Statut
Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Justycjariusze”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1. Organizacja nosi nazwę: Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze”, zwane dalej
„KNB”.
§ 2. Podstawą działania Koła Naukowego Bezpieczeństwa jest niniejszy statut oraz statut
UKSW. KNB jest uczelnianą organizacją studencką wpisaną do rejestru prowadzonego przez
Rektora UKSW.
§ 3. KNB opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.
§ 4. KNB może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.
§ 5. Siedzibą KNB jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
§ 6. KNB działa przy Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
zwanym dalej IP UKSW.
§ 7. Opiekuna KNB wyznacza Dyrektor IP UKSW w porozumieniu z Kołem.
§ 8. Koło Naukowe może używać znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych
organizacji, zwanego dalej Logo. Logo przedstawia tarczę ze skrzyżowanymi za nią dwoma
mieczami i napisem pomiędzy rękojeściami mieczy treści: „KNB” koloru czerwonego
oraz napisem koloru czerwonego w górnej części tarczy treści: „JUSTYCJARIUSZE”
i umieszczonym pod nim w centralnej części tarczy znakiem UKSW. Opisane Logo stanowi
własność KNB i podlega ochronie prawnej.

Rozdział II
Cele i zadania Koła

§ 9. Celami KNB są:
1) Rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, dotyczącej m.in.
obronności kraju, organizacji i zadań służb mundurowych i służb specjalnych,
historii Policji i Wojska Polskiego, procesu karnego, sposobów zapobiegania
kryzysom;
2) Popieranie i prowadzenie działalności naukowej i kulturowej;
3) Wypracowanie umiejętności zespołowej pracy naukowej;
4) Umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań naukowych;
5) Pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
6) Szerzenie wśród członków koła koleżeńskiej atmosfery.

Rozdział III
Środki działania
§ 10. KNB realizuje cele wymienione w § 9 poprzez:
1) Publikowanie wyników prac naukowych wykonanych przez członków koła;
2)

Udział

w

seminariach,

sympozjach,

konferencjach,

zjazdach

naukowych

i warsztatach dotyczących bezpieczeństwa;
3) Organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji z przedstawicielami środowisk
naukowych i administracyjnych w obszarze bezpieczeństwa (m.in. z sędziami, prokuratorami,
komornikami,
4)

adwokatami,

przedstawicielami

Policji

czy

Straży

Pożarnej);

Współpracę z innymi kołami naukowymi oraz kontakty ze studentami innych

uczelni;
5)

Nawiązywanie kontaktów z instytucjami państwowymi i pozapaństwowymi

mających na celu poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej członków KNB;
6)

Organizowanie

wyjazdów

w

celach

naukowych

i

7) Podejmowanie innych inicjatyw związanych z działalnością KNB;
8)

Inne działania.

integracyjnych;

Rozdział IV
Członkowie
§ 11. Członkami KNB mogą być: studenci, doktoranci, absolwenci oraz pracownicy UKSW,
którzy popierają cele Koła oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji
tych celów.
§ 12. Obowiązkiem członka KNB jest uczestniczenie w pracach i spotkaniach Koła, płacenie
składek ustalonych przez Walne Zgromadzenie, a także przestrzeganie niniejszego Statutu.
§ 13. Członkom KNB przysługują następujące uprawnienia:
1) Brania udziału w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu;
2) Czynne i bierne prawo wyborcze do władz KNB;
3) Udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez KNB;
4) Zgłaszania na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz Zarządowi KNB własnych
propozycji

programowych

i

formalnych

(w

tym

dotyczących

zmian

w Statucie), a także wszelkich uwag dot. funkcjonowania KNB.
§ 14. Członków KNB przyjmuje Zarząd uchwałą, na podstawie podpisanej i przedłożonej
Zarządowi deklaracji.
§ 15. Prawa członka traci się poprzez:
1) Wystąpienie dobrowolne, zgłoszone do Zarządu KNB na piśmie;
2) Skreślenie z listy członków przez Zarząd w wypadku niebrania udziału w pracach
KNB lub w wypadku nieodpowiedniego postępowania członka;
3) Dyscyplinarne usunięcia z Uczelni;
4) W przypadku nieopłacania składki członkowskiej ustalanej przez Walne
Zgromadzenie, za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
5) W przypadku śmierci.

Rozdział V
Struktury Koła
§ 16. Władzami KNB są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd, wybierany na roczną kadencję, z możliwością reelekcji.
§ 17. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą uchwałodawczą KNB.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) Ustalanie ogólnego działania kierunku KNB;
2) Wyboru Zarządu na okres jednego roku;
3) Uchwalenie zmiany statutu KNB;
4) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu KNB;
5) Określenie wysokości składek członkowskich;
6) Zatwierdzanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji.
§ 18. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes KNB przy końcu kadencji
urzędującego Zarządu, nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes KNB:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek podpisany przynajmniej przez 1/2 liczbę członków KNB;
3) na wniosek Opiekuna.
§ 19. Do odbycia Walnego Zgromadzenia potrzebna jest w pierwszym terminie obecność
2/3 liczby członków. W drugim terminie Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu
na liczbę obecnych i odbywa się 14 dnia od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd ogłasza Walne Zgromadzenie KNB oraz porządek obrad na 7 dni przed terminem
oraz informuje o tym członków i opiekuna KNB.
§ 20. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem
tych wypadków, kiedy przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

§ 21. Zarząd:
1. W skład Zarządu wchodzi: prezes i wiceprezes (nie więcej jednak niż dwóch),
sekretarz, skarbnik oraz dwóch członków, będących ciałem doradczym KNB,
wybieranych na te stanowiska przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd wybierany jest w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów.
3. Odwoływanie

przed

upływem

kadencji

odbywa

się

przez

uchwalenie

konstruktywnego wotum nieufności.
4. W razie potrzeby Walne Zgromadzenie wybierze innych członków Zarządu
do pełnienia funkcji innych, niż wymienione w ust.1.
§ 22. Zarząd:
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) Reprezentowanie KNB i występowanie w jego imieniu, za wiedzą i radą KNB;
2) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
3) Przyjmowanie nowych członków oraz nadawanie tytułu Honorowego Członka;
4) Powoływanie nowych sekcji w ramach działalności KNB oraz podział
obowiązków między członkami koła wykazującymi inicjatywę działania;
5) Gospodarowanie majątkiem KNB;
6) Nawiązywanie kontaktów z innymi kołami oraz organizacjami umożliwiającymi
rozwój KNB.
2. Zarząd składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności i jest przed nim
odpowiedzialny;
3. Prezes wytycza kierunki działania koła, podsuwa pomysły i rozwiązania. Osobiście
realizuje projekty koła i koordynuje ich realizację przez członków. Reprezentuje koło
w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią. Nawiązuje i rozwija kontakty ogólnopolskie,
międzynarodowe na szczeblu organizacji studenckich. Dba o poprawną komunikację
wewnątrz KNB a także o rozwijanie kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym (społeczność
studencka, uczelnie, koła naukowe, urzędy, instytucje naukowe i kulturalne, media).
Odpowiada za przekazywanie aktualnych informacji o działalności koła opiekunowi KNB
i pracownikom naukowym UKSW.

4. Wiceprezes zajmuje się poszukiwaniem funduszy pieniężnych na wypełnianie działań
statutowych koła. Prowadzi, analizuje i wspiera projekty członków koła w takim samym
zakresie jak Prezes. W przypadku absencji Prezesa, pełni on funkcję reprezentacyjną a za
wiedzą i akceptacją Prezesa może podpisywać dokumenty KNB i podejmować decyzje.
5. Sekretarz odpowiada za politykę informacyjną w kole, wywiesza ogłoszenia o spotkaniach
i konferencjach, prowadzi korespondencję drogą tradycyjną i elektroniczną, przygotowuje
i ogłasza konspekty spotkań koła na trzy dni przed datą spotkania. Jest kompetentny w kwestii
kontaktów z mediami, ośrodkami naukowymi, kołami naukowymi itd. Tym samym pełni
dodatkowo funkcję "rzecznika". Informuje o spotkaniach, przygotowuje i wysyła zaproszenia
do osób i instytucji z bazy danych korespondencji koła. Razem z innymi członkami Zarządu,
zajmuje się obsługą i aktualizacją strony internetowej.
6. Skarbnik zajmuje się poszukiwaniem funduszy pieniężnych, grantów i dotacji z różnych
instytucji na wypełnianie działań statutowych koła, opracowuje plany finansowe spotkań
i zatwierdza kosztorysy projektów koła. Skarbnik odpowiada za prawidłowość gospodarki
finansowej KNB.
§

23. W razie ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji funkcję jego przejmuje

wiceprezes.
W razie ustąpienia przynajmniej trzech członków Zarządu, Zarząd zobowiązany jest w ciągu
dwóch tygodni zwołać Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Zarządu drogą
wyborów, chyba, że przed upływem 30 dni kończy się kadencja Zarządu.
§ 24. Przewodniczącego odwołuje Opiekun KNB w razie:
1. niewywiązywania się z obowiązków;
2. nieprzedstawienia Opiekunowi KNB rocznego sprawozdania z działalności koła;
3. na wniosek 2/3 członków koła.

§ 25. Do zadań Opiekuna KNB należy:
1) Pomoc studentom zrzeszonym w KNB w organizowaniu działalności statutowej
Koła;
2) Reprezentowanie KNB wobec władz Uczelni oraz na zewnątrz;
3) Pomoc studentom zrzeszonym w KNB w organizowaniu prac badawczych
inicjowanych w ramach Koła;
4) Opiniowanie

programu

działalności

KNB

oraz

uczestniczenie

w

jego

przedsięwzięciach;
5) Udział w spotkaniach KNB;
6) Zwoływanie nadzwyczajnych Zebrań;
7) W przypadku czasowej niemożliwości sprawowania opieki nad KNB, Opiekun
zobowiązany jest wyznaczyć swojego zastępcę na ten okres.

Rozdział V
Tryb działania Zarządu
§ 26. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes.
§

27. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich

członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje Prezes.
§ 28. Zebranie musi być protokołowane.
§ 29. Protokół zebrania musi zawierać:
1)

Datę zwołania;

2)

Spis wszystkich obecnych;

3)

Porządek obrad;

4)

Uchwały;

5)

Podpisy pod protokołem wszystkich obecnych.

§ 30. Do ważności pism Zarządu potrzebny jest podpis prezesa i sekretarza.
§ 31. Korespondencję KNB prowadzi w imieniu Zarządu sekretarz.
§ 32. Spory wynikłe między członkami KNB rozstrzyga Zarząd. Od decyzji Zarządu służą
odwołania, w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku, do Walnego Zgromadzenia.

Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 33. Statut KNB obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zgromadzenie większością
4/5 głosów w obecności, co najmniej połowy członków koła oraz po zatwierdzeniu go przez
Władze Uczelni.
§ 34. Zmiany Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności,
co najmniej połowy członków.
§

35. Zmiany Statutu wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Rektora ich zgodności

z przepisami prawa i statutu UKSW.
§

36. O rozwiązaniu KNB decyduje Walne Zgromadzenie w wyniku jednomyślnego

głosowania.
§

37. W wypadku rozwiązania KNB uchwałą Walnego Zgromadzenia majątek KNB

przechodzi na własność UKSW.

Załączniki do Statutu Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Justycjariusze”:
1. Wzór znaku graficznego zwanego dalej Logo, którym KNB będzie się posługiwać.
2. Wzór deklaracji członkowskiej.
3. Skład Zarządu KNB na rok 2013.
4. Lista Członków Honorowych KNB.

