Koła«

Koło ma charakter apolityczny i nie może utożsamiać sie z żadną 

organizacją polityczną®

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA. OGÓLNE

§1« Na podstawie art.I58§ Ii2 Ust. z dnia I2.IX.I990r.

o szkolnictwie wyższym tworzy się uczelnianą organizację studencką: 

Naukowe Koło Politologów Uniwersytetu RzeszC^wskiego®

§2 .Terenem działania Koła jest Uniwersytet w Rzeszowie.

§3 .Siedzbą Koła jest Rzeszów ul.Moniuszki,budynek Instytutu Politologii.

ROZDZIAŁ II

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§I.Koło ma na celu:

a)poszerzanie wiedzy członków Koła,

b)pogłębianie własnych zainteresowań,

c)przeprowadzanie badań naukowych

d)wzbudzanie zainteresowania wśród studentów UR przedmiotem politologii^ 
e)reprezentowanie interesów członków Koła wobec władz uczelnią 
f)nawiązywanie kontaktów naukowych ze studentami zainteresowanymi 

problematyki nauk politycznych z innych uczelni,

g)działanie na rzecz środowiska studenckiego UR,



h)integracja studentów wszystkich roczników naszego kierunku.

§2»Realizacja celów następuje noprzez rn.in,:

I)organizację obozów naukowych,

2)organizacje sympozjów i sesji naukowych,

3)organizację wycieczek programowych,

4)Uczestnictwo w studenckim ruchu, naukowym.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KOŁA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§1»Członkowie Koła mają nrawo:

a)korzystania z bazy naukowej Koła,

b)brać udział w jego działaniach, jak również w pracy w organach Koła 

oraz korzystać z uprawnień wynikających z członkostwa,
c)wyrażania swoich opinii o przygotowywanych zadaniach i programach 

jak również przedstawiania własnych propozycji dotyczących

działalności Koła,

d)uczestniczyć biernie i czynnie w wyborach do Zarządu Koła;

e)uczestniczyć w posiedzeniach Koła,

f)w pierszeństwie do uczestnictwa w obozach naukowych,nod warunkiem,że 

regularnie opłacają składkę członkowską, i uczestniczą w zebraniach Koła,

§2»Członkowie Koła mają obowiązek:

a)uczestniczyć w przynajmniej trzech zebraniach Koła na semestr, 
b)realizować przyjęte dobrowolnie zobowiązania i współpracować

przy realizacji celów wytyczonych przez Koło, 
c)uczestniczyć w finansowaniu działalności Koła w ustalonej formie

i wysokości,oraz bronić jego interesów.

§3»Sympatycy Koła mają takie same prawa i obowiązki jak jego członkowie

z wyjątkiem uczestnictwa w wyborach do Zarządu Koła»

Nie posiadają również prawa do pierwszeństwa udziału w obozach 

naukowych Koła, oraz do dotacji finansowych,do obozów,przez UR»
§4»Członek Koła może być zawieszony w prawach członka,jeżeli:



I)n.ie uczestniczy w pracach Koła, 

2)nie płaci składek członkowskich^ 

3)naraża dobre imię Koła na szwank.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE KOŁA

§1 .Zarząd Koła wybierany jest na zebraniu ogólnym w wyborach tajnych, 

równych i bezpośrednich przy obecności 2/3 wszystkich członków 

Koła. Mandat członka Zarządu otrzymuje ten,kto otrzyma 50%+1 głosów 

osób obecnych na zebraniu.

§2 .Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

§3o Zarząd składa się z:

a)przewodniczącego

b)dwóch zastępców
c)sekretarza

d)skarbnika

§4.W przypadku nier wywiązywania się z powierzonych funkcji i obowiązków 

Zarządu istnieje możliwość jego rozwiązania na zebraniu ogólnym 
przy obecności 2/3wszystkich członków KOŁA ilością co najmniej 50%+1 

głosów.

ROZDZIAŁ V

FINANSE I MAJĄTEK

§I.Koło prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa.

§2.I nformacje o finansach Koła są jawne.
§3 .Środki na działanie Koła gromadzone są przez skarbnika Koła.

§4 .Majątek Koła powstaje:

a) ze składek członkowskich,
b) z dotacji}



c) z darowizn, 

cl) z innych źródeł.

§5O Gały majątek Koła przeznaczony zostaje w całości na realizację 

jego statutowych celów.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ I. Zmiany regulaminu Koła mogą być dokonywane przez członków Koła 

jedynie na zebraniu walnym, każda poprawka musi byó przyjęta 

zwykłą większością głosów, a zmiany w statucie zatwierdzane przez 

władze UR*
§2 . Regulamin Naukowego Koła Politologów wchodzi w życie z chwilą

zaakceptowania go przez władze Uniwersytetu Rzeszowskiego.


