Statut Studenckiego Koła Naukowego
Bezpieczeństwa Wewnętrznego SECURUS
§1
Postanowienia ogólne
1. Pełną nazwą koła jest: Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego SECURUS.
2. Skróconą nazwą koła jest: Koło Naukowe SECURUS.
3. Siedzibą Koła jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach mieszczące się
w Skierniewicach przy ul. Batorego 64c.
4. Koło jest jednostką działającą na uczelni.
5. Koło jest organizacją naukową studentów.
6. Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
7. Działalność w kole jest dobrowolna.
§2
Cele i zadania
1. Celem Koła jest:
a) poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa,
b) propagowanie wiedzy i zasad bezpieczeństwa,
c) wdrażanie studentów do pracy naukowej,
d) rozwijanie współpracy z innymi kołami naukowymi,
e) promowanie PWSZ w Skierniewicach,
f) integracja środowiska studenckiego i naukowego,
g) organizowanie spotkań i dyskusji,
h) organizację i udział w spotkaniach naukowych, konferencjach, warsztatach.
§3
Członkostwo
1. Członkiem Koła Naukowego SECURUS może zostać każdy student, który studiuje na
PWSZ w Skierniewicach, niezależnie od kierunku, roku studiów, trybu i formy podjętych
studiów, który popiera cele koła oraz akceptuje jego statut.
2. Do Koła Naukowego zostają przyjęci studenci, którzy wykazują chęć czynnego udziału w
zebraniach koła oraz mają pomysł na jego rozwój i działalność.
3. Decyzje o przyjęciu do koła podejmuje zarząd.
4. Nowy członek zostaje przedstawiony przez przewodniczącego na najbliższym zebraniu koła.

§4
Prawa członka
1. Każdy członek Koła Naukowego ma prawo do:
- swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów (nie mogą one jednak naruszać
praw osób trzecich),
- brania udziału w prowadzonych pracach i dyskusjach,
- czynnego udziału w projektach organizowanych przez koło,
- zgłaszania propozycji nowych projektów,
- zgłaszania wniosków i zapytań podczas zebrań,
- zgłaszania propozycji współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz innymi kołami naukowymi,
- czynnego i biernego prawa wyborczego w organach koła,
- korzystania ze sprzętu w ramach działalności koła naukowego,
- uzyskiwania informacji na temat prac zarządu,
§5
Obowiązki członka
1. Każdy członek koła powinien:
- sumiennie spełniać swoje obowiązki,
- aktywnie uczestniczyć w działalności koła (uczestnictwo w projektach realizowanych
przez Koło, uczestnictwo w zebraniach koła, uczestnictwo w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi,
uczestnictwo w imprezach organizowanych przez koło),
- informować osobę do tego wyznaczoną o powodzie nieobecności na spotkaniu
z wcześniejszym wyprzedzeniem,
- aktywnie przyczyniać się do kształtowania i realizacji programu koła,
- terminowo wywiązywać się z powierzonych prac,
- przestrzegać postanowień statutu i uchwał zarządu koła,
- przestrzegać ogólnie przyjętych zasad moralnych i obyczajowych,
- dbać o sprzęt, który jest w posiadaniu koła, szanować prawa i majątek osób trzecich,
- dbać o dobre imię KN SECURUS oraz PWSZ Skierniewice,
- zgłaszać wnioski i zapytania do władz Zarządu we wszystkich sprawach dotyczących koła.
§6
Rekomendacje
1. Każdy członek ma prawo ubiegać się o zaświadczenie o swojej działalności w kole. Każde
zaświadczenie może zostać wystawione i podpisane przez przewodniczącego, lub pod jego
nieobecność przez wiceprzewodniczącego, w porozumieniu z opiekunem koła.
2. Każde zaświadczenie musi być podpisane zarówno przez przewodniczącego (lub pod jego
nieobecność przez wiceprzewodniczącego) jak i opiekuna koła.
§7
Zawieszenie członkostwa
W przypadku stwierdzenia niemożności czasowego wykonywania przez członka obowiązków
lub na wniosek zainteresowanego zarząd może podjąć decyzję o zawieszeniu członka.
1. Członkostwo zostaje zawieszone:
- na czas wyjazdu lub wymiany studenckiej,
- na czas urlopu długoterminowego albo krótkoterminowego,
- na własna prośbę członka.

§8
Skreślenie z listy członków
1. Skreślenie z listy członków następuje w chwili:
- gdy członek dobrowolnie zgłosi chęć wystąpienia z koła naukowego,
- utraty statusu studenta
§9
Wykluczenie z listy członków
W przypadkach poważnego naruszenia statutu koła zarząd może podjąć decyzję
o wykluczeniu z listy członków koła. Członka odwołuje zarząd koła większością głosów.
1. Wykluczenie członka koła może nastąpić, jeśli:
- nie uczestniczył w trzech zebraniach bez podania usprawiedliwienia z nieobecności,
- nie uczestniczył aktywnie w projektach organizowanych prze koło naukowe,
- nie pomaga innym członkom koła naukowego, a swoją postawą zniechęca do pracy
innych członków koła,
- postawa członka koła jest niezgodna z regulaminem studiów,
- rażąco narusza zasady moralne
- przynajmniej połowa ważnych głosów obecnych na zebraniu członków koła wyrazi taką wolę,
- nie dba o sprzęt, który udostępnia koło,
- naraża na utratę zdrowia lub życia innego członka koła lub studenta,
- nie dba o dobre imię koła naukowego i PWSZ Skierniewice.
§10
Władze Koła
1. Władze koła stanowią:
a) zarząd koła na czele z przewodniczącym,
b) ogólne zebranie członków koła.
2. Ogólne zebranie członków koła:
a) jest najwyższą władzą koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego
dotyczących (każdy członek ma jeden głos),
b) uchwala zwykłą większością głosów,
c) jest zwoływane i prowadzone przez przewodniczącego koła
3. Zarząd koła stanowią:
a) Przewodniczący koła,
b) Wiceprzewodniczący koła,
c) Sekretarz,
d) Członek zarządu ,
e) Członek zarządu.
4. Do zadań Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością koła,
b) reprezentowanie koła na zewnątrz,
c) ustalanie planu pracy koła,
d) prowadzenie rachunkowości koła,

e) prowadzenie ewidencji członków koła,
f) utrzymywanie kontaktów z innymi kołami
g) zwołanie ogólnego zebrania na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków koła.
5. Zarząd może być zawieszony jedynie przez ogólne zebranie w obecności co najmniej 3/4
członków koła większością 2/3 głosów.

§11
Regulamin wyboru Zarządu Koła Naukowego
1. Zarząd koła składa się z 5 osób.
2. Kandydatów do zarządu proponują członkowie koła.
3. Wybory są tajne.
§12
Opiekun Koła
1. Opiekunem koła naukowego może być pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału
Ekonomii i Administracji.
2. Opiekun naukowy koła jest odpowiedzialny przed władzami uczelni i wydziału za
działalność merytoryczną koła naukowego.
3. W razie konieczności opiekun uprawomocnia decyzję koła poprzez sygnowanie
dokumentów własnym podpisem.
§13
Majątek Koła
1. Wszelkie potrzeby koła finansowane są przez PWSZ Skierniewice.
2. Koło może pozyskiwać fundusze z ewentualnego sponsoringu, dotacji, darowizn.
3. W przypadku rozwiązania koła majątek koła przechodzi na własność PWSZ Skierniewice.
§14
Postanowienia końcowe
1. Statut koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez ogólne zebranie większością głosów.
2. W tym samym trybie dokonuje się zmian statutu.
3. Rozwiązanie koła może nastąpić tylko na mocy ogólnego zebrania w obecności co
najmniej 3/4 członków koła większością 2/3 głosów.
4. O wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie decyduje ogólne zebranie.

