
  
 

Statut Koła Pracowników Naukowych i Studentów Pedagogiki 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

FORUM PEDAGOGICZNE 

 

Art. 1. Postanowienia ogólne 

1.1. Siedzibą Koła Pracowników Naukowych i Studentów Pedagogiki Akademii Techniczno-

Humanistycznej „FORUM PEDAGOGICZNE” (zwanego dalej Kołem) jest Akademia 

Techniczno-Humanistyczna (Wydział Humanistyczno-Społeczny), zwana dalej Uczelnią 

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

Uczelni jako niedochodowy i samorządny organ 

1.3. Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o takich samych 

prawach lub celach 

1.4. Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków 

1.5. Koło używa pieczątki z napisem KOŁO NAUKOWE PRACOWNIKÓW 

i STUDENTÓW ATH „FORUM PEDAGOGICZNE”  

 

Art. 2. Cele i zadania 

2.1. Cele Koła: 

2.1.1. Działalność mająca na celu popularyzowanie zagadnień z zakresu pedagogiki 

i dziedzin pokrewnych, w tym w szczególności psychologii, antropologii i filozofii. 

2.1.2. Działalność mająca na celu wymianę doświadczeń badawczych i naukowych 

pomiędzy pracownikami naukowymi i studentami z wymienionych w pkt. 2.1.1. 

dziedzin. 

2.1.3. Zapewnienie możliwości wartościowego i kulturalnego sposobu spędzenia 

wolnego czasu  

2.1.4. Współpraca i wzajemna pomoc Członków Koła 

2.1.5. Udział w badaniach naukowych 

2.1.6. Przyczynianie się do podwyższania poziomu naukowego Wydziału 

Humanistyczno-Społecznego i dbałość o wizerunek Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej 

2.1.7. Współpraca z jednostkami kultury i oświaty powiatu bielskiego, żywieckiego 

i cieszyńskiego 

2.1.8 Współpraca z uczelniami w kraju i za granicą  

2.2. Sposoby realizacji celów: 

2.2.1. Opracowanie i prezentacja referatów związanych z przedmiotem zainteresowań 

osób zrzeszonych w Kole 

2.2.2. Organizowanie projektów badawczych 

2.2.3. Organizowanie seminariów, konferencji i spotkań z przedstawicielami innych kół 

naukowych oraz ze specjalistami z różnych dziedzin 

2.2.4. Organizowanie i uczestnictwo w rajdach i wyjazdach integracyjnych 

2.2.5. Współpraca z innymi kołami naukowymi, instytutami naukowymi i szkołami 

w kraju i za granicą 

2.2.6. Publikowanie własnych osiągnięć naukowych w kraju i za granicą 

2.2.7. Redagowanie własnej strony internetowej Koła. 

2.2.8. Tworzenie sekcji tematycznych Koła 

2.2.7. Inne zgodne ze statutem Koła  

 



  
 

Art. 3 Członkowie. Prawa i obowiązki 

3.1. Członkiem Koła może zostać każdy student, którego interesują tematy związane 

z pedagogiką 

3.2. Przyjęcia członków dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji i wpisowego (tj. 

uiszczenia pierwszej składki członkowskiej) 

3.3. Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także 

osoby, które poniosły szczególne zasługi na rozwój Koła 

3.4. Prawa członków: 

3.4.1. Swoboda wypowiedzi, sądów, opinii na tematy podejmowane na spotkaniach 

3.4.2. Czynne i bierne prawo wyborcze 

3.4.3. Oceny pracy Zarządu 

3.4.4. Wpływu na kształtowanie działalności Koła i kierunki jego działalności 

3.4.5. Korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której działa Koło 

3.5. Obowiązki członków: 

3.5.1. Przestrzegania postanowień regulaminu Koła oraz uchwał jego organów 

3.5.2. Aktywny udział w realizacji celów statutowych Koła 

3.5.3. Popularyzowanie Koła i jego działań w swoim środowisku (studenckim, 

naukowym, zawodowym, itp.) 

3.5.4. Dbanie o dobre imię Koła 

3.5.5. Regularne opłacanie składek  

3.6. Utrata statusu członka: 

3.6.1. Samoistne wygaśnięcie członkostwa wskutek ukończenia studiów na Uczelni, 

chyba, że członek wystąpi do Zarządu Koła o przyznanie mu statusu członka 

honorowego 

3.6.2. Dobrowolne wystąpienie członka (złożenie pisemnej rezygnacji Zarządowi Koła) 

3.6.3. Zaprzestanie działalności w pracach Koła przez okres 3 miesięcy 

3.6.4. Na wniosek Zarządu: 

3.6.4.1. Postępowanie członka jest sprzeczne z zasadami statutu 

3.7. Uchwałę o wykluczeniu z Koła podejmuje Walne Zgromadzenie Koła bezwzględną 

większością głosów, przy obecności co najmniej 1/ 2 uprawnionych do głosowania  

 

Art. 4 Władze Koła 

4.1. Władzami Koła są: 

4.1.1. Walne Zgromadzenie Członków Koła 

4.1.2. Zarząd Koła 

4.2. Walne Zgromadzenie: 

4.2.1. Podejmuje decyzje dotyczące zawieszenia w prawach oraz wykluczenia członków 

z Koła 

4.2.2. Jest zwoływane i prowadzone przez przewodniczącego Koła 

4.2.3. Uchwala zwykłą większością głosów, chyba że prawo mówi inaczej 

4.2.4. Każdy z członków dysponuje w głosowaniu jednym głosem 

4.3. Zarząd Koła: 

4.3.1. Przewodniczący 

4.3.2. Zastępca Przewodniczącego 

4.3.3. Sekretarz 

4.3.4. Skarbnik 

4.4. Zadania Zarządu Koła: 

4.4.1. Kierowanie bieżącą działalnością Koła 



  
 

4.4.2. Reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

4.4.3. Przyjmowanie i wykluczanie Członków Koła 

4.4.4. Powoływanie Członków Honorowych 

4.4.5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia  

4.4.6. Sporządzanie rocznego sprawozdania ze swej działalności  

4.4.7. Ustalanie wysokości składek członkowskich  

4.4.8. Przydzielanie zadań i kontrola ich wykonania 

4.4.9. Nadawanie praw członka (zwyczajnego i honorowego) 

4.5. Zarząd może być zawieszony jedynie przez Walne Zgromadzenie w obecności co 

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

4.6. Kadencja Zarządu trwa aż do jego odwołania  

 

Art. 5 Nazwa i opiekun Koła 

5.1. Nazwę Koła i jego zmianę zatwierdzają władze Uczelni, po pisemnej propozycji 

skierowanej przez Kierownika Katedry Pedagogiki  

5.2. Opiekuna Koła i jego zmianę zatwierdzają władze Uczelni, po pisemnej propozycji 

skierowanej przez Kierownika Katedry Pedagogiki 

5.3. Opiekun występuje w interesach Koła przed Władzami Uczelni 

5.4. Opiekun jest doradcą naukowym i merytorycznym Koła  

 

Art. 6 Finansowanie Koła 

6.1. Środki, z których finansowana będzie działalność Koła to: 

6.1.1. Dotacje Akademii Techniczno-Humanistycznej 

6.1.2. Dotacje Ministerstwa Edukacji Narodowej 

6.1.3. Dotacje i darowizny osób prywatnych, firm, instytucji 

6.1.4. Składka członkowska 

6.2. Koło nie prowadzi samodzielnej działalności kasowej i finansowej. Wszelkie rozliczenia 

finansowe, w tym środków uzyskanych przez Koło odbywają się za pośrednictwem 

Uczelni. Koło nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej. Środki finansowe 

samodzielnie uzyskane zostaną przekazane przez Uczelnię na potrzeby Koła 

6.3. W przypadku rozwiązania Koła majątek Koła przechodzi na własność Akademii 

Techniczno-Humanistycznej  

6.4. Majątkiem Koła zarządza Zarząd 

 

Art. 7 Rozwiązanie Koła 

7.1. Rozwiązanie Koła następuje na drodze: 

7.1.1. Decyzji Rektora na wniosek Opiekuna Naukowego, gdy działalność Koła przynosi 

szkody Uczelni 

7.1.2. Wykreślenia z rejestru, gdy Zarząd Koła nie dopełni obowiązków związanych 

z rejestracją kół naukowych 

7.1.3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w obecności 3/4 członków Koła 

kwalifikowaną większością głosów (2/3) 

 

Art. 8 Postanowienia końcowe 

8.1. Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zgromadzenie i zatwierdzenia 

przez Władze Uczelni 

8.2. Statut ulega zmianie na wniosek Zarządu Koła, następnie musi być zaopiniowany przez 

Opiekuna Naukowego oraz zatwierdzony przez władze Uczelni 

 


