
 

STATUT   
KOŁA NAUKOWEGO PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Koło Naukowe Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwane dalej Kołem, 

prowadzi działalność w Collegium Humanum Szkole Głównej Menedżerskiej 

Oddział w Rzeszowie, zwanej dalej Uczelnią. 

2. Zespół może używać skróconej nazwy w brzmieniu „KNPPR”. 

 

§ 2.  

Siedziba Koła mieści się w siedzibie Uczelni w Rzeszowie, przy ul. Miłocińskiej 40, 
35-232 Rzeszów. 

 

§ 3.  

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

Statutem Uczelni. 

2. Przynależność do Koła jest dobrowolna. 

 

§ 4.  

Czas działania Koła jest nieokreślony.  

  

 

Rozdział II 
Cele Koła  

§ 5.  

Celami Koła są w szczególności:  

a) poszerzanie wśród Studentów wiedzy dotyczącej psychologii rodziny, 

kryminologii, wiktymologii oraz metod i możliwości pomocy osobom 

pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, 

b) rozwój naukowy Studentów poprzez udział w konferencjach naukowych 

uczelnianych, ogólnopolskich i międzynarodowych; 

c) pogłębianie więzi między Studentami, 

d) kształtowanie świadomości dotyczącej rodzajów przemocy oraz sposobów jej 

zapobiegania wśród dzieci i młodzieży, 



e) umożliwienie Studentom większego kontaktu z praktykami różnych zawodów 

związanych z szeroko pojętym zapobieganiem i zwalczaniem przemocy, 

f) promowanie Uczelni.  

 

§ 6.  

Cele Koła realizowanie są poprzez: 

a) organizowanie cyklicznych wewnątrzuczelnianych konferencji naukowych; 

b) prowadzenie spotkań z praktykami różnych profesji, 

c) organizowanie wyjść do organizacji rządowych i pozarządowych; 

d) prowadzenie prelekcji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych; 

e) spotkania i współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach; 

f) udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych; 

g) inne formy działalności określone przez Opiekuna Koła. 

 

§ 7.  

1. Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy Członek Koła. 

2. W szczególnych przypadkach realizacja celów statutowych może zostać 

powierzona osobom i instytucjom trzecim.   

 

Rozdział III 
Prawa i obowiązki członków 

§ 8.  

1. Członkiem Koła może zostać każdy student, który wypełni deklarację 

członkostwa. 

2. Członków Koła przyjmuje Prezes na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.  

3. Student składając deklarację członkostwa wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań 

Koła tj. przechowywania deklaracji członkowskiej, udostępnianie wizerunku dla 

potrzeb marketingowych, publikacji imienia i nazwiska na artykułach 

marketingowych w związku z prezentacją konferencyjną lub prelekcją dla dzieci 

lub młodzieży (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000). 

4. Wskazując w deklaracji członkowskiej swój adres e-mail oraz numer telefonu, 

student wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkich informacji 

przesyłanych przez Zarząd, dotyczących zarówno spraw indywidualnych, jak 

i innych informacji o charakterze organizacyjnym.  



5. Członkostwo w Kole kończy się z chwilą wypełnienia deklaracji rezygnacji 

z członkostwa bądź zakończeniem edukacji na Uczelni. 

6. Każdy Członek Koła ma w szczególności prawo do: 

a) udziału w Zebraniach Członków Koła; 

b) czynnego udziału we wszelkich formach działalności Koła; 

7. Obowiązkami Członków Koła są w szczególności: 

a) podporządkowanie się postanowieniom Statutu oraz uchwałom Zarządu Koła; 

b) aktywne uczestniczenie w pracach Koła i sumienne spełnianie powierzonych 

obowiązków; 

c) dbania o dobre imię Koła. 

8. Prawa Członka Koła wygasają w przypadku: 

a) złożenia oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;  

b) utraty statusu studenta Uczelni; 

c) śmierci;  

d) usunięcia z Koła. 

§ 9.  

Szczegółowe zasady obowiązujące Członków Koła określone są w Regulaminie Koła 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

Rozdział IV 
Władze Koła 

§ 10.  

1. Władze Zespołu stanowią: Opiekun Koła, Prezes Koła, Wiceprezes Koła, Sekretarz 

Koła.  

2. Prezes Koła, Wiceprezes Koła i Sekretarz Koła tworzą Zarząd Koła. 

3. Pierwszy Zarząd Koła mianowany zostanie przez Opiekuna Koła. 

4. Przekazanie funkcji Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza następuje po rezygnacji 

dotychczasowego członka zarządu w drodze mianowania przez Zarząd Koła po 

uzyskaniu zgody Opiekuna Zespołu 

5. Kadencja Członka Zarządu Koła wygasa w przypadku:  

a) złożenia oświadczenia o rezygnacji; 

b) utraty członkostwa; 

c) ukończenia Uczelni; 

d) odwołania przez Opiekuna Koła. 

 



§ 11.  

1. Prezes kieruje pracami Zarządu Koła i reprezentuje Koło na zewnątrz. 

2. Do zadań Prezesa Koła należy w szczególności: 

a) zwoływanie i przewodnictwo zebraniom Koła; 

b) określenie szczegółowych obowiązków członków Koła; 

c) dbanie o wizerunek Koła; 

d) współpraca z Opiekunem Koła. 

3. Wiceprezes wspiera działalność Prezesa Koła i zastępuje go w razie jego 
nieobecności. 

4. Sekretarz koła odpowiedzialny jest za: 

a) zbieranie i przechowywanie deklaracji członkowskich, 

b) prowadzenie archiwum działalności Koła, 

c) przygotowywanie plakatów i materiałów marketingowych, 

d) zapewnianie warunków technicznych dla organizowanych przez Koło 
wydarzeń. 

§ 12.  

1. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczany przez władzę Uczelni Opiekun Koła.  

2. Opiekun Koła w szczególności: 

a) występuje w interesach Koła przed Władzami Uczelni; 

b) nadzoruje działalność Koła; 

c) kontroluje politykę finansową Koła; 

d) może zwoływać oraz brać udział w zebraniach Koła; 

e) podejmuje decyzje związane z funkcjonowaniem Koła, w szczególności 

dotyczące sposobu realizacji jego celów.    

Rozdział VI 

Kary 

§ 13.  

Za naruszenie zasad członkostwa Zarząd Koła może nałożyć karę w postaci utraty 

przywilejów tj. brak możliwości udziału w wydarzeniach zewnętrznych 

organizowanych przez Koło, zakaz czynnego udziału w wydarzeniach wewnętrznych 

na z góry określony okres czasu. 

 

§ 14.  

W razie popełnienia przez Członka Koła poważnego przewinienia decyzją Zarządu 

Koła, zatwierdzoną przez Opiekuna Koła, może on zostać pozbawionym 

członkostwa. 



Rozdział VII 

Finanse Koła 

§ 15.  

Działalność Koła finansowana jest przez Uczelnię, a także darowizny od osób 

prywatnych lub osób prawnych.  

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 16.  

Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 

§ 17.  

Zmiana Statutu dokonywana jest przez Członków Koła, w obecności co najmniej 

wszystkich Członków Zarządu i co najmniej 1/2 Członków Koła zwykłą większością 

głosów, po uzyskaniu akceptacji Opiekuna Koła. 

 

§ 18. 

Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek Prezesa, Wiceprezesa lub Opiekuna 

Koła decyzją podjętą jednomyślnie przez wszystkich Członków Zarządu lub decyzją 

podjętą poprzez głosowanie przy większości kwalifikowanej przy obecności co 

najmniej 2/3 Członków Koła. Decyzja podlega zatwierdzeniu przez Opiekuna Koła.  

 

§ 19. 

Wzory logo, deklaracji członkowskiej oraz oficjalnego papieru Koła określone 

zostaną kolejno w Załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszego Statutu. 

 

§ 20. 

Decyzje we wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie 

podejmuje Opiekun Koła.  


