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STATUT 

KOŁA NAUKOWEGO PSYCHOLOGII  

WAKADEMII HANDLOWEJ NAUK STOSOWANYCH W RADOMIU 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Koło Naukowe Psychologii, zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką działającą  

na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. 

2. Siedzibą Koła jest Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu (ul. Traugutta 61a, 

26 – 600 Radom), zwana dalej Uczelnią. 

3. Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze statutem 

Uczelni. 

4. Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o takich 

samych prawach lub celach. 

5. Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków. 

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA 

1. Celem Koła jest: 

a) poszerzanie wiedzy z zakresuszeroko pojętej psychologii stosowanej w praktyce; 

b) przygotowanie w obszarze realizacji zadań z zakresu psychoprofilaktyki; 

c) nauka warsztatu pracy psychologa – badacza, samodzielnego gromadzenia wiedzy 

teoretycznej, krytycznej analizy literatury, planowania i prowadzenia badań 

empirycznych oraz przygotowania raportów z badań; 

d) umiejętność analizowania wyników badań, realizacji projektów i ich publikacji 

w wydawnictwach naukowych; 

e) wzbogacanie warsztatu pracy poprzez rozwijanie kompetencji członków Koła; 

f) umożliwienie wymiany doświadczeń wśród członków Koła; 

g) aktywizowanie członków Koła poprzez rozwój umiejętności interpersonalnych; 

h) integrowanie środowiska studenckiego we wspólnych projektach naukowych; 

i) przygotowanie do podjęcia aktywności w środowisku zawodowym. 
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2. Koło realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie spotkań tematycznych ze specjalistami wybranych dziedzin 

psychologii; 

b) organizowanie spotkań dyskusyjnych; 

c) realizację przedsięwzięć praktycznych –prowadzenie: badań naukowych, warsztatów 

umiejętności praktycznych; 

d) organizowanie wizyt studyjnych; 

e) współpracę z innymi kołami naukowymi, pracowniami oraz instytucjami; 

f)  włączanie się w organizacje akcji charytatywnych; 

g)  psychoedukację społeczności akademickiej oraz innych zainteresowanych grup; 

h) inne przedsięwzięcia zgodne z niniejszym statutem. 

 

ROZDZIAŁ III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

 

1. Członkiem Koła może zostać każdy student Uczelni oraz jej absolwent zainteresowany 

pogłębianiem swojej wiedzy z dziedziny psychologii, który akceptuje statut Koła oraz chce 

aktywnie działać na rzecz realizacji celów Koła. 

2. Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej. 

3. Każdy członek Koła ma prawo do: 

a) czynnego uczestniczenia w różnych aktywnościach podjętych przez Koło; 

b) swobodnego wyrażania swojej opinii na aktualnie omawiany temat; 

c) udziału w warsztatach, spotkaniach tematycznych organizowanych przez Koło; 

d) kandydowania i udziału w wyborach do zarządu Koła; 

e) własnej aktywności na rzecz Koła; 

f) zgłaszania własnych pomysłów dotyczących rozwoju Koła; 

g) promowania wiedzy psychologicznej w ramach działań podejmowanych na rzecz 

Koła; 

h)  oceniania pracy Zarządu. 
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4. Każdy członek Koła zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków, 

rozporządzeń Zarządu Koła i innych wewnętrznych ustaleń Koła oraz przepisów 

AHNS; 

b) dążenia do realizacji celów postawionych w ramach działalności Koła; 

c) obecności na spotkaniach i aktywnego uczestnictwa w pracach Koła; 

d) sumiennego i rzetelnego wypełniania obowiązków zgodnie z obowiązującymi 

zasadami etycznymi; 

e) przestrzegania terminów dotyczących wykonania powierzonych zadań; 

f) dbania o dobre imię Koła. 

 

5. Prawo członkowskie gaśnie: 

a)  poprzez dobrowolne wystąpienie – na wniosek samego członka, 

w przypadku niewypełniania obowiązków objętych statutem lub sprzecznego 

postępowania ze statutem Koła i Uczelni; 

b) na mocy Walnego Zebrania Członków z powodów wyżej wymienionych 

wskutek zgonu członka; 

c) z powodu skreślenia z listy studentów. 

 

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE KOŁA 

1. Władze Koła stanowią: 

a) Walne Zebranie; 

b) Zarząd Koła. 

2. Walne Zebranie Członków Koła: 

a) jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego 

dotyczących (każdy członek ma jeden głos); 

b) podejmuje uchwały w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

c) jest zwoływane i prowadzone przez przewodniczącego Koła, 

 ustala skład naukowy na sesje naukowe. 
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3. Zarząd Koła stanowią: 

a) Przewodniczący; 

b) I Zastępca Przewodniczącego; 

c) II Zastępca Przewodniczącego; 

d) I Sekretarz; 

e) II Sekretarz; 

f) Skarbnik. 

 

4. Do zadań Zarządu należy: 

a) kierowanie działalnością Koła; 

b) reprezentowanie Koła na zewnątrz; 

c) ustalanie planu pracy Koła; 

d) prowadzenie ewidencji członków Koła; 

e) prowadzenie dokumentacji działalności Koła i jego archiwum; 

f) utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami 

na terenie Uczelni; 

g) zwołanie Walnego Zebrania na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków Koła. 

 

5. Zarząd może być zawieszony jedynie przez Walne Zebranie w obecności co najmniej 

3/4 członków Koła kwalifikowaną większością głosów (2/3). 

6. Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki. Mandaty członków Zarządu wygasają  

z dniem odbycia Walnego Zebrania kończącego Kadencję. 

 

ROZDZIAŁ V. OPIEKUN KOŁA 

1. Opiekuna Koła zatwierdzają władze Uczelni. 

2. Opiekun występuje w interesach Koła przed Władzami Uczelni. 

3. Opiekun jest doradcą naukowym Koła. 

 

ROZDZIAŁ VI. MAJĄTEK KOŁA 

1. Działalność Koła finansowana jest przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych, 

darowizn od osób prywatnych lub firm, dotacji różnych instytucji społecznych. 
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2. W przypadku rozwiązania Koła majątek Koła przechodzi na własność Akademii 

Handlowej Nauk Stosowanych. 

 

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie i zatwierdzenia 

przez Władze Uczelni. 

2. W tym samym trybie dokonuje się zmian statutu. 

3. Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym 

poprzez 3/4 przegłosowanie wniosku przy 80% frekwencji. 

4. Zarząd składa corocznie w terminie wskazanym przez Władze Uczelni sprawozdanie 

ze swej działalności. 

 


