REGULAMIN NAUKOWEGO KOŁA
DYPLOMACJI I PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO

Podstawą prawną powstania i działania Koła jest Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572, z późn. zm.)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Koło naukowe działające na podstawie niniejszego regulaminu nosi nazwę Naukowe Koło
Dyplomacji i Protokołu Dyplomatycznego, dalej zwane Kołem.
§2
Siedziba Koła znajduje się przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109.
§3
Koło opiera swoją działalność na aktywności członków.
§4
Koło jest organizacją niezależną politycznie, niezwiązaną z żadną partią polityczną, może skupiać
członków o różnych światopoglądach i sympatiach politycznych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§5
Naukowe Koło Dyplomacji i Protokołu Dyplomatycznego działa w celu:
1. Pogłębienia wiedzy z zakresu dyplomacji, polityki zagranicznej i protokołu
dyplomatycznego;
2. Wprowadzania słuchaczy w obszar działalności naukowo-badawczej,
3. Aktywizacji słuchaczy w zakresie działalności publicystycznej, poprzez publikacje
w czasopismach Uczelni oraz innych wydawnictwach własnych twórczych pomysłów;
koncepcji oraz analiz;
4. Wspierania prac naukowych prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie;
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5. Współpracy ze społecznością lokalną;
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej;
7. Rozwoju współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej, zarówno krajowej, jak
i międzynarodowej.
§6
Naukowe Koło Dyplomacji i Protokołu Dyplomatycznego realizuje cele poprzez:
1. Pracę naukową, której rodzaj określa plan działalności Koła uchwalony na bieżący rok
akademicki;
2. Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów i dyskusji o tematyce zgodnej z celami
Koła i uczestnictwo w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje
i organizacje;
3. Kontakty ze studentami z innych uczelni krajowych i zagranicznych,
4. Opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowych wykonanych przez członków
Koła;
5. Współpracę z Kołami innych uczelni w kraju i zagranicą;
6. Wyjazdy badawcze.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KOŁA
§7
Członkowie Koła:
1) Członkiem zwyczajnym Naukowe Koło Dyplomacji i Protokołu Dyplomatycznego
może zostać każdy student Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia
generała Tadeusza Kościuszki, który uznaje postanowienia niniejszego regulaminu
oraz regulaminu Koła.
2) Warunkiem przyjęcia studenta w poczet zwyczajnych członków Koła jest
prawidłowe
wypełnienie
deklaracji
członkowskiej,
podpisanie
i złożenie jej u jednego z członków Zarządu oraz zaangażowanie i aktywne
uczestniczenie w co najmniej pięciu spotkaniach Koła.
3) Warunkiem przyjęcia studenta innej uczelni akademickiej w poczet nadzwyczajnych
członków Koła jest prawidłowe wypełnienie deklaracji członkowskiej, podpisanie i
złożenie jej u jednego z członków Zarządu oraz pozytywne zaopiniowanie tej
deklaracji przez co najmniej jednego członka Koła.
4) Absolwenci kontynuujący współpracę z Kołem uzyskują status Członka
Honorowego.
5) Członkiem Nadzwyczajnym Koła może zostać student innej uczelni akademickiej,
pracownik Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
Kościuszki, a także pracownik innej uczelni akademickiej, który uznaje
postanowienia niniejszego regulaminu
6) Warunkiem przyjęcia pracownika Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki lub pracownika innej uczelni akademickiej
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w poczet Nadzwyczajnych Członków Koła jest prawidłowe wypełnienie deklaracji
członkowskiej, podpisanie i złożenie jej u jednego z członków Zarządu.
7) Członek Nadzwyczajny Koła nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego
do organów Koła.
8) Członkowie Koła mają prawo do:
a) czynnego uczestnictwa w działalności Koła,
b) informacji o wszystkich działaniach Koła,
c) zgłaszania postulatów wobec organów Koła,
d) prawa wyborczego (biernego i czynnego) do organów Koła.
9) Członkowie Koła mają obowiązek:
a) przestrzegać regulaminu i uchwał organów Koła,
b) aktywnie uczestniczyć w pracach Koła,
c) godnie i rzetelnie prowadzić działalność w ramach Koła,
d) godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
e) dbanie o dobre imię Koła,
f) stosowanie się do postanowień zarządu Koła.
10) Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi Koła,
z wyjątkiem członków honorowych i członków nadzwyczajnych.
§8
Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Koła.
2. Wykluczenia przez uchwałę Zarządu Koła w przypadku rażącego naruszenia przez członka
zasad regulaminowych lub nieuzasadnionego braku uczestnictwa w pracach Koła przez
okres jednego semestru.
3. Ze względu na nieprzestrzeganie innych obowiązków wynikających ze Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KOŁA
§9
Władzami Koła są:
a) Walne Zebranie Koła
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

§ 10
Przewodniczący Koła:
1. Przewodniczącego Koła wybierają pełnoprawni członkowie zwykłą większością głosów
w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczny członków uprawnionych
do głosowania.
2. Reprezentuje Koło,
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3. Zwołuje posiedzenie Zarządu Koła, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego pracami,
4. Może upoważniać wiceprzewodniczącego lub innych członków Zarządu Koła do kierowania
pracami Zarządu Koła lub reprezentowania Koła w określonym zakresie.
§ 11
Skład Zarządu wybierają pełnoprawni członkowie zwykłą większością głosów w głosowaniu
tajnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczny członków uprawnionych do głosowania.
§12
Zarząd Koła:
1. W skład Zarządu Koła wchodzą:
a) Przewodniczący
b) Wiceprzewodniczący
c) Sekretarz
d) Skarbnik
e) Członek zarządu
2. Posiedzenia Zarządu Koła zwołuje Przewodniczący Koła:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek każdego członka Zarządu
3. Przewodniczący Koła:
a) powołuje pełnomocników lub zespoły do realizacji określonych zadań,
b) organizuje pracę Koła,
c) na bieżąco informuje członków Koła o działalności Koła,
d) zobowiązany jest (wspólnie z Sekretarzem) do składania sprawozdań i rozliczeń
z działalności Koła nie rzadziej niż raz w semestrze przed członkami Koła.
4. Uchwały Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Zarządu. W razie równego rozkładu głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Koła.
5. Kadencja Zarządu trwa rok akademicki.
§ 13
Komisja Rewizyjna:
1. Koło może posiadać Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych przez pełnoprawnych
członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Koła.
4. Komisja Rewizyjna:
a) co najmniej raz na pół roku kontroluje całokształt działalności Koła,
b) przedstawia Zarządowi Koła wnioski pokontrolne,
c) zgłasza Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Koła,
d) przedstawia Zarządowi Koła sprawozdanie ze swojej działalności.
e) pełni funkcję sądu koleżeńskiego.
f) w razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania jej kadencji pozostali
członkowie dokonują wyboru nowego członka.
5. Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszystkich dokumentów Koła.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
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7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok akademicki.
§ 14
Walne Zebranie:
1. Zarząd Koła jest zobowiązany do zwołania raz na pół roku Walnego Zebrania
sprawozdawczego.
2. Zadania Walnego Zebrania Koła:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Koła,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie ustępującemu Zarządowi Koła absolutorium.
3. Ma wyłączne prawo dokonywania zmian w Statucie Koła. Uchwały Walnego Zebrania Koła
zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej
połowy członków Koła.
4. Przewodniczący Koła jest zobowiązany powiadomić wszystkich członków Koła o Walnym
Zebraniu co najmniej na 7 dni przed jego terminem.
5. Oceny działalności merytorycznej zarządu Koła.

ROZDZIAŁ V
ZMIANY REGULAMINU I ROZWIĄZANIE KOŁA

1.

2.
3.

1.
a)
b)
c)
2.

§ 15
Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie może dokonać tylko Walne Zebranie Koła w
trybie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków Koła.
Z wnioskiem o zmianę regulaminu ma prawo wystąpić każdy członek Koła w formie
pisemnej.
Wnioski o zmianę regulaminu winny być składane w Przewodniczącego Koła na 7 dni przed
Walnym Zebraniem.
§ 16
Rozwiązanie Koła może nastąpić:
w trybie uchwały Zarządu,
wskutek wygaśnięcia działalności wobec braku zaangażowania członków Koła,
decyzją Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie w przypadku działalności Koła
sprzecznej z niniejszym regulaminem.
Minimalna liczba członków Koła dla utrzymania działalności wynosi dziesięć osób.
ROZDZIAŁ VI

1.
2.
3.
4.

OPIEKUN KOŁA
§ 17
Opiekun Koła reprezentuje je przed władzami Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki.
Opiekunem Koła może być tylko pracownik Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki.
Opiekun Koła pomaga organizować działalność Koła, ma prawo wpływać na program
działania Koła.
Kadencja opiekuna Koła trwa jeden rok akademicki.
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5. Zmiana opiekuna Koła w trakcie kadencji następuje na skutek rezygnacji poprzedniego
Opiekuna lub uchwały Walnego Zebrania.
6. Opiekun wspiera merytorycznie prace Koła, akceptuje projekty badawcze oraz wspiera koło
w jego działalności

1.

2.
3.
4.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
Walne Zebranie uchwala Regulamin Naukowego Koła Dyplomacji i Protokołu
Dyplomatycznego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Koła.
Koło zostaje zarejestrowane w dniu dokonania wpisu do Rejestru Kół Naukowych Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.
Rozwiązanie może nastąpić dopiero po uregulowaniu przez Koło wszystkich jego
zobowiązań materialnych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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