
STATUT 
KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW DZIENNIKARZY 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE 

 

 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Koło Naukowe Studentów Dziennikarzy (w skrócie KNSD), zwane dalej Kołem, jest organizacją 
zrzeszającą studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.  

2. Koło nie posiada osobowości prawnej. 

3. Siedzibą Koła jest Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie, 22 – 100 Chełm, ul. Nowy 

Świat 3.  

Cele i formy działania Koła 
 

§ 2 

1. Celem działalności Koła jest: 

a) pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie 

dziennikarstwa, różnych form i sposobów wypowiedzi dziennikarskiej; 

b) sprzyjanie rozwojowi indywidualnych zainteresowań studenta oraz swobodnej wymianie 

poglądów; 

c) pomoc w samodzielnej działalności naukowej i publicystycznej; 

d) integracja środowiska studenckiego i naukowego; 

e) nawiązanie współpracy z lokalnymi i regionalnymi ośrodkami masowego przekazu; 

f) nawiązanie współpracy z innymi organizacjami, uczelniami, kołami naukowymi 

zajmującymi się pokrewną tematyką; 
g) umożliwienie zdobycia doświadczeń zawodowych; 

 
§ 3 

 

1.  Swoje cele Koło realizuje poprzez: 

a)   opracowywanie i publikowanie materiałów naukowych, popularnych, informacyjnych; 

b) organizowanie spotkań, wykładów, konferencji, dyskusji; 

c) organizowanie wyjazdów w celach naukowych;  

d) prowadzenie – w miarę możliwości – działalności wydawniczej; 

e) kontakty z dziennikarzami różnych ośrodków masowego przekazu, ze studentami  

i pracownikami naukowymi innych uczelni, przedstawicielami różnych środowisk 

twórczych;  

Członkowie Koła 

§ 4 
 

1. Członkiem Koła może zostać każdy student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 

2. Przyjęcia w poczet członków Koła dokonuje Zarząd Koła na pisemny wniosek zainteresowanego. 

 

§ 5 
 

1. Skreślenie z listy członków Koła następuje: 

 a) na wniosek samego członka Koła; 

 b) w przypadku utraty statusu studenta PWSZ w Chełmie; 



 c) w drodze uchwały Zarządu Koła, wydanej po konsultacji z opiekunem Koła, w przypadku 

postępowania członka Koła sprzecznego ze Statutem Koła, Statutem PWSZ w Chełmie lub  

w inny sposób niedającego się pogodzić z obowiązkami studenta PWSZ w Chełmie; 
 

§ 6 
 

1. Członek Koła ma prawo: 

 a) uczestniczyć w zebraniach i innych formach działalności Koła; 

 b) zgłaszać opinie i wnioski dotyczące pracy Koła; 

 c) korzystać z wszystkich urządzeń i materiałów będących w posiadaniu Koła; 

 d) używać znaków Koła, reprezentować Koło na imprezach i spotkaniach o charakterze zgodnym 

z celami i filozofią działania Koła;  

 e) do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła; 

2. Członek Koła ma obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień Statutu Koła oraz uchwał jego organów; 

b) aktywnie uczestniczyć w pracach koła i realizacji jego celów; 

 
 

§ 7 
 

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przyznaniu osobie szczególnie zasłużonej dla Koła 

tytułu Członka Honorowego Koła. 

 
 

Władze Koła 
 

§ 8 
 

1. Władzami Koła są: 
a) Walne Zebranie 

b) Zarząd Koła 
 

§ 9 
 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła, w skład której wchodzą wszyscy członkowie Koła. 

3. Walne Zebranie odbywa się co najmniej 1 raz w roku akademickim. 

4. Prawo zwołania Walnego Zebrania przysługuje Zarządowi, a także grupie co najmniej 5 członków 

Koła. 

5. Walne Zebranie zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi działalności Koła,  

a w szczególności: 

a) powołuje i odwołuje Przewodniczącego Koła oraz pozostałych członków Zarządu; 

b) decyduje o kierunkach działalności merytorycznej Koła; 

c) ustala zasady i kontroluje politykę finansową Koła; 

d) zmienia postanowienia Statutu Koła; 

e) nadaje tytuł Członka Honorowego Koła; 

f) decyduje o rozwiązaniu Koła; 

6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 

członków Koła. 
 

§ 10 
 

1.  W skład Zarządu Koła wchodzą: 
 a) Przewodniczący 

 b) Wiceprzewodniczący lub dwóch wiceprzewodniczących 

 c) Sekretarz 

 d) Skarbnik 

2. Członków Zarządu Koła powołuje Walne Zebranie spośród kandydatów będących członkami Koła. 

Kadencja członków Zarządu trwa 1 rok.   

3.  Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła i reprezentuje Koło na zewnątrz. Zarząd podejmuje 

decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania, a w szczególności: 

a) przyjmuje nowych członków; 



b) organizuje fundusze na działalność statutową Koła; 

c) przygotowuje plany pracy i sprawozdania; 

d) wykonuje uchwały Walnego Zebrania; 

d) w porozumieniu z Opiekunem Koła dysponuje funduszami Koła; 

e) prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą działalności Koła i jego mienia trwałego;  

4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków 

Zarządu. W wypadku niemożności osiągnięcia większości decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Pracami Zarządu Koła kieruje Przewodniczący. Za swoje decyzje Przewodniczący odpowiada przed 

Walnym Zebraniem. 
 

Opiekun Koła 
 

§ 11 
 

1. Opiekuna Koła zatwierdza Dyrektor Instytutu. 

2. Opiekun reprezentuje Koło przed władzami PWSZ w Chełmie. 

3. Opiekun Koła pomaga organizować działalność Koła, a w szczególności: 

a) opiniuje program naukowy i plan pracy Koła; 

 b) opiniuje decyzje dotyczące finansów Koła; 

 c) wspiera przedsięwzięcia organizacyjne Koła; 
 

 

Źródła finansowania 
 

§ 12 
 

1. Działalność Koła jest finansowana z: 

a) dotacji władz PWSZ w Chełmie 

b) darowizn oraz zapisów rzeczowych i finansowych; 
 

 

Rozwiązanie Koła 
 

§ 13 
 

1.   Koło zostaje rozwiązane w przypadku: 

a) podjęcia w tej sprawie stosownej uchwały przez Walne Zebranie; 

b) zaprzestania działalności przez okres 1 roku; 

c) zmniejszenia liczby jego członków poniżej pięciu i utrzymywania się tego stanu przez okres 6 

miesięcy; 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 14 
 

1. Rektor uchyla uchwałę organu Koła niezgodną z przepisami ustawowymi, statutem Uczelni lub 

statutem Koła.  

2. Statut Koła Naukowego Studentów Dziennikarzy wchodzi w życie z dniem 14 października 2010 r.  


