
REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ UNIWERSYTETU 
WARSZAWSKIEGO

Koło Naukowe Studentów Zakładu Antropologii Historycznej przy Instytucie Archeologii

Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczny 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

tel. (4822) 5520129, fax. 8269030

§ 1
1. Uczelniana Organizacja Studencka Uniwersytetu Warszawskiego, zwana dalej Organizacją,

działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

oraz niniejszego Regulaminu,

2. Siedzibą Organizacji jest Wydział Historyczny.

§ 2
Celem Organizacji jest:

a) zajmowanie się tematyką antropologii, zarówno kulturowej jak i fizycznej,

b) zainteresowanie problemami antropologii osób nie związanych z tą nauką,

c) śledzenie problemów, jakimi zajmują się antropolodzy.

§ 3
Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

a) branie udziału w konferencjach antropologicznych i organizowanie takowych,

b) organizowanie wykładów poświęconych problemom antropologii oraz wyjazdy na takie

wykłady,

c) przygotowywanie wystaw,

d) publikacje członków Organizacji,

e) wyjazdy o charakterze naukowym - między innymi zwiedzanie stanowisk archeologicznych,

ważnych dla antropologii, ze względu na odkrycia szczątków ludzkich czy praludzkich;

zwiedzanie muzeów; udział w kursach naukowych.

Członkostwo:
§ 4
Członkiem Organizacji może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 5
1. Nabycie członkostwa Organizacji następuje wskutek wyrażenia takiej chęci przez studenta,



napisanie deklaracji członkowskiej i zaakceptowanie jej przez Zarząd Organizacji.

2. Utrata członkowska następuje na skutek: 

a) uchwały Zarządu Organizacji,

b) oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji podanego do wiadomości Zarządu, 

c) z powodu zgonu członka.

3. 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 z obiektów i materiałów, do jakich Organizacja

ma dostęp,

c) reprezentowanie Organizacji na konferencjach, wystawach, wykładach i spotkaniach o

charakterze antropologicznym lub archeologicznym,

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

§ 7
Do obowiązków członków należy:

a) uczestniczenie w pracach Organizacji poprzez realizowanie jej projektów,

b) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Organizacji,

c) 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.



§ 10
1. Walne  Zgromadzenie  Członków  zwoływane  jest  przez  prezesa  Zarządu  Organizacji  co 

najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków Organizacji.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Organizacji.

§ 11
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności

co najmniej połowy uprawnionych.

§ 12
Zarząd Organizacji składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz innych członków

jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

§ 13
Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie

zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 14
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizację na zewnątrz.

2. Prezes Zarządu składa Rektorowi corocznie sprawozdanie z działalności Organizacji. Nie

złożenie sprawozdania powoduje wykreślenie Organizacji 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.


	Członkostwo:

