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Statut Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego                               

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

§ 1 

1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Studentów Instytutu Humanistycznego 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Przyjętym skrótem tej nazwy jest 

KNSIH. 

2. Siedzibą KNSIH jest Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Głogowie.  

3. KNSIH działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz niniejszego Statutu. 

3. KNSIH jest zrzeszeniem studentów Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz pracowników Uczelni i wszystkich zainteresowanych 

realizacją celów zawartych w niniejszym Statucie.  

4. Przynależność do KNSIH jest dobrowolna.  

5. KNSIH opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.  

6. KNSIH może wiązać się z innymi organizacjami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi  

o zbliżonych celach działania.  

7. KNSIH może używać znaku graficznego, zwanego dalej Logo.  

7. 1. Logo stanowi własność KNSIH i podlega ochronie prawnej. 

7. 2. Logo przedstawione jest w formie załącznika nr 1do niniejszego Statutu.  

10. Okres działania KNSIH jest nieokreślony.  

 

Rozdział II  

Cele i zadania KNSIH 

§ 2 

Celami KNSIH są: 
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a) poszerzanie wiedzy i kompetencji studentów;  

b) budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów;   

c) pomoc w kształceniu i rozwój form samokształcenia;  

d) popularyzacja wiedzy o kulturze, języku, literaturze, mediach, sztuce, muzyce etc.; 

e) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków KNSIH;  

f) promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami 

polskich i europejskich ośrodków akademickich; 

g) integracja środowiska studenckiego i nauczycieli akademickich Uczelni;  

h) integracja ze środowiskiem lokalnym;  

i) promowanie PWSZ w Głogowie;  

j) wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej.  

k) zachęcanie studentów do pracy społecznej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych itp.  

§ 3 

Cele KNSIH realizowane są poprzez:  

a) organizowanie i współorganizowanie spotkań, warsztatów i konferencji; 

b) przygotowywanie referatów i udział w dyskusji; 

c) organizowanie przedstawień, spotkań i dyskusji z udziałem naukowców, artystów, 

przedstawicieli mediów etc.;  

d) organizowanie wycieczek edukacyjnych; 

e) organizowanie pokazów filmowych; 

f) prezentowanie osiągnięć własnych KNSIH; 

g) prowadzenie serwisu informacyjnego KNSIH (w postaci uczelnianego pisma – PWSZ-etki, 

uczelnianego radia etc.); 

h) współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi i kulturalnymi; 

i) wydawanie publikacji popularnonaukowych;  

j) inne formy działalności zgodne ze Statutem.  

§ 4 

1. Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek KNSIH.  

2.W uzasadnionych przypadkach realizacja celów statutowych może zostać powierzona 

osobom lub instytucjom trzecim.  

 

Rozdział III  

Członkowie Koła 

§ 5  

1. Członkowie Koła dzielą się na:  

a) Członków Zwyczajnych, 

b) Członków Nadzwyczajnych, 
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c) Członków Honorowych.  

2. Członkami Zwyczajnymi mogą być studenci i pracownicy Instytutu Humanistycznego 

PWSZ w Głogowie. 

3. Członkiem Nadzwyczajnym może być każdy zainteresowany realizacją celów statutowych 

KNSIH. 

4. Członkiem Honorowym może zostać osoba, która w sposób szczególny przyczyniła się  

do rozwoju KNSIH. 

4. 1. O przyznaniu Członkostwa Honorowego na wniosek Członka KNSIH decyduje 

jednomyślnie Zarząd KNSIH. 

5. Warunkiem przynależności do KNSIH jest złożenie Deklaracji Członkowskiej KNSIH  

oraz przestrzeganie Statutu KNSIH.   

5. 1. Wzór Deklaracji Członkowskiej KNSIH stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu. 

6. Każdemu Członkowi przysługuje:  

a) prawo uczestnictwa w pracach KNSIH i współdecydowania o formach jego działalności;  

b) czynne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu KNSIH; 

c) bierne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu KNSIH;  

d) możliwość zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu KNSIH we wszystkich sprawach 

dotyczących KNSIH;  

e) prawo do korzystania z wszelkich pomocy naukowych będących w dyspozycji KNSIH;  

f) pomoc ze strony pozostałych Członków w swojej działalności w ramach KNSIH;  

g) możliwość wykorzystywania uczelnianej gazety, radia i innych środków przekazu  

do promowania własnych osiągnięć; 

h) prawo do ubiegania się o opinię o swej działalności w KNSIH.  

6. Każdy Członek zobowiązany jest do:  

a) aktywnego uczestnictwa w pracach KNSIH i sumiennego spełniania poleconych mu zadań;  

b) przestrzegania Statutu KNSIH i decyzji Zarządu Koła;  

c) dbania o dobre imię KNSIH i popularyzowania jego działalności.  

7. Członkostwo w KNSIH ustaje:  

a) z chwilą śmierci Członka; 

b) na skutek dobrowolnego wystąpienia z KNSIH, zgłoszonego na piśmie; 

c) długotrwałego niewywiązywania się z obowiązków członka Koła; 

d) po stwierdzeniu działań sprzecznych ze statutem KNSIH lub ewidentnego działania  

na szkodę KNSIH.  

8. Wygaśnięcie członkostwa nie wyklucza nabycia go ponownie.  

Rozdział IV  
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Władze Koła 

§ 6 

1. Władze KNSIH stanowi Zarząd KNSIH. 

2. Zarząd KNSIH stanowią: 

a) Przewodniczący, 

bWiceprzewodniczący, 

c) Sekretarz, 

d) Skarbnik. 

 

3. Kadencja Zarządu trwa rok akademicki. 

4. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji po uprzednim przedłożeniu 

Członkom KNSIH sprawozdania z prowadzonej działalności i przekazaniu wszelkich spraw, 

którymi się zajmował.  

5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w efekcie głosowania, w którym za wnioskiem  

o odwołanie opowie się większość członków KNSIH. 

6. Do zadań Zarządu KNSIH należy: 

 

a) kierowanie działalnością Koła, 

b) reprezentowanie KNSIH, 

c)ustalanie planu pracy Koła, 

d) informowanie opiekuna Koła o wnioskach z zebrań Zarządu, 

g) prowadzenie finansów Koła, 

h) troska o pomieszczenia oraz urządzenia i sprzęty, znajdujące się w pomieszczeniach,  

z których korzysta Koło,  

§ 7 

1. Wybory do Władz KNSIH odbywają się w październiku każdego roku.  

2. Do Władz KNSIH kandydować może każdy członek Koła. 

3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim osobom zrzeszonym w Kole. 

4. Wszystkie rozstrzygnięcia w trakcie wyborów do Władz KNSIH zapadają większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła. 

§ 8 

1. Zarząd Koła zobligowany jest do przedstawienia podsumowania roku  

z działalności prowadzonej w ramach Koła opiekunowi KNSIH. 
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12. Spotkania Zarządu Koła i spotkania członków Koła odbywają się każdorazowo  

na wniosek Przewodniczącego KNSIH.  

 

Rozdział V  

Opiekun Koła 

§ 9 

1. Opiekunem Koła może zostać nauczyciel akademicki Instytutu Humanistycznego PWSZ  

w Głogowie. 

2. Opiekun reprezentuje KNSIH wobec Dyrekcji Instytutu Humanistycznego PWSZ i innych 

Władz Uczelni, działa jako doradca i osoba wspomagająca pracę Koła.  

3. KNSIH ma tylko jednego Opiekuna Koła.  

4. Po uzgodnieniu z Przewodniczącym Koła Opiekun może powołać dowolne osoby  

na funkcję Koordynatorów Sekcji.  

5. W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie 

dokumentów własnym podpisem.  

6. Opiekun może wnioskować o pozbawienie członkostwa osoby nieprzestrzegającej Statutu.  

7. Opiekun Koła może zwoływać zebrania Koła.  

8. Opiekun opiniuje program naukowy Koła Naukowego oraz uczestniczy w jego 

przedsięwzięciach.  

 

9. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Naukowym, Opiekun 

wyznacza swojego zastępcę na ten okres. 

 

10. Opiekun Koła jest zobligowany do sporządzenia sprawozdania z działalności KNSIH  

w danym roku akademickim. 

 

Rodział VI 

Sekcje 

§ 10 

1. Koło Naukowe opiera swoją działalność na Sekcjach.  

2. O powołaniu Sekcji decyduje Zarząd Koła na wniosek członka KNSIH. 
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3. Każda Sekcja może posiadać wybranego przez siebie Koordynatora Sekcji.  

 

Rodział VII  

Koordynatorzy Sekcji Koła 

§ 10 

1. Koordynatorem Sekcji może być nauczyciel akademicki lub student Uczelni. 

2. Kandydaturę Koordynatora Sekcji zaakceptować musi Zarząd Koła po konsultacji  

z Opiekunem Naukowym Koła.  

3. Do zadań Koordynatorów Sekcji należy:  

a) koordynowanie pracami własnej sekcji; 

b) składanie na wniosek przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub Opiekuna Koła 

sprawozdania z pracy sekcji, kierowanej przez Koordynatora.  

4. Rozwiązanie Sekcji następuje na mocy decyzji Zarządu, jeśli: 

a) liczba członków Sekcji spadła poniżej stanu 3 członków; 

b) sekcja zaprzestała działalności, co stwierdza i ogłasza Zarząd Koła. 

  

Rozdział VIII 

Finanse Koła 

§ 11 

1. Działalność Koła finansowana jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  

w Głogowie oraz ze środków własnych. 

2. Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie na realizację celów statutowych 

Koła.  

3. Środki własne Koła pochodzą z dotacji, grantów, darowizn oraz sponsoringu. 

4. W wypadku rozwiązania Koła jego majątek przechodzi na rzecz Instytutu 

Humanistycznego PWSZ w Głogowie.  

 

Rozdział VIII  
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Postanowienia końcowe 

§ 12  

1. Przewodniczący Zarządu wraz z Opiekunem Koła Naukowego przedkładają Dyrektorowi 

Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie sprawozdanie z działalności KNSIH  

w terminie określonym przez Dyrektora Instytutu. 

2. Statut może zostać zmieniony decyzją Koła podjętą większością głosów składu Koła.  

3. Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek Przewodniczącego, decyzją Koła podjętą 

jednomyślnie.  

4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje 

Przewodniczący wraz z Opiekunem Naukowym.  

5. Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do Rejestru Uczelnianego Organizacji 

Studenckich, który prowadzi Rektor. 
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Załącznik nr 1 do Statutu Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. 

 

Logo KNSIH. 
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Załącznik nr 2 do Statutu Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. 

 

 

Wzór deklaracji członkowskiej Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW INSTUTUTU HUMANISTYCZNEGO 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE 

 
imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………. 

kierunek i rok studiów/ stanowisko: ………………………………………………………… 

adres zamieszkania: …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

tel.: …………………………………………………………………………………………….. 

e-mail.: ………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się ze Statutem Koła Naukowego Studentów 

Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa 

w działalności KNSIH. 

Niniejszym podpisem oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych 

osobowych w celach związanych z uzyskaniem członkostwa i dla spraw organizacyjnych 

teraz i w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). 

 

………………………………….                                      …………………………………….. 

Data         Podpis 

 

 


