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§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Koło Naukowe Młodych Pedagogów zwane dalej Kołem, działa zgodnie            

z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Uczelni, zarządzeniami Rektora 

Uczelni oraz niniejszym Statutem. 

2. Siedzibą Koła jest Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zwana dalej 

Uczelnią. 

3. Koło jest zrzeszeniem Studentów opartym na zasadach dobrowolności. 

 

§2 

Cele i zadania 

 

1. Celami Koła są: 

a) rozwijanie zainteresowań naukowych Studentów, 

b) doskonalenie umiejętności pedagogicznych poprzez pracę 

zespołową, 

c) rozwijanie twórczej aktywności Studentów, 

d) propagowanie kultury pedagogicznej, 

e) tworzenie własnego warsztatu pracy, 

f) integracja środowiska studenckiego, 

g) realizacja projektów badawczo-naukowych na rzecz Wyższej Szkoły 

Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. 

2. Koło realizuje swoje cele poprzez: 

a) inicjowanie i organizowanie działań naukowych, 

b) kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju                     

i za granicą, 

c) uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych, 

warsztatach i innych formach działalności naukowej, 

d) organizację studenckich debat i seminariów naukowych z zakresu 

problemów współczesnej edukacji,  

e) współpracę z organizacjami studenckimi, 

f) inicjowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

g) publikowanie opracowań naukowych w czasopismach 

pedagogicznych w kraju i za granicą, 

h) organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością 

Koła Naukowego. 

 

§ 3 

Powstanie Koła Naukowego 

 

1. Koło powołują członkowie założyciele stanowiący grupę inicjatywną. 

2. Podstawą do rozpoczęcia działalności przez Koło jest deklaracja udziału w 

pracach Koła co najmniej 5 Studentów. 
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§4 

Prawa i obowiązki członków Koła Naukowego 

 

1. Członkiem Koła może zostać każdy Student Uczelni zainteresowany 

pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu pedagogiki, deklarujący chęć 

realizacji celów Koła oraz aktywnie współpracujący z pozostałymi 

członkami i uznający Statut Koła. 

2. O przyjęciu kandydata w poczet członków Koła decyduje Zarząd Koła       

w formie uchwały pisemnej na podstawie podpisanej deklaracji 

kandydata. 

3. Członkowie Koła mają prawo: 

a) aktywnie reprezentować Koło, 

b) wybierać i być wybieranym do władz Koła, 

c) zabierać głos na zebraniach, zgłaszać wnioski i interpelacje, 

d) brać udział w konferencjach organizowanych przez Koło, 

e) realizować inne uprawnienia przewidziane niniejszym Statutem. 

4. Członkowie Koła mają obowiązek: 

a) aktywnie uczestniczyć w pracach Koła, 

b) dbać o dobre imię Uczelni i Koła, 

c) stosować się do postanowień Statutu i Władz Koła. 

5. Prawo członkowskie ustaje: 

a) przez dobrowolne wystąpienie, 

b) z chwilą wygaśnięcia uprawnień studenckich, 

c) w przypadku wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Koła 

zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie członków. 

 

§5 

Władze Koła Naukowego 

 

1. Władze Koła stanowią: 

a) Walne Zgromadzenie, 

b) Zarząd Koła. 

2. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków Koła, w skład 

którego wchodzą wszyscy członkowie Koła. 

3. Walne Zgromadzenie Członków Koła ma prawo do podejmowania 

wszelkich decyzji dotyczących Koła, które uchwala zwykłą większością 

głosów, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. 

4. Walne Zgromadzenie Członków Koła wybiera Przewodniczącego Koła na 

okres jednego roku akademickiego. 

5. Walne Zgromadzenie Członków Koła wybiera i odwołuje 

Przewodniczącego Koła bezwzględną większością głosów. 

6. Walne Zgromadzenie Członków Koła jest zwoływane i prowadzone przez 

Przewodniczącego i Opiekuna Koła. 
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7. Zarząd Koła stanowią: 

a) Przewodniczący, 

b) Wiceprzewodniczący, 

c) Sekretarz, 

d) Skarbnik. 

8. Zarząd Koła jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie 

Członków Koła bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

9. Zarząd Koła jest powoływany na okres jednego roku akademickiego. 

10. Do kompetencji Zarządu Koła należą: 

a) kierowanie działalnością Koła, 

b) reprezentowanie Koła poza Uczelnią, 

c) ustalanie planu pracy Koła, 

d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Koła, 

e) kierowanie bieżącymi pracami Koła, 

f) powoływanie pełnomocników do poszczególnych projektów, 

g) inne uprawnienia określone w niniejszym Statucie. 

11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła należą: 

a) uchwalanie Statutu Koła i jego zmian, 

b) podejmowanie uchwal i postanowień dotyczących działalności 

Koła. 

12. Przewodniczący koordynuje pracą Zarządu Koła. 

13. Przewodniczący na koniec roku akademickiego składa na posiedzeniu 

Walnego Zgromadzenia Członków Koła sprawozdanie z działalności Koła. 

14. Zarząd podejmuje wszystkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia Członków Koła bądź Przewodniczącego Koła. 

 

§6 

Opiekun Koła Naukowego 

 

1. Opiekunem Koła jest nauczyciel akademicki WSBiNoZ w Łodzi. 

2. Opiekun jest doradcą naukowym Koła. 

3. Opiekun reprezentuje Koło wobec Władz Uczelni. 

4. Opiekun współpracuje z Zarządem i Walnym Zgromadzeniem w sprawie 

podejmowania ważnych decyzji oraz ustalania planu pracy na dany rok 

akademicki. 

5. Opiekuna Koła zatwierdzają władze Uczelni. 

 

§7 

Finanse Koła Naukowego 

 

1. Wszystkie potrzeby finansowe Kola pokrywane są ze środków WSBiNoZ        

w Łodzi lub ze środków własnych Koła. 

2. Środki własne Koła pochodzą z dotacji, darowizn oraz dochodów 

zewnętrznych. 
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§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa. 

2. Pierwszymi członkami Koła stają się tzw. członkowie założyciele Koła, którzy 

złożyli deklaracje członkowskie. 

3. Pierwszym opiekunem naukowym Koła zostaje jego inicjator – dr Wojciech 

Welskop. 

4. Niniejszy Statut obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez Władze 

Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. 

5. O wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje 

Zarząd Koła oraz Opiekun Koła. 

6. Rozwiązanie Koła może nastąpić: 

a) na skutek wygaśnięcia działalności na podstawie wniosku opiekuna 

Koła, 

b) na podstawie decyzji Władz Uczelni. 
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Załącznik nr 1 do Statutu Koła Naukowego Młodych Pedagogów Wyższej 

Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.  

 
Wzór deklaracji członkowskiej Koła Naukowego Młodych Pedagogów WSBiNoZ w Łodzi.  

 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

KOŁA NAUKOWEGO MŁODYCH PEDAGOGÓW 
 

 

Łódź, dn. .......................... r. 

 

Imię i nazwisko:   ............................................................................................. 

Kierunek studiów:   ............................................................................................. 

Telefon kontaktowy:  ............................................................................................. 

Adres e-mail:   ............................................................................................. 

Adres zamieszkania:  ............................................................................................. 

 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/-em się ze Statutem Koła 

Naukowego Młodych Pedagogów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu      

w Łodzi i zobowiązuję się do przestrzegania jego założeń aktywnie działając    

w ramach niniejszej organizacji. 

 
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). 

 

 

....................................................... 

podpis 

 

 

 

 

 


