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Regulamin Koła Naukowego „Europa Nova” 
 

 

Nazwa i siedziba Organizacji 

 

§ 1 
1. Koło Naukowe „Europa Nova”, zwane dalej Organizacją, działa na podstawie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
niniejszego Regulaminu. 

2. Siedzibą Organizacji jest Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. 
 

Cele Organizacji i sposoby ich realizacji 
 

§ 2 
Celem Organizacji jest: 
a) poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej, stosunkach międzynarodowych, współ-

czesnych zjawiskach społecznych i kulturalnych oraz innych zagadnieniach spo-
łeczno – politycznych,  

b) rozwijanie umiejętności, zainteresowań i indywidualnych talentów studentów oraz 
ich samodzielności poznawczej, 

c) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,  
d) integracja środowiska studentów, 
e) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Na-

ukowego, 
f) promowanie Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 

  

§ 3 
Organizacja realizuje swoje cele poprzez: 
a) redagowanie czasopisma społeczności studentów Centrum Europejskiego Uni-

wersytetu Warszawskiego, 
b) współorganizowanie konferencji, spotkań, akcji i imprez, 
c) prowadzenie badań naukowych, 
d) prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Koła (w postaci witryny inter-

netowej), 
e) spotkania i współpracę z organizacjami o podobnych celach, 
f) prezentowanie osiągnięć własnych Koła, 
g) organizację praktyk studenckich, 
h) organizację warsztatów fotograficznych, 
i) wspieranie kreatywnych przedsięwzięć studenckich zgodnych ze Statutem Koła, 
j) inne formy działalności zgodne ze statutem. 
 
 

Członkostwo 
 

§ 4 
Członkiem Organizacji może być każdy student Centrum Europejskiego UW 

oraz student innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, który uzasadni zainte-
resowanie realizacją jej celów. 
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§ 5 
1. Nabycie członkostwa Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu Or-

ganizacji akceptującej pisemną deklarację członkowską. 
 
2. Wzór deklaracji członkowskiej regulowany jest uchwałą Zarządu Organiza-

cji. 
 

3. Utrata członkowska następuje: na skutek uchwały Zarządu Organizacji; 
na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości 
Zarządu; z powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów. 
 

4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji członek może się odwołać 
do Walnego Zgromadzenia Członków. 
 

§ 6 
Członek Organizacji ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji, 
b) udziału w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów 

i stwarzanych przez Organizację możliwości, 
c) używania odznak i znaków Organizacji, 
d) reprezentowania Organizacji na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze 

niekolidującym z celami i filozofią działania Organizacji po uprzednim poinformo-
waniu o takim zamiarze członka Zarządu Organizacji i uzyskania jego akceptacji,  

e) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji. 
 

§ 7 
Do obowiązków członków należy: 

a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji, 
b) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Organiza-

cji, 
c) dbanie o dobre imię Organizacji, 
d) przyczynianie się swoją postawą i działalnością do wzrostu roli i znaczenia Orga-

nizacji, 
e) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Organizacji. 
 

 

Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje 
 

§ 8 
Do władz Organizacji należy: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 
b) Zarząd. 
 

§ 9 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

a) uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji, 
b) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu, 
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, 
d) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji, 
e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji. 
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§ 10 
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Organi-

zacji co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków Orga-
nizacji. 
 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Organiza-
cji. 

 

§ 11 
1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych. 
 

2. Decyzja o rozwiązaniu Organizacji zapada większością 2/3 głosów przy obecno-
ści co najmniej połowy uprawnionych. 

 

§ 12 
1. Zarząd Organizacji składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz 

innych członków jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi. 
 

2. Nie można łączyć funkcji przewidzianych w punkcie 1. Na pisemną prośbę dane-
go członka Zarządu Organizacji przez pewien okres czasu jego funkcje mogą zo-
stać przejęte przez innego członka Zarządu Organizacji. 

 

§ 13 
1. Kadencja Zarządu Organizacji trwa jeden rok. 

 
2. Zarząd Organizacji kieruje Organizacją pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami 

Członków. 
 
3. Zarząd  Organizacji odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków za 

swoją działalność bądź jej zaniechanie 
 

§ 14 
Zarząd Organizacji podejmuje decyzje większością głosów swoich członków 

we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia 
Członków. 
 

§ 15 
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizacje 

na zewnątrz. 
 
2. Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rekto-

rowi Uniwersytetu Warszawskiego coroczne sprawozdanie z działalności Organi-
zacji za rok poprzedni. Niezłożenie sprawozdania powoduje wykreślenie Organi-
zacji z rejestru uczelnianych organizacji studenckich. 

 
3. Prezes Organizacji zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany 

w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji i aktualny wykaz 
członków Organizacji. 
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Fundusze Organizacji 

 

§ 16 
1. Majątek Organizacji powstaje ze składek członkowskich, dotacji, zapisów, daro-

wizn oraz ofiarności publicznej. 
2. Zarząd Organizacji zarządza majątkiem i funduszami Organizacji. 
3. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków w dro-

dze uchwały. 


