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REGULAMIN 

Koła Naukowego Studentów Pedagogiki 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 
 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

1. Pełna nazwa Organizacji: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W treści regulaminu zwane dalej Kołem. 

2. Organizacja może posługiwać się skróconą formą nazwy: KNSP lub KNSP KUL oraz 

znakiem graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§2 

1. Siedzibą Organizacji jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL). 

 

§3 

1. Z ramienia Władz Uniwersytetu pracą Koła koordynuje Kurator powołany przez Senat 

Uniwersytetu. 

2. Do zadań Kuratora należy: zatwierdzanie decyzji podejmowanych przez Zarząd 

i Walne Zebranie Członków Koła, bieżące monitorowanie działalności Koła oraz 

zatwierdzanie dokumentów z nią związanych. 

 

§4 

Podstawą działania Koła są: 

1. Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

2. Regulamin Koła, 

3. Uchwały organów Koła. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE DZIAŁANIA KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§5 

Celem działania Koła jest: 

1. stwarzanie studentom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

możliwości pogłębienia wiedzy pedagogicznej, 

2. propagowanie kultury pedagogicznej oraz zasad z niej wynikających, 

3. wspieranie osobowego rozwoju studentów na wszystkich płaszczyznach, 

4. pomoc w rozwijaniu samodzielnych zainteresowań naukowych i kulturalnych 

wszystkich członków Koła, 

5. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Koła, 

6. doskonalenie umiejętności liderskich członków Koła poprzez pracę w zespole, 

7. pogłębienie formacji społecznej członków Koła, 

8. promocja i działania na rzecz rozwoju Instytutu Pedagogiki Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
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Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. organizowanie warsztatów, sympozjów i konferencji naukowych, 

2. organizowanie sesji, zebrań dyskusyjnych oraz odczytów pracowników naukowych 

i członków Koła, 

3. udział w warsztatach, sympozjach i konferencjach naukowych, 

4. współpracę z Samorządem Studentów Wydziału Nauk Społecznych oraz innymi 

organizacjami studenckimi z KUL i spoza KUL, 

5. nawiązywanie współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami 

pozarządowymi oraz przedstawicielami różnych środowisk naukowych, 

6. tworzenie sekcji pod kątem aktualnych potrzeb, 

7. inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i towarzyskich, 

8. działalność charytatywną. 

 

Środki finansowe na realizację swoich przedsięwzięć Koło czerpie z: 

1. dotacji Władz Uniwersyteckich, 

2. darowizn i dotacji innych podmiotów fizycznych, 

3. składek członkowskich, których uchwalenia dokonuje Walne Zebranie większością 

zwyczajną głosów. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA 

 

§6 

1. Koło tworzą członkowie zwyczajni, nadzwyczajni oraz Kurator Koła. 

2. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać student kierunku Pedagogika. 

3. Członkiem nadzwyczajnym Koła może zostać student innego kierunku niż 

wymieniony w pkt.2, jeżeli jest zainteresowany działalnością Koła. 

4. Przyjęcia w poczet członków Koła dokonuje Zarząd Koła na pisemny wniosek 

zainteresowanego. Wzór karty członkowskiej określa załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§7 

1. Wszyscy członkowie Koła mają prawo do: 

a. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Koła, 

b. korzystania z osiągnięć Koła, 

c. korzystania z urządzeń Koła w celach związanych z jego działalnością, 

d. występowania z wnioskami i postulatami. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni Koła. 

 

§8 

1. Wszyscy członkowie Koła mają obowiązek: 

a. postępowania zgodnego ze Statutem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II, 

b. przestrzegania regulaminu Koła oraz uchwał Zarządu Koła, 

c. uczestniczenia w zebraniach Koła, 

d. dbania o rozwój Koła i brania aktywnego udziału w jego pracach, 

e. dbania o siedzibę Koła. 
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§9 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a. dobrowolnego wystąpienia z Koła wyrażonego pisemnie, 

b. ukończenia studiów, przerwania ich lub skreślenia z listy studentów, 

c. zawieszenia w prawach studenta, 

d. rozwiązania Koła, 

e. skreślenia z listy członków Koła w drodze decyzji podjętej większością głosów 

przez Walne Zebranie Członków Koła w przypadku, gdy członek Koła nie 

wywiązuje się z obowiązków wynikających z §8, 

f. decyzji Zarządu Koła podjętej większością głosów, w przypadku gdy członek 

Koła dopuścił się jakiejkolwiek czynności, która godziłaby w godność członka 

Koła. 

2. Od decyzji, o której mowa w §9 pkt. 1e, 1f, przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Członków Koła. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOŁA 

 

§10 

1. Organami Koła są: 

a. Zarząd Koła, 

b. Walne Zebranie Członków Koła, 

c. Sekcje Koła, 

d. Sympatycy Koła. 

 

 

Prezes i Zarząd Koła 

 

§11 

1. Zarząd Koła składa się z: 

a. Prezesa, 

b. Wiceprezesa, 

c. Sekretarza, 

d. Skarbnika. 

 

§12 

2. Prezes Koła: 

a. kieruje pracami Zarządu Koła, 

b. reprezentuje Koło przed władzami uczelni oraz w kontaktach zewnętrznych, 

c. zwołuje zebranie Zarządu w zależności od potrzeb. 

 

§13 

1. Kandydata na Prezesa Koła może zgłosić: 

a. ustępujący Prezes Koła, 

b. wszyscy członkowie Koła. 

2. Członek Koła może poprzeć tylko jedną kandydaturę. 

3. Walne Zebranie Członków Koła dokonuje wyboru Prezesa spośród kandydatów, 

większością bezwzględną głosów w wyborach tajnych, w obecności co najmniej 1/3 

członków Koła. 
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4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej 

większości głosów, na liście kandydatów pozostawia się tylko dwóch kandydatów 

z największą ilością głosów. 

5. Funkcji Prezesa nie można pełnić dłużej niż przez 3 następujące po sobie kadencje. 

6. Kadencja Prezesa rozpoczyna się wraz z początkiem roku akademickiego i trwa do 

końca semestru letniego. Wybory odbywają się na przełomie maja i czerwca. 

7. Z uzasadnionego powodu Walne Zebranie Członków Koła może odwołać Prezesa 

bezwzględną ilością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Koła. 

8. Wniosek o odwołanie Prezesa Koła w formie pisemnej kieruje się do Kuratora Koła. 

 

§14 

1. Każdego z pozostałych członków Zarządu Koła, tj. wiceprezesa, sekretarza oraz 

skarbnika, wybiera Walne Zebranie Członków Koła na zasadach opisanych w §13 pkt. 

3 i 4. 

2. Kadencja Zarządu Koła rozpoczyna się wraz z początkiem roku akademickiego i trwa 

do końca semestru letniego. Wybory odbywają się na przełomie maja i czerwca. 

3. Z uzasadnionego powodu Walne Zebranie Członków Koła może odwołać członka 

Zarządu Koła bezwzględną ilością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków 

Koła. 

4. Wniosek o odwołanie członka Zarządu Koła w formie pisemnej kieruje się do 

Kuratora Koła. 

5. Z chwilą odwołania Prezesa Koła ustępuje Zarząd, a Walne Zebranie Członków Koła 

niezwłocznie dokonuje wyboru nowych członków Zarządu na zasadach opisanych 

w pkt. 1. Kadencja tak wybranego Zarządu Koła trwa zgodnie z zapisem pkt.2. 

 

§15 

1. Do zadań i kompetencji Zarządu Koła należy: 

a. prowadzenie bieżącej działalności Koła, 

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła, 

c. opracowanie rocznego planu pracy i budżetu, 

d. kontrola realizacji planu, 

e. reprezentowanie Koła przed władzami Uczelni oraz w kontaktach 

zewnętrznych, 

f. ustalanie składu osobowego delegacji na międzyuczelniane, ogólnopolskie 

i międzynarodowe wydarzenia, 

g. podejmowanie decyzji dla realizacji celów Koła, 

h. przyjmowanie i skreślanie z listy członków Koła. 

2. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

w miesiącu. 

3. Posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Prezes. 

4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W wypadku równej liczby głosów 

rozstrzyga głos Prezesa. 

5. Za finanse i majątek Koła odpowiada solidarnie cały Zarząd. 
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Walne Zebranie Członków Koła 

 

§16 

1. Walne Zebranie Członków Koła tworzy ogół członków zwyczajnych Koła,  Kurator 

oraz członkowie nadzwyczajni z głosem doradczym. 

2. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Prezes Koła z własnej inicjatywy, na 

wniosek Kuratora, Zarządu lub członków Koła. Zebranie odbywa się nie rzadziej niż 

raz w miesiącu i jest ono obowiązkowe dla wszystkich członków Koła. 

Nieuzasadnione nieobecności stanowią podstawę do skreślenia z listy członków Koła. 

3. O miejscu, terminie i temacie obrad Walnego Zebrania Członków Koła powiadamia 

Prezes przynajmniej 7 dni przed terminem zebrania. Obradom przewodniczy Prezes 

Koła lub upoważniony przez niego członek Zarządu. 

 

§17 

1. Walne Zebranie Członków Koła może podejmować decyzje, gdy na sali obrad 

zgromadzi się co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Koła. 

2. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dochodzi do skutku z powodu braku kworum, Prezes 

wyznaczy drugi termin Walnego Zebrania Członków Koła nie później niż tydzień od 

poprzedniej daty. 

3. Kworum na Walnym Zebraniu Członków Koła w drugim terminie stanowi liczba 

członków obecnych na sali obrad. 

4. Walne Zebranie Członków Koła podejmuje uchwały większością głosów, o ile 

Regulamin nie stanowi inaczej. 

 

§18 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy: 

a. uchwalanie regulaminu Koła i wprowadzenie do niego zmian, 

b. wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu Koła oraz koordynatorów 

Sekcji, 

c. uchwalenie rocznego planu pracy oraz budżetu 

d. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Koła. 

 

 

Sekcje Koła 

 

§19 

Funkcjonowanie Sekcji Koła: 

1. W ramach Koła działają Sekcje tematyczne. 

2. Na czele każdej Sekcji stoi jej Koordynator, który podlega bezpośrednio Prezesowi 

Koła. 

3. Koordynator Sekcji wybierany jest na zasadach opisanych w §13 pkt. 3 i 4. 

4. Kadencja Koordynatora Sekcji rozpoczyna się wraz z początkiem roku akademickiego 

i trwa do końca semestru letniego. Wybory odbywają się na przełomie maja i czerwca. 

5. W uzasadnionym przypadku Walne Zebranie Członków Koła może odwołać 

Koordynatora Sekcji bezwzględną większością głosów. Pisemny wniosek w tej 

sprawie należy skierować do Kuratora Koła. W przypadku odwołania Koordynatora 

Sekcji Walne Zebranie Członków Koła niezwłocznie dokonuje wyboru nowego 

Koordynatora, a do tego czasu jego obowiązki pełni Prezes Koła. 



Strona 6 z 7 
 

6. Każda Sekcja powołuje swojego Sekretarza odpowiedzialnego za prowadzenie 

dokumentacji Sekcji, który podlega bezpośrednio Sekretarzowi Koła. 

7. Sekretarz Sekcji wybierany jest przez jej członków ze swojego grona zwykłą 

większością głosów. W uzasadnionym przypadku jego odwołania zwykłą większością 

głosów dokonują członkowie Sekcji. Do czasu powołania nowego Sekretarza jego 

obowiązki pełni Koordynator Sekcji. 

8. Zebranie Sekcji zwołuje jej Koordynator. Odbywa się ono nie rzadziej niż dwa razy 

w miesiącu i jest ono obowiązkowe dla wszystkich członków Sekcji. Nieuzasadnione 

nieobecności stanowią podstawę do skreślenia z listy członków Koła. 

9. Działania sekcji nie mogą być sprzeczne z Regulaminem Koła. 

10. Istnieje obowiązek przynależności każdego członka Koła do co najmniej jednej Sekcji. 

11. Sekcja składa się z minimum 5 członków Koła. 

 

§20 

Tworzenie nowych Sekcji 

1. Na pisemny wniosek minimum 5 członków Koła Zarząd Koła może powołać nową 

Sekcję. 

2. We wniosku należy określić kandydata na Koordynatora Sekcji, zakres działalności 

Sekcji oraz cele i sposoby ich realizacji. 

3. Nowo powołana Sekcja w ciągu miesiąca powinna przedstawić plan działania i sposób 

jego realizacji. 

 

§21 

1. Funkcjonowanie Sekcji może zostać zawieszone przez Walne Zebranie Członków 

Koła bezwzględną większością głosów w przypadku: 

a. braku aktywności, 

b. braku minimalnej ilości członków sekcji, 

c. działalności naruszającej Regulamin Koła i/lub uchwał władz Koła. 

2. W uzasadnionym przypadku Sekcję może rozwiązać Walne Zebranie Członków Koła 

większością bezwzględną głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków 

zwyczajnych Koła. Pisemny wniosek w tej sprawie należy skierować do Kuratora 

Koła. 

 

Sympatycy Koła 

 

§22 

1. Sympatykiem Koła może zostać: 

a. absolwent KUL, zwłaszcza Instytutu Pedagogiki, który w trakcie trwania 

swoich studiów był członkiem Koła, 

b. członkowie organizacji z KUL i poza KUL, z którymi Koło współpracuje, 

c. nauczyciele akademiccy KUL. 

2. Przyjęcia w poczet Sympatyków Koła dokonuje Walne Zebranie Członków Koła na 

wniosek zainteresowanego. 

 

  



Strona 7 z 7 
 

§23 

1. Sympatyk Koła ma prawo do: 

a. uczestniczenia w zebraniach Koła, po otrzymaniu zgody Walnego Zebrania 

Członków Koła, 

b. czynnego uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Koło, 

c. występowania z postulatami i wnioskami. 

2. Sympatyk Koła ma obowiązek: 

a. Przestrzegania Regulaminu Koła oraz uchwał organów Koła. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§24 

1. Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków 

Koła podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 

członków Koła po zatwierdzeniu przez Kuratora Koła lub na mocy uchwały Senatu 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

2. W przypadku rozwiązania Koła, jego majątek przechodzi na własność Uczelni. 

3. Uchwalanie lub zmiana Regulaminu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania 

Członków Koła podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym 

w obecności co najmniej 2/3 członków Koła po zatwierdzeniu przez Kuratora Koła. 

4. Regulamin niniejszy zyskuje moc obowiązującą z chwilą uchwalenia przez Walne 

Zebranie Członków Koła, a następnie zatwierdzenie przez Senat Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

5. W dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu tracą moc postanowienia aktu 

prawnego uprzednio regulującego prace Koła. 

 


