
STATUT 
STUDENCKIEGO KOŁA NUKOWEGO PEDAGOGÓW SPECJALNYCH 

„P.S. - Człowiek” 

 

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał.  

Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat,  

o człowieka.” 

Janusz Korczak 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

1. Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych „Tu wpisać nazwę jak wybierzemy” jest 

dobrowolną organizacją studencką działającą przy Instytucie Nauk Pedagogicznych na 

Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. 

2. Koło działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu 

Opolskiego oraz niniejszego Statutu. 

3. Koło uzyskuje prawo działania z chwilą wpisania do Rejestru Uczelnianych Organizacji 

Studenckich. 

4. Członkiem Koła można zostać dobrowolnie, poprzez wypełnienie deklaracji 

członkowskiej. 

5. Działalność w Kole opiera się na pracy społecznej jego członków. 

6. Koło może posługiwać się logotypem.  

7. Minimalna liczba członków zwyczajnych Koła wynosi 7 osób.  

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

§ 2 

1. Cele koła naukowego:  

a) poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie pedagogiki specjalnej;  

b) pogłębianie ogólnej wiedzy studentów;  

c) przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystania wiedzy;  

d) propagowanie aktualnej wiedzy w zakresie nauk pedagogicznych;  

e) rozwijanie życia naukowego wśród studentów;  

f) nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi ośrodkami akademickimi;  

g) promowanie Instytutu Nauk Pedagogicznych;  

h) popularyzacja nauki;  



i) rozwijanie współpracy naukowej z innymi Kołami działającymi w Instytucie Nauk 

Pedagogicznych;  

j) integracja studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych;  

k) nawiązywanie kontaktów i współpraca z przedstawicielami rynku pracy. 

 

§ 3 

 

1. Cele Koła będą realizowane przez:  

a) organizowanie spotkań naukowych, warsztatów, szkoleń, konferencji, wykładów  

i sympozjów naukowych;  

b) prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji;  

c) umieszczanie informacji o bieżącej działalności Koła na stronie internetowej 

Instytutu Nauk Pedagogicznych;  

d) uczestnictwo w wykładach, seminariach i sympozjach naukowych;  

e) współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych profilach naukowych;  

f) wyjazdy na seminaria i konferencje;  

g) prezentowanie osiągnięć własnych Koła;  

h) wyjazdy mające na celu współpracę z przedstawicielami rynku pracy;  

i) inne formy działalności zgodne ze Statutem. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 4 

1. Członkiem Koła może zostać wyłącznie student Uniwersytetu Opolskiego.  

§ 5 

1. Aby zostać Członkiem Koła należy złożyć wypełnioną deklarację członkowską  

do Przewodniczącego Koła.  

2. Przewodniczący Koła informuje Zarząd o zebranych przez siebie deklaracjach 

członkowskich w ciągu 5 dni roboczych od chwili ich otrzymania. 

3. Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Przewodniczącego deklaracji, podejmuje drogą 

uchwały decyzję o przyjęciu nowych członków w skład Koła.  

4. Przewodniczący Koła ma prawo do nieprzyjęcia deklaracji członkowskiej, gdy:  

 a) kandydat nie jest studentem Uniwersytetu Opolskiego, 

 b) warunki otoczenia nie sprzyjają ochronie danych osobowych kandydata. 

§ 6 

1. Członek Zwyczajny Koła ma prawo do:  

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła;  

b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem działalności Koła;  

c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Koła o skreśleniu go 

z listy członków;  

d) inicjatywy uchwałodawczej na Walnym Zebraniu Członków;  

e) uzyskiwania informacji na temat prac Zarządu;  



f) korzystania z wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła na 

zasadach ustalonych przez Zarząd Koła;  

g) zgłaszania wniosków i zapytań podczas Walnego Zebrania Członków;  

h) ubiegania się o zaświadczenie o swojej działalności w Kole. Każde zaświadczenie 

może zostać wystawione i podpisane wyłącznie przez przewodniczącego i opiekuna 

Koła.  

 

§ 7 

1. Członkostwo honorowe otrzymuje każdy członek Koła, w momencie ukończenia nauki na 

Uniwersytecie Opolskim – gdy następuje to po obronie swojej pracy dyplomowej.  

2. W momencie uzyskania przez członka Koła członkostwa honorowego, przestaje być on 

członkiem zwyczajnym Koła. 

3. Członkowie honorowi posiadają wyłącznie bierne prawo wyborcze. Nie mogą jednak 

zostać wybrani na Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego Koła. 

4. Spis członków honorowych prowadzi Sekretarz Koła. 

5. Członkostwo honorowe wygasa wyłącznie na osobistą prośbę danego członka. 

 

§ 8 

1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:  

a) przestrzegania Statutu i uchwał władz Koła;  

b) aktywnego uczestnictwa w działaniach prowadzonych przez Koło.  

2. Za aktywne uczestnictwo uważa się zaangażowanie członka w minimum dwie dowolne 

wybrane przez siebie formy działalności Koła w ciągu roku akademickiego.  

§ 9 

1. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:  

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Koła, złożonej na piśmie lub drogą 

mailową Zarządowi Koła; 

b) skreślenia z listy członków z powodu naruszenia obowiązków przewidzianych  

w § 8 ust. 1 niniejszego Statutu;  

c) ukończenia studiów na Uniwersytecie Opolskim.  

 

2. Skreślenia dokonuje Zarząd Koła w drodze uchwały. Informację o skreśleniu należy 

przekazać osobie skreślonej z listy członków w terminie 7 dni od dnia skreślenia osobiście, 

bądź za pomocą środków teleinformatycznych. 

3. Osoba skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków  

w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.  

4. Walne Zebranie ma 14 dni od dnia otrzymania odwołania na zebranie się i obradowanie 

nad nim. Na Walne Zebranie zaproszony jest również odwołujący się od skreślenia. 

  

 



ROZDZIAŁ IV 

ORGANY KOŁA 

§ 10 

1. Władzami Koła są:  

a) Walne Zebranie Członków;  

b) Zarząd.  

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

§ 11 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła, w którym biorą udział członkowie 

Koła - mając głos czynny – stanowiący. 

§ 12 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Walne Zebranie Członków w trybie zwykłym zwołuje się przynajmniej raz w semestrze. 

Zwołuje je Zarząd Koła.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach:  

a) Zarząd; 

b) grupa 1/3 zwyczajnych Członków Koła;  

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.  

5. Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy Przewodniczący Koła lub inna osoba 

wyznaczona przez Przewodniczącego Koła spośród członków Zarządu w przypadku jego 

nieobecności.  

6. Zarząd ogłasza dzień, na który zwołano Walne Zebranie Członków wraz z proponowanym 

porządkiem obrad przynajmniej na 7 dni wcześniej.  

7. Dla ważności posiedzeń oraz uchwał Walnego Zebrania Członków wymagane jest 

kworum, które stanowi więcej niż połowę uprawnionych do głosowania członków. W 

przypadku braku kworum ogłaszana jest 15 minutowa przerwa, po której kworum nie 

obowiązuje.  

 

§ 13 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:  

a) uchwalenie Statutu i jego zmian;  

b) ustalenie trybu wyboru Zarządu Koła;  

c) wybór i odwoływanie członków Zarządu Koła;  

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań Zarządu Koła;  

e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła;  

f) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.  

 



ZARZĄD 

§ 14 

1. Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok akademicki. Wybór odbywa się  

w głosowaniu jawnym, w trybie określonym uchwałą Walnego Zebrania Członków.  

2. Zarząd Koła obraduje i podejmuje decyzje na zebraniach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Koła. Przewodniczący zobowiązany jest również zwołać zebranie na 

wniosek każdego z członków Zarządu w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 

3. Przewodniczący może przeprowadzić zebranie Zarządu przy użyciu narzędzi 

teleinformatycznych pod warunkiem potwierdzenia na początku jej trwania udziału przez 

uczestniczących w niej członków Zarządu. 

4. Uchwały Zarządu Koła podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów. 

5. Przewodniczący może zarządzić głosowanie nad projektami uchwał za pomocą poczty 

elektronicznej. Głosowanie musi być poprzedzone przesłaniem projektu uchwały wszystkim 

członkom Zarządu Koła oraz umożliwieniem wypowiedzenia się. Podejmowanie uchwał  

w tym trybie możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy głosowanie trwa przynajmniej 2 dni 

od daty jego zarządzenia; wcześniejsze zakończenie głosowania jest możliwe w przypadku, 

gdy wszyscy członkowie Zarządu Koła oddadzą swój głos lub po uzyskaniu bezwzględnej 

większości głosów za. 

6. Głosowanie za pośrednictwem innych środków teleinformatycznych możliwe jest  

na zasadach opisanych w ust. 5. 

7. Odwołanie członka Zarządu lub całego Zarządu odbywa się na Nadzwyczajnym Walnym 

Zebraniu Członków Koła poprzez głosowanie jawne większością kwalifikowaną 2/3 głosów:  

a) po złożeniu wniosku przez Przewodniczącego Zarządu lub  

b) po złożeniu wniosku przez ponad 50% zwyczajnych Członków Koła. 

8. Wygaśnięcie mandatów Członków Zarządu następuje: 

a) gdy dany członek przestanie być członkiem Koła, 

b) zgodnie z § 14, pkt 7 – w momencie odwołania funkcji przez Nadzwyczajne Walne 

Zebranie Członków Koła, 

c) w przypadku funkcji Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego – gdy 

uzyskują oni status członków honorowych. 

9. W przypadku wygaśnięcia mandatu któregokolwiek z Członków Zarządu, Zarząd Koła 

zwołuje Walne Zebranie Członków, celem uzupełnienia składu. 

10. Pkt 9 nie stosuje się, gdy decyzję o wygaśnięciu mandatu podjęło Nadzwyczajne Walne 

Zebranie Członków Koła – w takim wypadku skład Zarządu wybiera się lub uzupełnia 

podczas tego samego Zebrania. 

 

 

§ 15 

1. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu w trakcie kadencji, skład osobowy jest 

uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Nadzwyczajnym 

Walnym Zebraniu Członków Koła.  

 

§ 16 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Koła, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 

Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem 

Członków.  



2. W skład Zarządu wchodzą:  

a) przewodniczący,   

b) zastępca, 

c) sekretarz, 

d) skarbnik. 

3. W przypadku nie zbierania stałych składek członkowskich stanowisko skarbnika można 

łączyć ze stanowiskiem zastępcy. Zgodę na to wyrazić musi Walne Zgromadzenie Członków. 

 

§ 17 

1. Do zakresu działań Zarządu należy:  

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;  

b) sprawowanie opieki nad mieniem Koła;  

c) zwoływanie (przynajmniej raz w semestrze) Walnego Zebrania Członków; 

d) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków;  

e) składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;  

f) sporządzanie i przekazywania materiałów dotyczących działalności Koła 

wymaganych przez władze Uczelni;  

g) zarządzanie majątkiem i funduszami Koła.  

 

 

ROZDZIAŁ V  

FUNDUSZE KOŁA 
 

§ 18 

1. Źródłem finansowania Koła może być:  

a) jednostka organizacyjna, w ramach której działa Koło;  

b) pobierana składka członkowska;  

c) nagroda pieniężna otrzymana przez Koło w wyniku konkursów. 

2. Środki finansowe z innych źródeł mogą być pozyskiwane za pośrednictwem, bądź zgodą 

Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych.  

3. Decyzję o pobieraniu składki członkowskiej oraz o jej wysokości decyduje Walne Zebranie 

Członków.  

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich, jeśli takowe zostaną 

zarządzone przez Walne Zgromadzenie Członków. 

4. Decyzję o pobieraniu składki celowej – zadaniowej na potrzeby realizacji konkretnego 

zadania / projektu podejmuje Zarząd w drodze uchwały, po konsultacji z członkami Koła 

odpowiedzialnymi za przebieg danego przedsięwzięcia. 

 

ROZDZIAŁ VI  

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA 
 

§ 19 

1. Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła przez Walne Zebranie 

Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Wniosek w sprawie zmiany Statutu Koła lub rozwiązanie Koła mogą złożyć:  

a) Opiekun Koła  



b) Zarząd Koła  

c) co najmniej 1/3 zwyczajnych Członków Koła. 

 

§ 20 

1. Uchwała o rozwiązaniu Koła może być podjęta jednomyślnie przez Opiekuna Koła oraz 

Dyrektora (lub jego zastępcę) Instytutu Nauk Społecznych w sytuacji, gdy: 

a) Walne Zebranie Członków w czasie pełnego roku akademickiego nie wybierze 

Zarządu Koła, 

b) liczba zwyczajnych Członków Koła jest mniejsza niż przewiduje to § 1 pkt 7., 

c) w ciągu pełnego roku akademickiego Koło nie wykazało się żadną 

udokumentowaną aktywnością zgodnie z celami opisanymi w rozdziale II niniejszego 

Statutu.  

 

 

Załączniki:  

1. Lista założycieli Koła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista założycieli Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych „P.S. - Człowiek” 

 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO 
KIERUNEK, ROK  

I STOPIEŃ STUDIÓW 
PODPIS 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 


