Statut Koła Psychologicznego Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

***
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Koło Psychologiczne Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w dalszej części statutu zwane "Kołem", jest
uczelnianą organizacją studencką działającą w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
§2
Terenem działalności Koła jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Koło może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Koło może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.
§4
Koło może używać pieczątki z nazwą.
Koło może posiadać oznakę członkowską.
Koło może wydawać swoim członkom dokumenty potwierdzające przynależność
członkowską.
§5
Koło opiera działalność na aktywności i na pracy społecznej swoich członków.
***
Rozdział II
Cele i metody działania Koła
§6
Celem Koła jest pogłębianie i szerzenie wiedzy psychologicznej, popularyzacja
psychologii jako dziedziny nauki oraz poszerzanie wiedzy o jej zastosowaniu w
pedagogice. Koło realizuje swój cel poprzez:
1) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi społecznej i naukowej
działalności członków oraz propagowaniu wartości etycznych;
2) poznawanie nowych kierunków i teorii psychologicznych;
3) poznawanie organizacji i placówek, których polem działania jest dziedzina
psychologii, instytucji psychologicznych w kraju, na terenie Unii Europejskiej
i w innych państwach;
4) współpracę z władzami uniwersytetu mającą na celu szerzenie wiedzy
psychologicznej;

5) inspirowanie członków do pracy naukowej, organizowanie terenowych
wyjazdów naukowych, konferencji, seminariów, konkursów i zebrań
naukowych;
6) szerzenie i popularyzację wiedzy psychologicznej w formie przedsięwzięć
edukacyjnych;
7) inspirowanie członków do podejmowania ważnych problemów społecznych
w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego;
8) utrzymywanie kontaktów z innymi Kołami naukowymi o podobnym profilu
działania w kraju i za granicą.
***
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§7
Osoby należące do Koła mogą mieć status członka:
1) zwyczajnego;
2) wspierającego;
3) honorowego.
§8
Członkiem zwyczajnym może zostać student Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
§9
Członkiem wspierającym może zostać osoba pragnąca promować cele koła nie
będąca studentem.
Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego przyjmuje Zarząd Koła.
§ 10
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Koła na podstawie pisemnych deklaracji
kandydata.
§ 11
Od odmownej decyzji Zarządu Koła przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków Koła.
§ 12
Członkowi zwyczajnemu Koła przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. Członek
Koła ma prawo do:
1) udziału we wszelkich formach statutowej działalności Koła;
2) rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami
i Statutem Koła;
3) korzystania z pomocy naukowej i wiedzy uczestników Koła.
§ 13
Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu Koła, Walne Zgromadzenie
Członków Koła osobom zasłużonym dla działalności Koła.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Członków Koła
na wniosek Zarządu Koła.
§ 14
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Koła;
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Koła;
3) przestrzegania zasad etyki oraz dbałości o dobro i prawa osoby ludzkiej.
§ 15
Członek wspierający posiada wszystkie obowiązki członka zwyczajnego z
wyłączeniem § 14 pkt 2.
§ 16
Członkostwo zwyczajne ustaje w wyniku:
1) ukończenia studiów na UKSW w Warszawie;
2) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Koła;
3) skreślenia przez Zarząd Koła z powodu uchylania się od obowiązków
członkowskich.
***
Rozdział IV
Władze Koła
§ 17
1. Władzami Koła są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Koła;
2) Zarząd Koła.
2. Kadencja wszystkich władz Koła trwa jeden rok.
3. Uchwały władz Koła podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi
inaczej.
Zasady i tryb wyborów do Zarządu Koła:
§ 18
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów do Zarządu Koła pieczę sprawuje opiekun
naukowy Koła. W tym celu:
1) w pierwszym miesiącu roku akademickiego, w którym kończy się kadencja
władz Koła ogłasza wybory do Zarządu Koła;
2) przyjmuje zgłoszenia kandydatur na przewodniczącego od uczestników
Walnego Zgromadzenia Członków Koła;
3) uzyskuje od zgłoszonych kandydatów ustną zgodę na kandydowanie;

4) przeprowadza wybory w głosowaniu jawnym.
Walne Zgromadzenie Członków Koła
§ 19
1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków Koła.
2. Walne Zgromadzenia Członków Koła ma prawo podejmowania uchwał w
pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do
głosowania, a w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut
później, bez względu na liczbę obecnych.
3. Uczestnikiem Walnego Zgromadzenia Członków Koła może być każda osoba
posiadająca status członka zwyczajnego albo wspierającego.
§ 20
Walne Zgromadzenie Członków Koła odbywa się raz w miesiącu przed rozpoczęciem
planowych zajęć Koła albo, na wniosek Zarządu, w innym terminie.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej Koła;
wybór Zarządu Koła;
nadawanie na wniosek Zarządu Koła członkostwa honorowego Koła;
uchwalanie zmian w Statucie;
uchwalanie planów działalności merytorycznej oraz budżetu;
podejmowanie uchwał dotyczących składek.

Zarząd Koła
§ 22
1. Zarząd składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika.
2. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i skarbnik wybierani są przez Walne
Zgromadzenie Członków Koła w głosowaniu jawnym.
3. W wypadku rezygnacji członka Zarządu albo losowego zdarzenia
uniemożliwiającego wykonywanie funkcji członka Zarządu, Zarząd ma prawo
uzupełnienia swojego składu. Uzupełnienie następuje w wyniku głosowania jawnego.
4. Jeżeli sytuacja określona w ust. 3 dotyczy przewodniczącego Koła, funkcję tę pełni
do końca kadencji wiceprzewodniczący.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Koła i działanie w jego imieniu;
2) kierowanie całokształtem działalności Koła zgodnie z postanowieniami Statutu
oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia Członków Koła;
3) przygotowywanie sprawozdań finansowych;
4) zarządzanie funduszami Koła;
5) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków Koła w
sprawie członkostwa honorowego;

6) podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach i
organizacjach krajowych i zagranicznych.
Opiekun naukowy Koła
§ 24
Opiekunem naukowym Koła jest pracownik naukowy Wydziału Nauk
Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
wyznaczony przez Prodziekana Wydziału i zatwierdzony przez Dziekana Wydziału
Nauk Pedagogicznych.
***
Rozdział V
Fundusze Koła
§ 25
1. Na fundusze Koła składają się:
1) wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich;
2) dotacje, subwencje, darowizny.
2. Za prowadzenie gospodarki finansowej Koła odpowiada skarbnik.
***
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła
§ 26
1. Zmiany Statutu, jak też rozwiązanie Koła mogą nastąpić na mocy uchwały
Walnego Zgromadzenia Członków Koła powziętej większością dwóch trzecich
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Statut i jego zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Rektora ich
zgodności z przepisami prawa i statutu Uczelni.

