
STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 

„SICUREZZA” 

 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Studenckie Koło Naukowe „Sicurezza” Wydziału Studiów Społecznych w 

Gdańsku, w skrócie SKN „Sicurezza” (zwane dalej Kołem), jest uczelnianą 

organizacją studencką Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

(zwanej dalej WSB), zrzeszającą studentów i współpracującą z nauczycielami 

akademickimi WSB. 

2. Koło działa zgodnie z przepisami prawa, statutu WSB i statutu Koła.  

3. Koło nie prowadzi działalności gospodarczej. 

4. Siedzibą Koła jest Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku, 80-557 Gdańsk, ul. 

Marynarki Polskiej 15. 

5. Koło posiada logo, którego wzór zamieszczony jest w Załączniku nr 1. Logo jest 

znakiem graficznym, które używane jest w pismach i innych oświadczeniach 

Koła. 

6. Koło posiada Opiekuna Naukowego. 

 

 

§ 2. CELE I ZADANIA KOŁA 

 

1. Koło w szczególności stawia sobie za cel: 

a) pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w 

zakresie tematyki bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych;  

b) nawiązywanie współpracy z organizacjami i ośrodkami akademickimi 

zajmującymi się podobną tematyką; 

c) sprzyjanie rozwojowi pracy naukowej, twórczej, swobodnej wymianie 

poglądów naukowych; 

d) organizowanie konferencji i innych spotkań naukowych;  

e) pomoc w samodzielnej pracy naukowej studentów;  



f) integrację środowiska studenckiego i naukowego; 

g) popularyzację wiedzy związanej z bezpieczeństwem;  

2. Sposoby realizacji zadań Koła są określane w rocznym harmonogramie prac, 

którego przygotowanie jest obowiązkiem Zarządu Koła.  

3. Organizacja realizuje swoje cele m.in. poprzez: wsparcie konferencji „Edukacja 

dla bezpieczeństwa”, wyjścia do instytucji zewnętrznych, udział w konferencjach, 

spotkania merytoryczne. 

 

§ 3. CZŁONKOSTWO 

 

1. Członkiem Koła może być każdy student WSB akceptujący postanowienia 

niniejszego statutu. 

2. Nabycie członkostwa następuje wskutek uchwały Zarządu akceptującego 

pisemną deklarację członka. 

3. Utrata członkostwa następuje w formie uchwały Zarządu Koła na skutek: 

a) nie przestrzegania Statutu Koła; 

b) pisemnego oświadczenia woli członka złożonego Zarządowi Koła; 

c) skreślenia z listy studentów WSB; 

d) pięciomiesięcznego nieuczestniczenia w pracach Koła stwierdzonego w toku 

corocznej weryfikacji listy członków 

 

4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może się odwołać do 

Walnego Zgromadzenia Członków 

5. Członek ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,  

b) udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i 

stwarzanych przez Koła możliwości, 

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła,  

d) zgłaszania inicjatyw i udziału w pracach koła związanych z jego działalnością 

statutową, 

e) bycia informowanym o działaniach Koła  

f) członek ma prawo używania odznak i znaków Koła, a także jego 

reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie 

kolidującym z celami i filozofią działania Koła  



6. Do obowiązków członka należy: 

a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła,  

b) godne reprezentowanie Koła i dbania o jego dobre imię,  

c) przestrzeganie Statutu Koła. 

 

§ 4. WŁADZE KOŁA 

 

1. Władzami Koła są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd, wraz z Prezesem 

2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła, zwoływane jest 

co najmniej raz w roku przez Prezesa: 

a) na wniosek pisemny poparty podpisami 1/3 członków,  

b) na żądanie opiekuna naukowego, 

c) na wniosek Prezesa. 

3. Walne Zgromadzenie Członków: 

a) dokonuje wyboru Prezesa i Sekretarza, 

b) uchwala statut Koła i jego zmiany, 

c) podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Koła,  

d) przyjmuje w drodze uchwały sprawozdanie z działalności ustępującego 

zarządu Koła, 

e) podejmuje uchwały w bieżących sprawach. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów 

w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby członków, 

chyba że statut stanowi inaczej. 

5. Termin Walnego Zgromadzenia Członków ustalony będzie przez Zarząd po 

konsultacji z Opiekunem Naukowym. Zarząd powiadamia członków o Walnym 

Zgromadzeniu Członków osoby uprawnione na co najmniej 7 dni przed terminem 

posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 

6. Z posiedzeń Walnego  Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który 

podpisuje Prezes i Sekretarz. 

 

§ 5. ZARZĄD  

 



1. W skład Zarządu wchodzą: 

a) Prezes, 

b) Zastępca, 

c) Sekretarz. 

2. Kadencja Zarządu trwa rok. Wyboru Prezesa i Sekretarza dokonuje się w czasie 

obrad Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego przez ustępującego Prezesa 

na co najmniej miesiąc przed upływem kadencji Zarządu.  

3. Zastępcę Prezesa wybiera się drogą wyborów Walnego Zgromadzenia 

Członków. Zastępca realizuje zadania powierzone mu przez Prezesa i zastępuje 

go w uzasadnionych przypadkach. 

4. Mandat członka Zarządu wygasa w razie: 

a) upływu kadencji, 

b) rezygnacji członka Zarządu, 

c) ustania członkowstwa w Kole  

d) skreślenia z listy studentów WSB 

5. Zarząd jest zobowiązany do ustalania rocznego harmonogramu prac Koła, z 

którego realizacji odpowiada przed Zgromadzeniem Walnym Członków 

6. Prezes Zarządu składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Koła. 

Niezłożenie sprawozdania powoduje wykreślenie Koła z Rejestru Uczelnianych 

Organizacji Studenckich. 

 

§ 6. PREZES 

 

1. Zadania Prezesa: 

a) zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w przypadkach wskazanych w 

statucie 

i przewodniczy jego obradom; 

b) reprezentuje Koło na zewnątrz, a w szczególności odpowiada za kontakty z 

pracownikami WSB; 

c) zwołuje i przewodniczy zebraniom zarządu; 

d) kieruje pracami zarządu; 

e) odpowiada za przygotowanie sprawozdania z działalności zarządu;  

f) koordynuje działalnością Koła; 

g) deleguje zadania; 



h) przyjmuje rezygnacje członków Koła  

i) w przypadku opiniowania deklaracji  o członkostwie, zwołuje Zarząd do 

weryfikacji dokumentacji i akceptacji 

 

§ 7. SEKRETARZ 

 

1. Sekretarz prowadzi dokumentację działalności Koła oraz sporządza protokoły ze 

spotkań Walnego Zgromadzenia Członków oraz Zarządu Koła, zajmuje się 

finansami Koła, a także jest odpowiedzialny za Kronikę Koła i zajmuje się 

informowaniem członków o bieżących sprawach Koła.  

2. W ramach pełnionych przez siebie funkcji, Sekretarz ma prawo doboru 

współpracowników, którzy w szczególności zajmowaliby się:  

a) finansami – Skarbnik, 

b) kroniką – Kronikarz, 

c) protokołami – Protokolant. 

 

§ 8. ZASADY WYBORU PREZESA I SEKRETARZA 

 

1. Prawo głosu ma każdy członek Koła. 

1a. Kandydatem na Prezesa i Sekretarza może być osoba, która złożyła pisemną 

deklarację członkowską na co najmniej miesiąc przed dniem głosowania.  

2. Kandydata na Prezesa i Sekretarza może zgłosić każdy członek Koła. 

3. Głosowanie jest tajne i obowiązkowe. 

4. Za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał ponad połowę ważnie 

oddanych głosów. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał 

wymaganej liczby głosów, przeprowadza się II turę glosowania. Biorą w niej 

udział dwaj kandydaci, którzy w I turze otrzymali największą liczbę głosów. 

Wybrany zostaje kandydat, który zdobył większą liczbę głosów. W przypadku 

równej liczby głosów w II turze, za wybraną uznaje się osobę legitymującą się 

dłuższym stażem. 

5. Z wnioskiem o odwołanie Prezesa lub Sekretarza może wystąpić:  

a) Opiekun Naukowy, 

b) 1/3 Ogólnego Zgromadzenia Członków. 



6. Głosowanie nad wnioskiem odbywa się na najbliższym posiedzeniu Ogólnego 

Zgromadzenia Członków. 

7. Odwołanie następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków w 

głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej połowy 

ogólnej liczby członków. 

 

§ 9. FINANSE KOŁA 

 

1. Finanse Koła mogą pochodzić w szczególności: 

a) ze składek członków (w razie potrzeby);  

b) środków pieniężnych przekazanych przez Władze WSB; 

c) darowizn osób fizycznych, prawnych i instytucji zainteresowanych 

wspieraniem Koła; 

d) innych środków; 

2. Finanse Koła są jawne. 

3. Finanse Koła przeznaczone są w całości na jego działalność statutową.  

4. Odpowiedzialny za finanse Koła jest Sekretarz Koła. 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Walnego Członków 

Koła podjętej większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków, na wniosek Opiekuna Naukowego bądź Zarządu. 

2. Rozwiązanie Koła następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Walnego 

Członków Koła na wniosek Opiekuna Naukowego bądź Zarządu (większością 2/3 

głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby członków). Osoba 

wyznaczona w uchwale składa wniosek o wykreślenie Koła z rejestru 

uczelnianych organizacji studenckich. 

3. Statut Koła wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła.  

 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 11  

Logo Studenckiego Koła Naukowego „SICUREZZA”  

 

 

 


