Statut
Studenckiego Koła Kryminalistyki i Kryminologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Powołuje się Studenckie Koło Kryminalistyki i Kryminologii Wyższej Szkoły
Menedżerskiej w Warszawie, w dalszej części statutu określane jest jako Koło.
§2
Koło ma swoją siedzibę w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie przy ul.
Kawęczyńskiej 36.
§3
Do Koła mogą wstępować studenci Wyższej Szkoły Menedżerskiej w formie
dobrowolnego zgłoszenia.
§4
Koło działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, prawa wewnętrznego
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz niniejszego statutu.
§5
Koło może nawiązywać współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o tym
samym lub podobnym profilu działalności.
§6
Koło działa pod kierunkiem Opiekuna Naukowego.
§7
Cele Koła:
a) popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, kryminologii i kryminalistyki
b) organizowanie sympozjów, zjazdów i konferencji naukowych, odczytów, prelekcji

i szkoleń, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współdziałanie z
odpowiednimi placówkami w tym zakresie, rozwijanie współpracy oraz
kontaktów naukowych z pokrewnymi środowiskami i instytucjami w kraju i za granicą;
c) prowadzenie działań wspomagających podniesienie szeroko rozumianej
problematyki bezpieczeństwa, między innymi poprzez organizowanie różnych
form kontaktów z przedstawicielami podmiotów gospodarczych;
d) prowadzenie innych działań lub rodzajów działalności nie mających charakteru
działalności gospodarczej, służących realizacji celów i zadań zgodnych z przyjętymi
w statucie.
§8
Koło realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność naukowo- badawczą, w szczególności:
a) Stwarzanie warunków umożliwiających pogłębienie wiedzy (wykładów,
warsztatów, kursów, szkoleń, oraz informowanie o - i udział w ofercie innych
jednostek),
b) Podejmowanie badań naukowych w różnych obszarach tematycznych,
inicjowanych przez Koło jak i odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne,
c) Prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych w
celu wyrobienia samodzielności poznawczej,
d) Włączenie się w realizowane przez regionalne instytucje/placówki/ fundacje
pomocowe projekty badawcze,
e) Organizowanie spotkań z wybitnymi naukowcami,
f) Przygotowanie koncepcji Studenckich Zeszytów Naukowych WSM,
g) Przygotowanie i udział w konferencjach i seminariach naukowych,
h) Inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych,
i) Kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą,
j) Propagowanie kultury akademickiej i wartości z niej wynikających.
2. Działalność społeczna:
a) Przygotowywanie akcji i imprez charytatywnych i okolicznościowych dla różnych

środowisk i instytucji/placówek,
b) Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-poznawczych do placówek naukowych,
wystawowych i instytucji realizujących podobne cele działania,
c) Integracja studentów poprzez organizację imprez społecznych, kulturowych,
naukowych, dydaktyczno- poznawczych,
d) Organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością Koła.
ROZDZIAŁ II
CZŁONKOWIE KOŁA
§9
Do Koła może przystąpić każdy student Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych, który dobrowolnie zadeklaruje, że
popiera cele Koła i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.
§10
Przyjęcie do Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu Koła.
§11
Do uczestnictwa w pracach Koła mogą być zaproszone osoby z innych wydziałów i
kierunków studiów pod warunkiem, że ich aktywność zawodowa związana jest z
działalnością na rzecz bezpieczeństwa.
§12
Członkowie Koła mają:
a) prawo udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło,
b) czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Koła,
c) prawo składania wniosków w sprawach działalności Koła,
d) prawo do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w
dyspozycji Koła.

§13
Członkowie mają obowiązek:
a) przestrzegania statutu Koła,
b) godnego reprezentowania Koła i dbania o jego dobre imię oraz popularyzowanie
idei Koła,
c) czynnie uczestniczyć w pracach Koła.
§14
Członkostwo wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b) utraty praw studenckich,
c) wykluczenia z Koła uchwałą Zarządu za działalność sprzeczną ze statutem oraz
uchwałami Zarządu,
d) ustania działalności Koła.
ROZDZIAŁ III
WŁADZE KOŁA
§15
Władzami Koła jest trzyosobowy Zarząd.
§16
Zarządowi przewodniczy Opiekun Naukowy lub osoba przez niego wyznaczona.
§17
Zarząd jest wybierany przez członków zwykłą większością głosów w obecności, co
najmniej połowy członków podczas zebrania wyborczego.
§18
Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki. Po upływie kadencji Zarząd pełni swe
obowiązki aż do przejęcia ich przez nowo wybrany Zarząd.
§19

Zarząd kieruje jego bieżącą działalnością, zapewniając jednocześnie reprezentację
Koła.
§20
W skład Zarządu wchodzą:
a) Przewodniczący,
b) Wiceprzewodniczący,
c) Sekretarz.
§21
Pracami zarządu kieruje Przewodniczący.
§22
Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Koła
b) reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącymi pracami Koła,
d) powoływanie pełnomocników do poszczególnych projektów,
e) inne uprawnienia określone w niniejszym Statucie.
§23
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej
dwóch członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
§24
Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu, w ramach
określonego projektu dla pełnomocnika projektu w drodze uchwały Zarządu.
§25
W nagłych przypadkach przysługuje Przewodniczącemu prawo samodzielnego
podpisu, z zastrzeżeniem jednak potwierdzenia go decyzją Zarządu na najbliższym
posiedzeniu.

ROZDZIAŁ IV
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA
§26
Zmiana Statutu może być uchwalona przez członków większością2/3 głosów w
obecności, co najmniej połowy członków.
§27
Wniosek o zmianę Statutu musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej 14 dni przed
zebraniem członków i musi być umieszczony w porządku obrad.
§28
Koło rozwiązuje się na podstawie uchwały członków przegłosowanej kwalifikowaną
większością2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
ROZDZIAŁ V
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE I KOŃCOWE
§29
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem decyduje Opiekun Koła oraz
mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
§30
Statut niniejszy obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez Władze Wyższej Szkoły
Menedżerskiej w Warszawie.

