
 

REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO "LOKALNA SAMORZĄDNOŚĆ"   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 

Wydział Zarządzania 

 

  

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

 

1. Podstawą prawną działania Koła Naukowego "Lokalna Samorządność" jest Ustawa z 27 lipca 2005 r. - prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami). 

2. Niniejszy regulamin. 

3. Koło Naukowe o nazwie "Lokalna Samorządnośćść" działa w Wydziale Zarządzania. 

4. Siedzibą Koła Naukowego jest Wydział Zarządzania, ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz. 

5. Koło Naukowe nie posiada osobowości prawnej. 

6. Koło jest organizacją naukową studentów skupionych wokół tematyki samorządu terytorialnego.  

7. Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.  

 

8. Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.  

 

Rozdział II  

Cele Koła  

 

7. Cele Koła Lokalnej Samorządności:   

a. Umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat:  

- administracji publicznej w Polsce  

- historii i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą,  

- zarządzania w sektorze publicznym  

- ustroju i gospodarki samorządu terytorialnego  

- przewidywania i badania zjawisk społecznych 

- projektowania przedsięwzięć promocyjnych w strukturach samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą  

- powiązań w sposobie uregulowania zasadniczego podziału terytorialnego i zakresem zadań obciążających jednostki 

samorządu terytorialnego, a możliwościami ich realizacji  

- możliwości rozwoju regionalnego  

- możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego  

- ekonomiki i strategii rozwoju lokalnego i regionalnego 

- możliwości rozwoju infrastruktury  

- polityki przestrzennej i rozwoju regionalnego  

- lokalnej polityki społecznej  

- gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 

- form organizacyjno prawnych jednostek sektora finansów publicznych 

- zagadnień dotyczących kontroli j.s.t.  przez RIO, NIk 

- sprawozdawczości finansowej J.S.T. 



- zagadnień z zakresu dyscypliny finansów publicznych, 

- wspierania mśp przez j.s.t. 

- form pomocy Unii Europejskiej dla samorządów terytorialnych  

- wyborów samorządowych i kampanii wyborczych  

- III sektora i współpracy organizacji pozarządowych z samorządami  

b. Wydawanie pism, broszur ulotek informatorów związanych z tematyką samorządową, społeczną i trzeciosektorową.  

c. Organizacja zajęć w jednostkach miasta, przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach, fundacjach i innych o różnych 

formach organizacjno prawnych 

d. Organizacja spotkań, paneli dyskusyjnych, szkoleń, konferencji z ludźmi związanymi z powyższą tematyką 

e. Popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła i ułatwienie członkom ich samorealizacji.  

g. Wyjazdy na warsztaty, konferencje, szkolenia, spotkania, sympozja, sesje naukowe 

h. Współpraca z innymi kołami naukowymi  

j. Współpraca ze stowarzyszeniami  

k. Współpraca z instytucjami  

 

 

Rozdział III  

Prawa i obowiązki członków 

 

 

9. Członkiem Koła może zostać każdy student zainteresowany rozwijaniem swojej wiedzy w dziedzinie samorządu 

terytorialnego, polityki lokalnej, lokalnej przedsiębiorczości, III sektora.  

10. Członkostwo w Kole Lokalnej Samorządności jest dobrowolne  

11. Każdy członek Koła ma prawo do:  

a) swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub 

referatu,  

b) czynnego udziału i korzystania z przedsięwzięć organizowanych przez Koło,  

c) kandydowania i udziału w wyborach do zarządu Koła,  

d) oceniania pracy zarządu.  

12. Każdy członek Koła zobowiązany jest do:  

a) podporządkowania się postanowieniom statutu, uchwałom Walnego Zebrania Członków Koła, rozporządzeniom 

zarządu Koła,  

b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania swoich obowiązków,  

c) dbania o dobre imię Koła.  

13. Prawo członkowskie wygasa:  

a) przez dobrowolne wystąpienie,  

b) w przypadku zaniechania udziału w pracach Koła przez okres minimum sześciu miesięcy z wyłączeniem okresu 

wakacji, 

 

Rozdział IV  

Władze Koła  

 

14. Pracą Koła Naukowego kierują władze Koła w porozumieniu z opiekunem Koła 

15 . Władze Kola Naukowego stanowią (Załącznik nr 1 

16. Opiekunowie Koła Naukowego (Załącznik nr 2) 

17. Do zadań władz Koła należy: 

a) kierowanie działalnością Koła,  

b) reprezentowanie Koła na zewnątrz,  

c) ustalanie planu pracy Koła,  

d) przewodniczący Koła Naukowego odpowiedzialny jest za rozliczanie środków fnansowych pobranych na 

działalność Koła.  

e) prowadzenie dokumentacji Koła 

f) utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami ,  



g) współprca z opiekunem Koła Naukowego i władzami Uczelni i Wydziału 

 

18. Wybory władz Koła Naukowego dokonują wszyscy członkowie Koła Naukowego w wyborach bezpośrednich na 

wspólnym zebraniu wyborczym. 

19. Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym uczestniczy co najmniej połowa członków Koła Naukowego, za 

zgłoszony kandydat otrzymuje największą ilość głosów 

20. Zasady zawarte w pkt. 18 i 19 mają zastosowanie do wyborów uzupełniających w przypadku odwołania przed 

upływem kadencji oraz skreślenia listy członków Koła Naukowego. 

21. Kadencja władz Koła naukowego trwa jeden rok. 

 

Rozdział V  

Opiekun Koła  

 

21. Opiekuna Koła zatwierdzają władze Wydziału Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

22. Opiekun reprezentuje Koło wobec władz Wydziału i władz uczelni.  

23. Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła, a władze Koła uzgadniają z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne 

i plany pracy naukowej.  

24. Opiekun może zwoływać oraz brać udział w obradach władz Koła.  

25. W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.  

 

Rozdział VI  

Rozwiązanie Koła 

26. Koło Naukowe może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Koła podjętej za zgodą co najmniej połowy członków 

Koła. 

27. Koło Naukowe ulega likwidacji na podstawie decyzji Rektora w przypadku: 

- działalności niezgodnej z przepisami prawa, 

- działalności niezgodnej z regulaminem i programem pracy Koła Naukowego, 

- nie przejawiania działalności przez okres 1 roku, 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

30. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy wymienione na wstępie, 

31. Zmiany przepisów niniejszego regulaminu dokonuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek władz Koła 

Naukowego. 

32. Regulamin wchodzi w życie z dniem powołania Koła Naukowego. 

 

Autro projektu: Kamila Majewska 

 

 

 



Załącznik nr 1. 

Władze Koła Naukowego stanowią: 

1. Przewodniczący:  

2. Wiceprzewodniczący: 

3. Sekretarz 

Załącznik nr 2 

Opiekunowie Koła naukowego 

mgr Kamila Majewska 


