Załącznik do Uchwały z dnia 15 października 2019 r.
Członków Założycieli KNKiK

STATUT KOŁA NAUKOWEGO
KRYMINALISTYKI I KRYMINOLOGII
WSZOP
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii, zwane dalej Kołem, jest zrzeszeniem dobrowolnym
i samorządnym.
§2
Miejscem działania Koła i jego siedzibą jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy
w Katowicach, zwana dalej WSZOP.
§3
Koło może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu
działalności.
§4
Koło jest zarejestrowane przez Rektora WSZOP w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§5
1. Celem Koła jest:
1) poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie kryminalistyki, kryminologii i dziedzin
pokrewnych
2) rozwijanie życia naukowego wśród studentów
3) promowanie Uczelni
4) przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych.
2. Koło ma prawo występowania z wnioskami do organów WSZOP oraz organów samorządu
studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni.
§6
Cele Koła realizowane są poprzez:
1) organizowanie seminariów naukowych, warsztatów i konferencji
2) prowadzenie badań naukowych
3) wyjazdy na seminaria i konferencji
4) spotkania i współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach
5) współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi
6) prezentowanie własnych osiągnięć Koła
7) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
8) inne formy działalności określone przez Opiekuna Koła.
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Rozdział III
Członkowie Koła - prawa i obowiązki
§7
1. Członkiem Koła może być student WSZOP bez względu na formę studiowania i kierunek studiów
oraz jej absolwent na podstawie złożonej deklaracji (wzór stanowi załącznik do Statutu).
2. Członkiem Honorowym Koła może zostać pracownik WSZOP.
§8
Członek Koła ma prawo:
1) uczestniczyć we wszystkich spotkaniach Koła, w sympozjach, seminariach, wykładach,
warsztatach itp.
2) korzystać z pomocy Koła
3) wybierać i być wybieranym do władz Koła
4) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Koła.
§9
Członek Koła jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień Statutu i Uchwał Zarządu Koła
2) aktywnego uczestnictwa w działalności Koła.
§ 10
1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia
2) ciągłego uchylania się od obowiązków, o których mowa w § 9
3) skreślenia z listy studentów
4) ukończenia studiów w WSZOP.
2. Kontynuowanie członkostwa w Kole po ukończeniu studiów wymaga złożenia przez absolwenta
deklaracji, o której mowa w § 7.
Rozdział IV
Władze Koła
§ 11
Władzami Koła są:
1) Zarząd Koła
2) Zgromadzenie Ogólne Członków Koła.
§ 12
1. Zarząd Koła jest najwyższą władzą Koła.
2. W skład Zarządu Koła wchodzi:
1) Przewodniczący
2) Zastępca Przewodniczącego.
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§ 13
1. Zarząd Koła jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne Członków Koła zwykłą większością
głosów.
2. Zarząd Koła wybierany jest na okres jednego roku akademickiego.
§ 14
Do zadań Zarządu Koła należy:
1) bieżące kierowanie i organizowanie działalności Koła
2) uchwalanie planów pracy, określanie potrzeb finansowych Koła i rozpatrywanie rocznego
sprawozdania finansowego Koła
3) gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi Koła zgodnie z zasadami obowiązującymi
we WSZOP
4) zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego Członków Koła, informowanie o swojej działalności
oraz planach.
§ 15
1. Każda decyzja Zarządu Koła może być odrzucona lub odwołana przez Zgromadzenie Ogólne
Członków Koła zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków
Koła.
2. Jeżeli quorum, o którym mowa w ust. 1 nie zostanie osiągnięte, ogłaszana jest 15 minutowa
przerwa. Uchwały podjęte po przerwie są ważne, bez względu na liczbę członków uczestniczących
w Zgromadzeniu Ogólnym Członków Koła.
Rozdział V
Majątek i fundusze Koła
§ 16
1. Majątek stanowią ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Koła składają się:
1) darowizny
2) subwencje i dotacje WSZOP.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 17
1. Zmiana Statutu wymaga Uchwały Zarządu Koła podjętej jednogłośnie, po uzyskaniu akceptacji
Opiekuna Koła.
2. Decyzje we wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie podejmuje Opiekun
Koła.
3. Statut wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Rektora zgodności ze Statutem WSZOP
i Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
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