Statut Akademickiego Koła Naukowego Security & Society

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Akademickie Koło Naukowe Security & Society, zwane dalej AKNS&S jest niezależną
samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.
§2
AKNS&S działa przy Instytucie Socjologii, Zakładzie Socjologii Grup Dyspozycyjnych
Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanym dalej IS ZSGD UWr.
§3
Siedzibą AKNS&S jest Wrocław.
§4
Zasady funkcjonowania AKNS&S określa Statut AKNS&S, zwany dalej Statutem.
§5
AKNS&S posiada logo, które stanowi własność AKNS&S.
§6
AKNS&S może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.
Rozdział II
Cele i zadania Koła

§7
Celami AKNS&S są:
a. Rozwijanie zainteresowań naukowych studentów\ek,
b. Angażowanie studentów\ek w pracę naukową i badawczą,
c. Integracja środowiska studenckiego,
d. Reprezentowanie interesów studentów\ek socjologii w strukturach uniwersyteckich,
e. Popularyzacja wiedzy o systemach bezpieczeństwa poza strukturami AKNS&S i IS
UWr.

§8
AKNS&S realizuje cele wymienione w §7 poprzez:
a. Współpracę z Polskim Towarzystwem Socjologicznym Oddział Wrocławski,
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b. Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizowania środowiska studenckiego:
Organizowanie oraz udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach
naukowych, spotkaniach, dyskusjach zgodnych z celami AKNS&S,
c. Współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju oraz za
granicą,
d. Organizowanie obozów oraz wyjazdów naukowych i krajoznawczych,
e. Działalność publicystyczną i wydawniczą,
f. Prowadzenie własnych badań,
g. Inne przedsięwzięcia zgodne z celami AKNS&S.

§9
AKNS&S pozostaje w stałym kontakcie z Władzami Instytutu Socjologii UWr oraz
samorządem Studenckim UWr w celu prowadzenia wspólnych przedsięwzięć i pełnienia
wraz z Samorządem Studenckim UWr funkcji pośrednika pomiędzy środowiskiem
studenckim IS UWr, a jego władzami.
§ 10
Zadania AKNS&S obejmują zadania o charakterze ogólnym dotyczące AKNS&S jako
całości.
Rozdział III
Członkowie\inie AKNS&S
§ 11
Członkowie AKNS&S dzielą się na:
a. Zwyczajnych\e,
b. Nadzwyczajnych\e,
c. Honorowych\e.
§ 12
1.Członkami/niami zwyczajnymi AKNS&S mogą zostać studenci studiów licencjackich i
magisterskich Wydziału Nauk Społecznych, między innymi:
a. Studenci/tki studiów: Dziennych, Zaocznych, Wieczorowych, Eksternistycznych
b. Studenci/tki Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych studiów Humanistycznych i
Społecznych
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2. Członkiem/inią zwyczajnym/ą zostaje się po złożeniu deklaracji członkowskiej u I
Wiceprzewodniczącego/ej AKNS&S.

§ 13
1. Członkiem/inią honorowym/ącAKNS&S może zostać osoba szczególnie zasłużona dla
AKNS&S.
2. Członka/inię honorowego\ą mianuje ZarządcAKNS&S.
3. Wniosek o przyznanie honorowego członkostwa składa Zarząd AKNS&S, 10
członków\ń zwyczajnych AKNS&S lub Opiekun.

§ 14
Członkami nadzwyczajnymi AKNS&S mogą być:
a. Studenci/ki UWr kształcący się na kierunkach innych niż kierunki IS,
b. Studenci/tki innych uczelni kształcących się na UWr w ramach programu wymiany
studentów/tek,
c. Słuchacze studiów podyplomowych,
d. Słuchacze/ki szkół pomaturalnych,
e. Uczniowie/ennice szkół średnich,
f. Osoby, które w czasie studiów były członkami/iniami zwyczajnymi AKNS&S,
g. Studenci/tki innych uczelni.
h. Doktoranci/ki UWr
i. Doktoranci/ki innych uczelni

Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków/iń AKNS&S

§ 15
Obowiązki członka/ini zwyczajnego/ej AKNS&S:
a. Podporządkowanie się postanowieniom Statutu, uchwałom Walnego Zgromadzenia
AKNS&S, uchwałom Zarządu AKNS&S i regulaminom AKNS&S,
b. Aktywna działalność zgodna z celami ogólnymi AKNS&S,
c. Uczestnictwo w zebraniach i przedsięwzięciach ogólnych AKNS&S,
d. Dbanie o dobre imię AKNS&S,
e. Współpraca z innymi członkami/iniami AKNS&S,
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f.

Coroczne potwierdzanie swojego członkostwa na zasadach ustalonych przez

Zarząd AKNS&S.

§ 16
Prawa członka/ini zwyczajnego\ej AKNS&S:
a. realizowanie swoich zainteresowań w ramach AKNS&S,
b. współdecydowanie o losach AKNS&S poprzez uczestnictwo w Walnym
Zgromadzeniu AKNS&S,
c. inicjatywa uchwałodawcza na Walnym Zgromadzeniu AKNS&S,
d. czynne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu AKNS&S oraz Komisji Rewizyjnej,
e. bierne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu AKNS&S oraz Komisji Rewizyjnej,
f. korzystanie z wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu AKNS&S
na zasadach ustalonych przez Zarząd AKNS&S,
g. uczestnictwo we wszystkich formach działalności AKNS&S,
h. ubieganie się o zaświadczenie o swej działalności w AKNS&S.

§ 17
Prawa członka/ini nadzwyczajnego/ej AKNS&S,
a. ubieganie się o zaświadczenie swej działalności w AKNS&S,
b. realizowanie swoich zainteresowań w AKNS&S,
c. uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu AKNS&S bez prawa uczestnictwa w
głosowaniach.
§ 18
Każdy członek/ini AKNS&S ma prawo ubiegać się o zaświadczenie o swojej działalności
w Kole. Każde zaświadczenie może zostać wystawione i podpisane wyłącznie przez
opiekuna

Koła.

Zaświadczenie

musi

zostać

kontrasygnowane

podpisem

Przewodniczącego/ej bądź I Wiceprzewodniczącego/ej AKNS&S oraz wystawione na
papierze firmowym AKNS&S. Zaświadczenie o swojej działalności w AKNS&S mogą
otrzymać tylko ci/te członkowie/inie którzy/e uczestniczyły w minimum jednym projekcie
organizowanym przez AKNS&S.
§ 19
Obowiązki członka/ininadzwyczajnego/ej AKNS&S są tożsame z obowiązkami członka
zwyczajnego/ej.
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§ 20
1. Członek/kini honorowy/a AKNS&S jest zwolniony z obowiązków członka/ini
zwyczajnego/ej.
2. Członek/kini honorowy/a AKNS&S ma prawo do:
a. ubiegania się o zaświadczenie swojego statusu w AKNS&S,
b. realizowania swoich zainteresowań w AKNS&S,
c. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu AKNS&S bez prawa uczestnictwa w
głosowaniach.
§ 21
Członkostwo zwyczajne ustaje
a. ze śmiercią członka/ini,
b. z chwilą skończenia studiów,
c. z chwilą dobrowolnego wystąpienia z AKNS&S,
d. poprzez wykluczenie z grona członków/iń AKNS&S przez Zarząd na wniosek komisji
Rewizyjnej lub Opiekuna koła.
§ 22
Członkostwo honorowe ustaje lub może zostać odebrane zgodnie z §21 z wyjątkiem lit a.
i b.
Rozdział V
Władze AKNS&S

§ 23
Władze AKNS&S stanowią:
a. Walne Zgromadzenie AKNS&S,
b. Zarząd AKNS&S,
c. Opiekun/ka AKNS&S.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą AKNS&S i może podejmować decyzje
wchodzące w zakres kompetencji wszystkich władz AKNS&S z wyjątkiem
kompetencji zastrzeżonych w Statucie dla Komisji Rewizyjnej.
2. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie zwyczajni Koła.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje dotyczące AKNS&S większością zwykłą
głosów w obecności co najmniej 1/3 członków/iń AKNS&S, chyba że w danym
przypadku Statut stanowi inaczej.
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4. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Przewodniczący/a AKNS&S lub inna
osoba wyznaczona przez Przewodniczącego/ą AKNS&S spośród członków/iń Zarządu.

§ 24
W skład Zarządu AKNS&S wchodzą:
a. przewodniczący/a AKNS&S,
b. II
I wiceprzewodniczący
c.
wiceprzewodniczącyAKNS&S,
AKNS&S.

1. I i II Wiceprzewodniczący/a AKNS&S zwani/e dalej Wiceprzewodniczącymi,
odpowiadają bezpośrednio przez Przewodniczącym/ą AKNS&S.
2. Członkowie/inie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.
3. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należą następujące sprawy:
a. reprezentowanie AKS&S na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b. kierowanie działalnością AKNS&S zgodnie z postanowieniami niniejszego
Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia AKNS&S,
c. zarządzanie majątkiem i funduszami AKNS&S,
d. uchwalanie preliminarzy budżetowych i zatwierdzanie rocznego bilansu
i rachunku wyników AKNS&S,
e. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia AKNS&S,
f. przyjmowanie członków zwyczajnych, honorowych i nadzwyczajnych AKNS&S,
g. zawieszanie praw i obowiązków członkowskich, ,
h. skreślanie z listy członków AKNS&S,
i. podejmowanie wszelkich innych czynności, zmierzających do realizowania
statutowych celów AKNS&S, których Statut nie zastrzega dla innych władz Koła

§ 25
Przewodniczący/a AKNS&S
1. Przewodniczącym/ą AKNS&S jest student/ka socjologii grup dyspozycyjnych UWr i może
pełnić tę funkcję co najwyżej przez dwie kadencje.
2. Przewodniczącym/ą AKNS&S może zostać każdy/a student/ka socjologii grup
dyspozycyjnych.
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3. Przewodniczącym/ą AKNS&S może zostać tylko osoba aktywnie pracująca na rzecz
AKNS&S przynajmniej przez okres 3 miesięcy.
4. Kadencja Przewodniczącego/ej AKNS&S trwa 1 rok akademicki.
5. Wybory Przewodniczącego/ej AKNS&S odbywają się w czasie od kwietnia do maja
każdego roku.
6. Przewodniczący/a AKNS&S wybierany/a jest przez Walne Zgromadzenie.
7. W przypadku dwóch nieudanych prób uzyskania kworum na Walnym Zgromadzeniu
Przewodniczący/a AKNS&S wybierany/a jest przez Zarząd AKNS&S bezwzględną
większością głosów.
8. Kandydatury na Przewodniczącego/ą AKNS&Smoże zgłosić każdy członek/kini
AKNS&S.
9. Ustępujący Przewodniczący/a AKNS&S składa pisemne sprawozdanie ze swojej kadencji
swojemu/ej następcy/czyni.
10. W sytuacji, kiedy Przewodniczący/a AKNS&S nie może pełnić swoich obowiązków,
jego/jej funkcje pełni I Wiceprzewodniczący/a.
11. Do zadań Przewodniczącego/ej AKNS&S należy:
a. zwoływanie i przewodnictwo zebraniom Zarządu AKNS&S,
b. wnioskowanie do Zarządu AKNS&S w sprawach określonych w Statucie,
c. reprezentowanie AKNS&S na zewnątrz,
d. występowanie w imieniu AKNS&S na oficjalnych spotkaniach,
e. potwierdzanie pism w imieniu AKNS&S własnoręcznym podpisem oraz pieczęcią
AKNS&S,
f. dbanie o wizerunek AKNS&S,
g. współpraca z Opiekunem/ką AKNS&S.
12. Kadencja Przewodniczącego/ej AKNS&S wygasa w sytuacji:
a. złożenia oświadczenia o rezygnacji,
b. upływu kadencji,
c. utraty członkostwa,
d. ukończenia studiów,
e. odwołania przez Zarząd AKNS&S.
13. W przypadku przedwczesnego wygaśnięcia kadencji Przewodniczącego/ej AKNS&S,
Zarząd AKNS&S wyznacza osobę, która będzie pełniła obowiązki Przewodniczącego/ej
AKNS&S do czasu nowych wyborów.
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§ 26
I i II Wiceprzewodniczący/a
1. Walne Zgromadzenie każdorazowo wybierając Przewodniczącego/ą, wybiera również
Wiceprzewodniczących/e.
2. Kadencja Wiceprzewodniczących trwa do ustąpienia Przewodniczącego/ej ze swojej
funkcji.
3. Wiceprzewodniczący/e na czas swojej kadencji mogą zawiesić swoją działalność w
sekcjach.
4. Obowiązki Wiceprzewodniczących:
a. reprezentowanie Koła na zewnątrz,

b. występowanie w imieniu Koła na oficjalnych spotkaniach,
c. dbanie o wizerunek Koła,
d. współpraca z Opiekunem/ką Koła, e.
prowadzenie ewidencji członków/iń.

5. Prócz wymienionych powyżej obowiązków Wiceprzewodniczących, przed upływem
kadencji Zarządu, I Wiceprzewodniczący/a przygotowuje Sprawozdanie z działalności
AKNS&S, zwane dalej Sprawozdaniem. Co roku I Wiceprzewodniczący/a sporządza
Sprawozdanie z działalności AKNS&S.
a. Sprawozdanie jest przedstawiane wszystkim Członkom/iniom AKNS&S podczas obrad
Walnego Zgromadzenia,

§ 27
Koło naukowe składa sprawozdanie rozliczenia środków finansowych władzom uczelni co
najmniej raz w semestrze.
§ 28
Komisja Rewizyjna składa się z:
a. Przewodniczącego/ej Komisji Rewizyjnej,
b. Sekretarza/rki Komisji Rewizyjnej,
c. Członka/ini Zwyczajnego/ej.

§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli koła, odrębnym od Zarządu i
niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
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2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie zgodnie z paragrafem 23
punkt 3 i 4.
3. Przewodniczący/a Komisji Rewizyjnej:
a. zwołuje zebrania Komisji Rewizyjnej,
b. mianuje Sekretarza/rkę Komisji Rewizyjnej,
c. przewodniczy obradom Komisji Rewizyjnej.
4. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego/ej Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji do
czasu zwołania Walnego Zgromadzenia, które wybiera kolejnego Przewodniczącego/ą,
jego/jej obowiązki przejmuje Sekretarz/rka Komisji Rewizyjnej.
5. Komisja Rewizyjne ma prawo do:
a. wglądu do wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez Władze AKNS&S,
b. uczestnictwa w zebraniach Walnego Zgromadzenia,

§ 30
1. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działań podejmowanych przez Władze
2. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności
wszystkich członków/iń.
§ 31
Członek/kini Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład Zarządu.

§ 32
Opiekun/ka Koła
1. Opiekunem/ką Koła może zostać pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Opiekun/ka reprezentuje Koło wobec Dyrekcji Instytutu Socjologii UWr i innych władz
uczelni, działa jako doradca/czyni i osoba wspomagająca pracę Koła.
3. AKNS&S UWr posiada tylko jednego/ą Opiekuna/kę Koła.
4. Decyzje o zaproszeniu, oraz rezygnacji ze współpracy z Opiekunem/ką podejmuje Zarząd
AKNS&S na wniosek Przewodniczącego/ej Zarządu Koła.
5. Za współpracę z Opiekunem/ką Koła odpowiada Przewodniczący/a Koła.
6. W razie konieczności Opiekun/ka uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie
dokumentów własnym podpisem.
7. Opiekun/ka może wnioskować o pozbawienie członkostwa osoby nieprzestrzegającej
Statutu.
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8. Opiekun/ka Koła może zwoływać oraz brać udział w obradach Zarządu Koła.
Rozdział VI
Grupy zadaniowe

§ 33
Grupa zadaniowa jest czasowym zrzeszeniem członków/iń AKNS&S powołanym w celu
realizacji konkretnego przedsięwzięcia.
§ 34
1. Grupę zadaniową zakłada co najmniej dwóch/dwie członków/inie AKNS&S.
2. Powstanie nowej grupy zadaniowej zatwierdza Zarząd zwykłą większością głosów.
3. Wniosek o założenie grupy zadaniowej może złożyć każdy członek/kini AKNS&S.
4. Inicjator/ka projektu zostaje automatycznie koordynatorem/ką grupy.
5. Koordynator/ka grupy odpowiada przed Zarządem za realizację projektu.

§ 35
Grupa zadaniowa ulega rozwiązaniu wraz z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.
Rozdział VII
Majątek AKNS&S

§ 36
1. Działalność AKNS&S jest finansowana przez Uniwersytet Wrocławki oraz ze środków
własnych.
2. AKNS&S ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie i sponsoring ze strony organizacji
pozauniwersyteckich.
§ 37
Majątek AKNS&S stanowią:
a. ruchomości,
b. fundusze.
§ 38
Fundusze AKNS&S pochodzą z:
a. dotacji,
b. darowizn,
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c. składek członkowskich,
d. innych źródeł.

§ 39
W wypadku rozwiązania AKNS&S jego majątek przechodzi na Uniwersytet Wrocławski.
Rozdział VIII
Ordynacja wyborcza

§ 40
1. Członkowie/inie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne
2. Wybór jest dokonywany w głosowaniu bezpośrednim, tajnym i równym.

§ 41
1. Członków/inie Zarządu wybiera się spośród kandydatur zgłoszonych na poszczególne
stanowiska.
2. Kandydatury składa się na ręce dotychczasowego/ej I Wiceprzewodniczącego/ej w terminie
do 7 dni przed ogłoszoną datą wyborów. W przypadku zgłoszenia mniej, niż 3 kandydatur na
dane stanowisko, I Wiceprzewodniczący/a przyjmuje kandydatury do momentu rozpoczęcia
głosowania.
3. W przypadku sytuacji odwołania Zarządu, kandydatury przyjmuje Opiekun/ka Koła.
4. Kandydat/ka na dane stanowisko, który/a zgromadził/a bezwzględną większość głosów w
pierwszej turze wyborów członków/iń Zarządu, obejmuje stanowisko, o które się ubiegał/a.
5. Jeżeli w pierwszej turze wyborów członków/iń Zarządu żaden/na z kandydatów/ek nie
uzyska bezwzględnej większości głosów, organizuje się drugą turę z udziałem dwóch
kandydatów/ek, którzy/które otrzymali/ły największą liczbę głosów.
6. W przypadku niemożności obsadzenia danego stanowiska z powodu posiadania przez
kilku/a kandydatów/ek tej samej liczby głosów, zarządza się kolejną turę głosowania między
owymi kandydatami/kami.

§ 42
1. Członków/inie Komisji Rewizyjnej wybiera się spośród złożonych kandydatur.
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2. Kandydatury składa się na ręce dotychczasowego/ej I Wiceprzewodniczącego/ej w terminie
do 7 dni od momentu ogłoszenia wyborów. W przypadku zgłoszenia mniej, niż 3 kandydatur
na dane stanowisko, I Wiceprzewodniczący/a przyjmuje kandydatury do momentu rozpoczęcia
głosowania.
3. W przypadku odwołania Zarządu, kandydatury przyjmuje Opiekun/ka Koła.
4. Członkami/iniami Komisji Rewizyjnej zostaje 3 kandydatów/ki, którzy/re uzyskali/ły
największą liczbę głosów.
5. Przewodniczącym/ą Komisji Rewizyjnej zostaje kandydat/ka, który/a uzyskał/a największą
liczbę głosów, spośród wybranych kandydatów/ek.
6. Przewodniczący/a Komisji Rewizyjnej wybiera Sekretarza/rkę Komisji Rewizyjnej spośród
pozostałych dwóch wybranych osób, w porozumieniu z nimi.
7. W przypadku niemożności obsadzenia danego stanowiska z powodu posiadania przez
kilku/a kandydatów/ek tej samej liczby głosów, zarządza się kolejną turę głosowania między
owymi kandydatami/kami.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 43
1.

Uchwalenie oraz zmiana Statutu następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia

AKNS&S podjętej bezwzględną większością głosów statutowego składu Zarządu AKNS&S.
2. Wniosek w sprawie zmiany Statutu mogą złożyć:
a. co najmniej 10 członków/iń zwyczajnych,
b. każdy/a z członków/iń Zarządu AKNS&S.

§ 44
1. Rozwiązanie AKNS&S następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków/iń AKNS&S.
2. Wniosek w sprawie rozwiązania AKNS&S może złożyć:
a. Zarząd AKNS&S,
b. Przewodniczący/a Komisji Rewizyjnej,
c. co najmniej połowa członków/iń zwyczajnych.
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§ 45
Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.
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