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Regulamin Uczelnianej Organizacji Doktorantów  

Uniwersytetu Warszawskiego  

„Koło Naukowe Administracji Publicznej” 

 

 

Nazwa i siedziba Organizacji 

 

§ 1 
1. Koło Naukowe Administracji Publicznej, zwane dalej Organizacją, działa 

na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz niniejszego 
Regulaminu. Skróconą nazwą Organizacji jest „KNAP”.  

 
2. Siedzibą Organizacji jest Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. 

 
 

Cele Organizacji i sposoby ich realizacji 
 

§ 2 
Celem Organizacji jest w szczególności: 

a) poszerzanie wiedzy jej członków z zakresu administracji publicznej, 
b) proponowanie rozwiązań usprawniających działanie instytucji publicznych, 
c) promowanie tematyki administracji publicznej w debacie publicznej, 
d) umożliwienie pracy twórczej studentom i doktorantom UW. 
 

§ 3 
Organizacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) organizację konferencji naukowych, wieczorów autorskich, spotkań z ekspertami, 
b) prowadzenie badań naukowych, 
c) wydawanie publikacji i artykułów naukowych, 
d) współpracę z innymi organizacjami, w tym kołami naukowymi, szkołami wyższymi, 
instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami 
analitycznymi, 
e) prowadzenie strony internetowej. 
 
 

Członkostwo 
 

§ 4 
Członkiem Organizacji może być każdy student lub doktorant UW. 

  

§ 5 
1. Nabycie członkostwa Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu 

Organizacji akceptującej pisemną deklarację członkowską, której wzór stanowi 
załącznik do Regulaminu Organizacji.  

 
2. Utrata członkostwa następuje: na skutek uchwały Zarządu Organizacji; 

na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości 
Zarządu; z powodu zgonu członka; z powodu utraty statusu studenta lub doktoranta; 
z powodu niewypełniania obowiązków wynikających z Regulaminu Organizacji. 
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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 ze wszystkich urządzeń, obiektów 

i stwarzanych przez Organizację możliwości, 
c) używania odznak i znaków Organizacji, a także jego reprezentowania 

na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami 
i filozofią działania Organizacji, 

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

§ 7 
Do obowiązków członków należy: 

a) aktywne uczestniczenie w pracach, w tym regularne uczestniczenie w spotkaniach 
Organizacji oraz realizacja jej celów, 

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

 

§ 8 
1. Osoby fizyczne lub prawne, popierające cele Organizacji mogą uzyskać 

status członka wspierającego. Członek wspierający ma prawo 
do współuczestniczenia w realizacji celów Organizacji. 
 

2. Nadanie statusu, o którym mowa w § 8 pkt 1, następuje wskutek uchwały 
Zarządu Organizacji na pisemny wniosek zainteresowanego.  
 

3. Członkowie Zarządu Organizacji z chwilą ukończenia studiów uzyskują 
status, o którym mowa w § 8 pkt 1, o ile wyrażą taką wolę.  
 
 

Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje 
 

§ 9 
Do władz Organizacji należy: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 
b) Zarząd. 
 

§ 10 
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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§ 11 
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. 
 

§ 12 
 Przy podejmowaniu decyzji władze organizacji dążą do osiągnięcia 
konsensusu. Jeśli podjęcie decyzji nie jest możliwe w ten sposób, następuje 
głosowanie.  
 

§ 13 
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną 

głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych. 
 

§ 14 
Zarząd Organizacji składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, 

skarbnika oraz innych członków jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi. 
 

§ 15 
Kadencja Zarządu trwa jeden rok kalendarzowy.  

 

§ 16 
Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków. 
 

§ 17 
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizację 

na zewnątrz. 
 

2. Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa 
Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Organizacji za rok poprzedni.  
 

3. Prezes Organizacji zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie 
zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji i aktualny wykaz 
członków Organizacji. 

 

§ 18 
Wniosek o zmianę Regulaminu Organizacji składa co najmniej 2/5 

jej członków. 
 
 

Finansowanie działalności Organizacji 

 

§ 19 
1. Działalność Organizacji finansowana jest z: 

a) darowizn oraz zapisów rzeczowych, 
b) dotacji i dofinansowań, 
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c) dobrowolnych składek członkowskich. 
 

2. Zarząd Organizacji w sprawozdaniu rocznym przedstawia rozliczenie 
finansowe z uzyskanych środków i sposobu ich wydatkowania. 

 
 

Przepisy dostosowujące i końcowe  

 

§ 20 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 17 z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i 
uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW 
Nr 5, poz. 261). 

 

§ 21 
 Członkowie założyciele Organizacji w dniu jej rejestracji stają się członkami 
Zarządu, obejmując następujące funkcje: Łukasz Świetlikowski – prezes Zarządu, 
Justyna Wiśniewska – wiceprezes Zarządu, Karolina Prokop – wiceprezes Zarządu, 
Marcin Zgiep – sekretarz, Tomasz Dec – skarbnik. 

 

§ 22 
Regulamin Organizacji wchodzi w życie w dniu jej rejestracji. 
 
 

 

 


