Statut Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1. Postanowienia ogólne
§1
Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwane dalej
KNSA, jest niezależną samorządną uczelnianą organizacją studencką o charakterze naukowym i
samokształceniowym.
§2
KNSA działa przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, zwanym dalej INHiS UKSW w skrócie UKSW
§3
Siedzibą KNSA jest miasto Warszawa.
§4
Zasady funkcjonowania KNSA określa Statut KNSA, zwany dalej Statutem.
§5
KNSA posiada pieczątkę oraz logo, które stanowią własność ruchomą KNSA.
§6
KNSA może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

2. Cele i zadania Koła
§7
Celami KNSA są:
7.1. rozwijanie zainteresowań naukowych studentów,
7.2. angażowanie studentów w pracę naukową i badawczą,
7.3. integracja środowiska studenckiego,
7.4. reprezentowanie interesów studentów archeologii w strukturach uniwersyteckich,
7.5. popularyzacja wiedzy archeologicznej poza strukturami KNSA i INH UKSW.
§8
KNSA realizuje cele wymienione w § 7 poprzez:
8.1. działalność sekcji tematycznych KNSA,
8.2. podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizowania środowiska studenckiego: organizowanie i
udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach naukowych, spotkaniach i dyskusjach,
zgodnych z celami KNSA,
8.3. współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą,
8.4. organizowanie obozów oraz wycieczek naukowych i krajoznawczych
8.5 działalność publicystyczną i wydawniczą,
8.6. inne przedsięwzięcia zgodne z celami KNSA.
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§9
KNSA pozostaje w stałym kontakcie z Władzami WNH UKSW (w szczególności z sekcją
Archeologii) oraz Samorządem Studenckim UKSW w celu prowadzenia wspólnych przedsięwzięć.
§ 10
Zadania KNSA dzielą się na:
10.1. ogólne - dotyczące KNSA jako całości,
10.2. szczegółowe - dotyczące działalności sekcji tematycznych.

3. Członkowie i Opiekun koła
§11
Członkowie KNSA dzielą się na:
11.1. członków zwyczajnych,
11.2. członków nadzwyczajnych,
11.3. członków honorowych.
§12
Członkowie zwyczajni
12.1. Członkami zwyczajnymi KNSA mogą zostać studenci INH UKSW
12.2. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu deklaracji członkowskiej w Zarządzie KNSA
§13
Członkowie honorowi
13.1. Członkiem honorowym KNSA może zostać osoba szczególnie zasłużona dla KNSA.
13.2. Członka honorowego mianuje Walne Zgromadzenie KNSA.
13.3. Wniosek o przyznanie honorowego członkostwa składa Zarząd KNSA lub 1/3 członków
zwyczajnych KNSA.
§14
Członkowie nadzwyczajni
14.1. Członkami nadzwyczajnymi KNSA mogą być:
a) studenci innych instytutów, wydziałów i uczelni,
b) słuchacze studiów podyplomowych,
c) słuchacze szkół pomaturalnych,
d) uczniowie szkół średnich,
e) osoby, które w czasie studiów były studentami INH.
14.2 Członkiem nadzwyczajnym zostaje się po złożeniu deklaracji członkowskiej w Zarządzie KNSA
§15
Opiekun
15.1. Nad działalnością KNSA pieczę sprawuje Opiekun.
15.2. Opiekun mianowany jest przez kierownika Sekcji Archeologii o czym członków koła
informuje Zarząd na Walnym Zebraniu.
15.3. Opiekun dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących działalności
KNSA.
15.4. Opiekun reprezentuje KNSA na forum INH UKSW oraz poza nim.
15.5. W przypadku odwołania Zarządu KNSA Opiekun przyjmuje kandydatury członków
zwyczajnych na stanowiska w Zarządzie KNSA.
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4.Prawa i obowiązki członków KNSA
§16
Obowiązki członka zwyczajnego KNSA:
16.1. realizowanie postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia KNSA, uchwał i decyzji
Zarządu KNSA i regulaminu KNSA,
16.2. aktywna działalność zgodna z celami ogólnymi i szczegółowymi KNSA,
16.3. dbanie o dobre imię KNSA,
16.4. współpraca z innymi członkami KNSA,
16.5. udział w przynajmniej jednej grupie zadaniowej w ciągu semestru
§17
Prawa członka zwyczajnego KNSA:
17.1. realizowanie swoich zainteresowań w obrębie sekcji tematycznych i w zakresie działalności
KNSA,
17.2. współdecydowanie o losach KNSA poprzez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu KNSA,
17.3. inicjatywa uchwałodawcza na Walnym Zgromadzeniu KNSA,
17.4. czynne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu KNSA,
17.5. bierne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu KNSA,
17.6. korzystanie z wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu KNSA na zasadach
ustalonych przez Zarząd KNSA,
17.7. uczestnictwo we wszystkich formach działalności KNSA,
§ 18
Obowiązki członka nadzwyczajnego KNSA są tożsame z obowiązkami członka zwyczajnego.
§19
Prawa członka nadzwyczajnego KNSA:
19.1. realizowanie swoich zainteresowań w obrębie sekcji tematycznych i w zakresie działalności
KNSA,
19.2. uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu KNSA bez prawa uczestnictwa w głosowaniach.
§ 20
Członek honorowy KNSA jest zwolniony z obowiązków członka zwyczajnego.
§ 21
Członek honorowy KNSA posiada te same prawa, co członek zwyczajny.
§ 22
Każdy członek KNSA ma prawo ubiegać się o zaświadczenie o swojej działalności w Kole. Każde
zaświadczenie może zostać wystawione i podpisane wyłącznie przez przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego KNSA.
§ 23
Ustanie członkostwa
23.1. Członkostwo zwyczajne ustaje:
a) z chwilą skończenia studiów,
b) poprzez dobrowolne wystąpienie z KNSA zgłoszonego na piśmie,
c) poprzez wykluczenie z grona członków KNSA przez Zarząd na skutek naruszenia Statutu KNSA,
nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w działalności KNSA przez okres dłuższy niż 3 miesiące
lub nieopłacenia składki członkowskiej, której wysokość w skali rocznej ustalana jest przez Walne
Zgromadzenie.
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d) z chwilą śmierci członka.
23.2. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z grona członków KNSA przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia, składane w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o wykluczeniu.
§24
Członkostwo honorowe i członkostwo nadzwyczajne ustaje lub może zostać odebrane zgodnie z §
23, z wyjątkiem ust. 1 lit. b.

5.Władze KNSA
§ 25
Władzami KNSA są:
25.1. Walne Zgromadzenie KNSA (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem),
25.2. Zarząd KNSA (zwany dalej Zarządem),
§ 26
26.1. Kadencja Zarządu trwa 1 rok akademicki i kończy się w momencie, gdy Walne Zgromadzenie
wybierze nowy Zarząd .
26.2. Zarząd musi zostać wybrany do końca października danego roku akademickiego.
§ 27
27.1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą KNSA i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące
KNSA, z wyjątkiem zastrzeżonych dla innych władz KNSA w niniejszym Statucie.
27.2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co
najmniej 1/2 członków zwyczajnych KNSA, chyba że w danym przypadku Statut stanowi inaczej.
27.3. Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w semestrze.
27.4. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Przewodniczący KNSA lub Zastępca
Przewodniczącego KNSA
27.5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym przez członka Zarządu
KNSA, Opiekuna Koła, lub na wniosek 1/3 członków zwyczajnych.
27.6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia
wniosku.
§ 28
Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia:
28.1. przyjmowanie sprawozdania Zarządu (zostaje one przedłożone, na Walnym Zgromadzeniu na
którym wybierany zostaje wybrany nowy Zarząd),
28.2. udzielanie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi, w przypadku złożenia wniosku o wotum
nieufności, które składa 1/3 członków zwyczajnych,
28.3. wybór Przewodniczącego Zarządu, Członków Zarządu, a także ich odwoływanie,
podejmowanie decyzji o usunięciu lub przywróceniu członkostwa w KNSA,
28.4. dokonywanie zmian w Statucie,
28.5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu KNSA.
§ 29
29.1. Zarząd ogłasza dzień, na który zwołano Walne Zgromadzenie wraz z proponowanym
porządkiem obrad przynajmniej na 7 dni wcześniej.
29.2. Jeżeli w terminie określonym ust. 1 nie zgromadzi się co najmniej 1/2 członków zwyczajnych
KNSA, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący KNSA ogłasza kolejny termin Walnego
Zgromadzenia w odstępie 7 dni.
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29.3. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie określonym w ust. 2, uchwały są
prawomocne niezależnie od liczby obecnych członków zwyczajnych.
29.4. Walne Zgromadzenie zwołane w trybie określonym w ust. 2 nie może:
a) powoływać i odwoływać wybieralnych Władz KNSA,
b) zmieniać Statutu,
c) podejmować decyzji o rozwiązaniu KNSA.
§ 30
30.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu KNSA jest bezpośrednie, równe oraz jawne, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
30.2. Głosowanie w wyborach do Władz KNSA jest tajne.
30.3. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zarządza tajność głosowania we wszystkich
sprawach na wniosek co najmniej 1 członka zwyczajnego.
§ 31
31.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia ogłasza Zarząd.
31.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ostateczne.
31.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ogłaszane w terminie do 7 dni od zakończenia obrad.
31.4. Szczegółowe zasady ogłaszania uchwał określa Zarząd.
§ 32
32.1. W skład Zarządu wchodzą:
a) Przewodniczący KNSA,
b) Wiceprzewodniczący KNSA,
c) Skarbnik KNSA,
d) Sekretarz KNSA,
e) Koordynator d.s. pozyskiwania środków i promocji;
32.2. Wszyscy członkowie Zarządu odpowiadają bezpośrednio przed Przewodniczącym KNSA.
§ 33
33.1. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.
33.2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego KNSA.
33.3. W zebraniach Zarządu uczestniczą, na prośbę Zarządu, bez prawa głosu przewodniczący sekcji
tematycznych i inne osoby zaproszone przez Zarząd.
33.4. Członkowie KNSA mogą odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia.
§ 34
34.1. Zarząd może uzupełnić swój skład w wypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia danej
funkcji. Osoba dokooptowana ma pełne prawa osoby zastąpionej.
34.2. W sytuacji przewidzianej w ust. 1, kandydaturę na członka Zarządu przedstawia
Przewodniczący KNSA.
34.3. Uzupełnienie składu zarządu odbywa się zgodnie z odpowiednim paragrafem rozdziału IX.
§ 35
Do kompetencji Zarządu należą:
35.1. administrowanie majątkiem KNSA,
35.2. kierowanie bieżącą działalnością KNSA,
35.3. prowadzenie rejestru członków KNSA,
35.4. wydawanie uchwał na podstawie Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia,
35.5. inicjatywa uchwałodawcza na Walnym Zgromadzeniu,
§ 36
36.1. Zebranie Zarządu jest zwoływane przynajmniej raz w miesiącu, z wyjątkiem okresu wakacji.
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36.2. Zebrania Zarządu zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczącego KNSA.
36.3. Obrady Zarządu prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący KNSA, a w razie jego
nieobecności Zastępca Przewodniczącego KNSA
§ 37
37.1. Członkiem zarządu KNSA jest student Archeologii UKSW i może pełnić tę funkcję co
najwyżej przez dwie kadencje,
37.2. Członkiem zarządu KNSA może zostać każdy student Archeologii UKSW, z wyjątkiem
studentów piątego roku,
§ 38
Przewodniczący KNSA:
38.1. Odpowiada za działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną przez KNSA
38.2. Zwołuje zebrania Zarządu,
38.3. Reprezentuje KNSA w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią,
38.4. W wypadku niemożności zwołania Zarządu podejmuje decyzje w sprawach dotyczących
bieżącej działalności KNSA, które muszą być przedłożone Zarządowi na najbliższym zebraniu,
38.5. Odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd.
§ 39
39.1. W przypadku rezygnacji ze sprawowanej funkcji przez Przewodniczącego KNSA jego
kompetencje przejmuje Wiceprzewodniczący do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
39.2. W przypadku określonym przez ust. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest
przez Wiceprzewodniczącego, prowadzone przez Opiekuna i obraduje na warunkach określonych w
§ 27, z wyjątkiem ust. 4.
39.3 Jeżeli Przewodniczący KNSA nie może tymczasowo pełnić swoich obowiązków, o czym
pisemnie informuje Zarząd, zastępuje go Wiceprzewodniczący KNSA i posiada wtedy wszelkie
uprawnienia Przewodniczącego.
§ 40
40.1. Zastępcą Przewodniczącego KNSA jest Wiceprzewodniczący.
40.2. Wiceprzewodniczący:
a) koordynuje prace naukowe prowadzone przez KNSA,
b) doraźnie może zastępować Przewodniczącego;
§ 41
Skarbnik KNSA:
41.1 Prowadzi gospodarkę finansową KNSA oraz jej dokumentację,
41.2 Podlega uchwałom finansowym Zarządu,
41.3 Odpowiada razem z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym KNSA za kontakty z
organizacjami zewnętrznymi w zakresie finansów.
§ 42
Sekretarz KNSA:
42.1 Prowadzi kancelarię KNSA,
42.2 Prowadzi ewidencję członków KNSA,
42.3 Prowadzi księgi protokołów KNSA,
42.4 Prowadzi księgi korespondencji KNSA,
§ 43
Koordynator do spraw pozyskiwania środków i promocji KNSA:
43.1 Pozyskuje środki finansowe, materialne w celach naukowych KNSA
43.2 Zajmuje się promowaniem KNSA w obrębie Uczelni oraz poza nią
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43.3 Zajmuje się wyszukiwaniem informacji o odbywających się targach, sesjach naukowych, etc.
§ 44
44.1. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji po zdaniu Przewodniczącemu KNSA
dokumentacji oraz przekazaniu wszelkich spraw, którymi się zajmował.
44.2. Jeżeli rezygnacja dotyczy Przewodniczącego KNSA, dokumentacja oraz informacja o
sprawach bieżących przekazywana jest wiceprzewodniczącemu.
§ 45
45.1. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie większością głosów w
obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych KNSA.
45.2. Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu może złożyć:
a) każdy członek Zarządu,
b) grupa 1/3 członków KNSA.

6.Sekcje tematyczne
§ 46
Działalność KNSA może być realizowana poprzez pracę członków w sekcjach tematycznych.
§ 47
47.1. Sekcję tematyczną zakłada co najmniej trzech członków KNSA.
47.2. Powstanie nowej Sekcji tematycznej zatwierdza Zarząd zwykłą większością głosów, po
przedstawieniu przez nią ogólnej koncepcji działania.
47.3. Każda sekcja może wybrać spośród pracowników wydziału swojego opiekuna, za jego
wcześniejszą zgodą.
§ 48
48.1. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący KNSA zatwierdza przewodniczącego sekcji
tematycznej wybranego przez jej członków.
48.2. Przewodniczący sekcji tematycznej kieruje jej pracą i jest za nią odpowiedzialny,
48.3. Przewodniczący sekcji tematycznej zobowiązany jest do składania sprawozdania ze swojej
działalności co semestr, na zebraniu Zarządu
§ 49
Rozwiązanie Sekcji tematycznej następuje na mocy decyzji Zarządu, jeżeli:
49.1. liczba członków sekcji tematycznej spadła poniżej trzech członków,
49.2. sekcja tematyczna zaprzestała działalności, co stwierdza i ogłasza Przewodniczący sekcji
tematycznej.

7.Grupy zadaniowe
§ 50
Grupa zadaniowa jest czasowym zrzeszeniem członków KNSA powołanym w celu realizacji
konkretnego przedsięwzięcia.
§ 51
Grupę zadaniową zakłada co najmniej jeden członek KNSA.
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51.2. Powstanie nowej grupy zadaniowej zatwierdza Zarząd zwykłą większością głosów, po
przedłożeniu projektu zadania.
51.3. Wniosek o założenie grupy zadaniowej może złożyć każdy członek KNSA.
51.4. Inicjator projektu zostaje automatycznie koordynatorem grupy.
51.5. Koordynator grupy odpowiada przed Zarządem za realizację projektu.
§ 52
Grupa zadaniowa ulega rozwiązaniu wraz z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

8.Majątek KNSA
§ 53
53.1. Działalność KNSA jest finansowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
ze środków własnych.
53.2. KNSA ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie i sponsoring ze strony organizacji
pozauniwersyteckich.
§ 54
Majątek KNSA stanowią:
54.1 ruchomości,
54.2 fundusze.
§ 55
Fundusze KNSA pochodzą z:
55.1 dotacji,
55.2 darowizn,
55.3 innych źródeł.
§ 56
W wypadku rozwiązania KNSA jego majątek przechodzi na własność Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.

9.Ordynacja wyborcza
§ 57
57.1. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie.
57.2. Wybór jest dokonywany w głosowaniu bezpośrednim, tajnym i równym

§ 58
58.1. Członków Zarządu wybiera się spośród kandydatur zgłoszonych na poszczególne stanowiska,
58.2. Kandydatury składa się na ręce Opiekuna Koła w terminie do 7 dni od momentu ogłoszenia
wyborów.
58.3. Kandydat na dane stanowisko, który zgromadził bezwzględną większość głosów w pierwszej
turze wyborów członków Zarządu, obejmuje stanowisko, o które się ubiegał.
58.4. Jeżeli w pierwszej turze wyborów członków Zarządu żaden z kandydatów nie uzyska
większości głosów, organizuje się drugą turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy otrzymali
największą liczbę głosów.
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58.5. W przypadku niemożności obsadzenia danego stanowiska z powodu posiadania przez kilku
kandydatów tej samej liczby głosów, zarządza się kolejną turę głosowania między owymi
kandydatami.

§ 59
59.1. W momencie gdy następuje konieczność uzupełnienia składu Zarządu Przewodniczący, lub
Wiceprzewodniczący go zastępujący zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie według zasad
zawartych w § 27 - § 31
59.2. Uzupełnienie składu Zarządu odbywa się na zasadach zawartych w § 58.

10.Postanowienia końcowe
§ 60
60.1. Uchwalenie oraz zmiana Statutu następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków KNSA.
60.2. Wniosek w sprawie zmiany Statutu mogą złożyć:
a) Zarząd,
b) Opiekun Koła,
c) co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
§ 61
61.1. Rozwiązanie KNSA następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków KNSA.
61.2. Wniosek w sprawie rozwiązania KNSA może złożyć:
a) Zarząd,
b) Opiekun Koła,
c) co najmniej 2/3 członków zwyczajnych.
§ 62
Statut wchodzi w życie z chwilą stwierdzenia przez Rektora jego zgodności z przepisami prawa i
statutu UKSW.
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