STATUT KOŁA NAUKOWEGO SOCJOLOGICZNO-ANTROPOLOGICZNEGO
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Koło działające na podstawie niniejszego statutu przyjmuje nazwę: Koło Naukowe SocjologicznoAntropologiczne i zwane jest dalej KNSA.
KNSA działa na podstawie niniejszego Statutu w sposób niesprzeczny z aktualnie obowiązującym prawem, a
zwłaszcza ustawą o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu w Białymstoku.
Rozdział II
Cele i płaszczyzny działania
§3
Celem KNSA jest:
1. Pogłębianie wiedzy socjologicznej członków KNSA.
2. Wspieranie wszelkiej aktywności naukowo-badawczej studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu w
Białymstoku.
3. Popularyzacja wiedzy socjologicznej wśród szerokiego grona odbiorców.
4. Współpraca ze studentami i pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku i innych uczelni w Polsce i za
granicą.
5. Działalność ukierunkowana na rozwój Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
6. Działalność ukierunkowana na samorozwój członków KNSA.
§4
Realizacja celów statutowych następuje przez:
1. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami socjologicznymi w Polsce i za
granicą.
2. Inicjowanie i organizowanie sympozjów, spotkań, konferencji, warsztatów, zjazdów i wykładów w celach
naukowych.
3. Przeprowadzanie badań socjologicznych.
4. Każdą inną, właściwą formę działania zmierzającą do realizacji celów KNSA.
Rozdział III
Członkowie KNSA, ich prawa i obowiązki
§5
Członkami KNSA mogą być:
1. Studenci Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.
§6
Warunkiem uzyskania członkostwa jest
1. Zapoznanie się i zaakceptowanie statutu KNSA.
2. Dobrowolne złożenie deklaracji członkowskiej.
3. Nabycie członkostwa następuje z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie.
§7
Członkowie KNSA mają prawo do:
1. Uczestniczenia w spotkaniach KNSA, Walnym Zgromadzeniu i składaniu wniosków dotyczących spraw
statutowych, wyboru władz oraz bieżącej działalności koła.
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz koła.
3. Uzyskiwania informacji na temat wszelkiej działalności KNSA.
4. Udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez KNSA.
5. Inicjowania przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi koła.

§8
Obowiązkiem członków KNSA jest:
1. Przestrzeganie statutu, uchwał i zarządzeń władz KNSA.
2. Czynny i systematyczny udział w pracach KNSA.
3. Dbanie o dobre imię KNSA i popularyzacja KNSA wśród studentów i osób spoza Uczelni.
§9
Skreślenie z listy członków KNSA następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną do Zarządu lub Walnego Zgromadzenia
2. Wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami KNSA,
b) brak aktywności w pracach KNSA (między innymi nieobecność na zebraniach),
3. Skreślenie z listy studentów.
4. Ukończenie studiów i nie kontynuowanie ich na wyższym stopniu.
5. Śmierć członka.
§10
1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla KNSA.
2. Nadanie tytułu członka honorowego odbywa się w drodze uchwały WZ zwykłą większością głosów.
3. Członkom honorowym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
§11
1. Do współpracy w realizacji projektów KNSA mogą być włączane osoby nie będące członkami KNSA.
Rozdział IV
Władze KNSA
§12
Władzami KNSA są:
1. Walne Zgromadzenie KNSA.
2. Zarząd KNSA.
§13
Uchwały wszystkich władz KNSA zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
Rozdział V
Walne Zgromadzenie
§14
1. Najwyższą władzą KNSA jest Walne Zgromadzenie, które stanowi ogół członków koła.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku lub częściej na pisemny wniosek co najmniej
1/2 członków Walnego Zgromadzenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad
wszystkich członków.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie honorowi i zaproszeni goście.
§15
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. Uchwalanie programu działania KNSA.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i sekcji naukowych.
3. Wybór członków Zarządu.
4. Odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków.
5. Podejmowanie uchwał dotyczących zmian statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu członka honorowego.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania lub przekształcenia KNSA.
8. Rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków KNSA od uchwał Zarządu.

9. Rozpatrywanie skarg i wniosków członków KNSA.
§16
Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§17
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
KNSA.
Rozdział VI
Zarząd
§18
Zarząd składa się z:
1. Prezesa
2. Wiceprezesa
3. Sekretarza
§19
1. Osoby pełniące odpowiednie funkcje w Zarządzie wybiera się spośród członków KNSA na okres 1 roku .
2. Wybory do Zarządu KNSA są bezpośrednie i tajne.
3. Członków Zarządu KNSA wybiera się zwykła większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej
liczby osób uprawnionych do głosowania.
4. W przypadku ustąpienia, odwołania, wygaśnięcia członkostwa lub niemożności sprawowania funkcji w
trakcie kadencji, na wniosek Zarządu zwoływane jest Walne Zgromadzenie, które wybiera osoby na
zwolnione miejsca w Zarządzie koła zgodnie z §19 ust. 3 i §21 ust. 2.
§20
Do momentu wybrania nowych władz funkcje pełnią osoby dotychczas wybrane, wykonując wyłącznie
bieżącą i konieczną działalność.
§21
1. W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa, Zarząd powierza tę funkcję
Wiceprezesowi do czasu wyboru nowego Prezesa.
2. Wybór Prezesa powinien nastąpić na Walnym Zgromadzeniu w ciągu 30 dni od czasu zaistnienia przyczyny
określonej w ust. 1.
§22
Do kompetencji Zarządu KNSA należy:
1. Kierowanie działalnością KNSA
2. Zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń.
3. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie ich do rozpatrzenia i zatwierdzenia
na Walnym Zgromadzeniu
4. Zgodne z prawem prowadzenie rejestru członków.
5. Prowadzenie naboru nowych członków i podejmowanie stosownych uchwał.
6. Reprezentowanie KNSA i działanie w jego imieniu.
7. Pozyskiwanie środków finansowych i rachunkowo odpowiednie rozliczanie prowadzonych działań.
8. Zapewnienie efektywnej komunikacji o całości aktywności realizowanych w ramach koła.
9. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, protokołów i zaświadczeń.
§23
Do składania oświadczeń woli w imieniu KNSA uprawnionych jest łącznie dwóch członków zarządu.
Rozdział VII
Sekcje naukowe
§24
1. KNSA może realizować swoje działania poprzez powoływanie sekcji naukowych.

2. Sekcja naukowa zajmuje się realizacją danego projektu zgodnego z programem KNSA.
3. Do sekcji naukowej może należeć każdy członek KNSA zainteresowany realizacją projektu.
4. Sekcją naukową kieruje LIDER projektu.
5. Lider odpowiedzialny jest za realizację i przebieg prac nad projektem składa sprawozdanie z działalności
sekcji naukowej przed Zarządem.
Rozdział VIII
Finanse, środki materialne i niematerialne.
§25
1. Działalność KNSA jest finansowana ze środków materialnych uzyskanych zgodnie z przepisami prawa.
2. Środki finansowe KNSA mogą być użyte na zadania zgodne z celem ich pozyskania.
§26
1. Środkami finansowymi KNSA dysponuje Zarząd.
2. Zarząd KNSA ponosi odpowiedzialność za właściwe wydatkowanie oraz rozliczanie pozyskanych środków
finansowych.
§27
W przypadku uzyskania przez KNSA prawa posiadania lub użytkowania środków materialnych innych niż
finansowe, nadzór nad ich właściwym wykorzystaniem i zabezpieczeniem należy do Zarządu KNSA.
§28
Zarząd KNSA jest zobowiązany do dbałości o środki niematerialne będące w posiadaniu lub użytkowaniu
koła, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania własności intelektualnej.
Rozdział IX
Zmiany statutu i rozwiązanie KNSA
§29
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy członków KNS uprawnionych do głosowania.
§28
Uchwałę w sprawie rozwiązania KNS podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów przy
obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
Rozdział X
Przepisy końcowe
§29
Uchwały Walnego Zgromadzenia i Zarządu KNSA obowiązują z chwilą ich podjęcia, chyba że treść Uchwały
stanowi inaczej.
§30
Adres do doręczeń i kanały komunikacji:
1. Zarząd KNSA jest odpowiedzialny za ustanowienie i poinformowanie wszystkich członków koła o
oficjalnym adresie fizycznym, właściwym dla doręczeń tradycyjnej korespondencji.
2. Zarząd KNSA jest odpowiedzialny za ustanowienie konta pocztowego w domenie uwb.edu.pl dla potrzeb
prowadzenia oficjalnej korespondencji elektronicznej wewnętrznej i zewnętrznej.
3. Zarząd KNSA jest odpowiedzialny za nadzór nad ekspozycją aktywności koła w mediach
społecznościowych uwzględniającą potrzeby promocji, informacji i budowania relacji sieciowych.

