
 

 

 

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO TURYSTYKI I REKREACJI 

„KONATiR” 

WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH 

Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie 

 

 
KONATiR zrzesza ludzi aktywnych, kreatywnych i chętnych do pracy. Jego członkowie doskonale 

wiedzą jak ważna dla przyszłych pracodawców jest nie tylko wiedza teoretyczna, ale także, a może 

przede wszystkim jej zastosowania w praktyce. 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

1. Koło przyjmuje nazwę: Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „KONATiR”, w dalszej 

części Regulaminu zwane Kołem.  

2. Koło działa przy Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej 

im. W. Pola w Lublinie. 

3. Siedzibą Koła jest siedziba WSSP im. W. Pola w Lublinie.  

4. Członkiem Koła może zostać każda osoba spełniająca warunki określone w rozdziale III 

niniejszego Regulaminu.  

5. Koło może dzielić się na sekcje tematyczne stosownie do potrzeb działalności Koła, na 

zasadach określonych w rozdziale V.  

6. Koło działa zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, przepisami wewnętrznymi uczelni 

oraz własnym regulaminem.  

7. Koło nie posiada osobowości prawnej. 

8. Koło jest organizacją apolityczną i nie prowadzi działalności zarobkowej. 

 

Rozdział II 

Cele i metody działania Koła 
 

1. Celem działalności Koła jest, by studenci- członkowie Koła: 

a. uporządkowali i pogłębili swoją wiedzę teoretyczną, z uwzględnieniem własnych 

zainteresowań i pasji  

b. rozpoznawali swoje zasoby, wiedzieli jak wykorzystywać je w pracy w branży turystycznej 

oraz znali metody służące rozwijaniu własnego potencjału  

c. zebrali nowe doświadczenia związane z turystyką i rekreacją i podnieśli kwalifikacje 

związane z przyszłą pracą zawodową 

d. rozwijali zainteresowania naukowe, uczyli się, jak wykorzystywać wiedzę naukową w 

działalności turystycznej  
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e. propagowali w środowisku akademickim różne formy turystyki (w tym kwalifikowanej) 

oraz inicjowali działania na rzecz pogłębiania wiedzy krajoznawczej i zdobywania 

doświadczeń turystycznych 

2. Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

a. współprowadzenie badań naukowych z zakresu turystyki, ich prezentacja i publikacja  

w czasopismach naukowych 

b. współorganizowanie i uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych, 

warsztatach itp. 

c. organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych oraz praktyków 

d. organizowanie dla społeczności akademickiej kursów i szkoleń podwyższających 

kwalifikacje zawodowe z zakresu turystyki 

e. organizowanie krajowych i zagranicznych imprez turystycznych (w tym 

kwalifikowanych) oraz cyklicznych wyjazdów na targi turystyczne 

f. promocję WSSP, kierunku turystyka i rekreacja, jak i samego Koła na zewnątrz Uczelni 

g. organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością koła 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

1. Członkiem Koła może zostać każdy student WSSP akceptujący Regulamin Koła. 

2.Wstąpienie do KONATiR następuje po akceptacji władz i opiekuna Koła.  

3.Członkostwo wygasa:  

a. z chwilą utraty uprawnień studenckich  

b. w wyniku wystąpienia z Koła poprzez złożenie przez członka Koła pisemnego lub ustnego 

oświadczenia władzom lub opiekunowi Koła  

c. w wyniku wykluczenia decyzją Walnego Zebrania członków Koła lub decyzją Opiekuna 

Koła.  

4. Każda osoba, która wnosi szczególny wkład w rozwój Koła może zostać jego honorowym 

członkiem.  

5. Decyzję o przyznaniu honorowego członkostwa Koła podejmuje na wniosek Zarządu 

Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członów Koła.  

6.Członek ma prawo:  

a. wybierać i być wybieranym do władz Koła  

b. zgłaszać postulaty odnośnie realizowanego programu i działalności Koła  

c. aktywnie uczestniczyć w realizacji programu Koła  

d. twórczo wykorzystywać wyniki badań i bazy danych będące w posiadaniu Koła.  

7.Obowiązkiem członka Koła jest:  

a. przestrzeganie Regulaminu Koła 

b. realizowanie postanowień władz Koła 

c. czynne uczestnictwo we wszystkich formach działalności Koła 

d. sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z prowadzonej działalności Koła 

e. dbać o dobro Uczelni oraz godnie reprezentować społeczność akademicką WSSP. 

 

 



Rozdział IV 

Władze Koła 

 

1. Władze Koła stanowią Walne Zebranie i Zarząd.  

2. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie członków Koła.  

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

a. określanie założeń programu pracy Koła 

b. wybór i odwołanie członków Zarządu Koła 

c. powoływanie i rozwiązywanie sekcji tematycznych Koła 

d. zatwierdzanie wystąpień Zarządu do władz WSSP  

4. Zwołanie Walnego Zebrania. 

a. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku  

b. na wniosek 10% członków Koła, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania 

c. Walne Zebranie może zwołać Opiekun Naukowy Koła  

5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. Władze Koła są wybierane zwykłą większością głosów 

przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.  

6.Czynne i bierne prawo wyboru na Walnym Zebraniu mają wyłącznie zwyczajni członkowie 

Koła.  

7.Zarząd Koła składa się z przewodniczącego Koła, zastępcy przewodniczącego Koła i 

sekretarza Koła. 

8. Zarząd Koła wybierany jest na okres jednego roku.  

9. Do kompetencji Zarządu Koła należy:  

a. utrzymywanie stałego kontaktu z Opiekunem Koła  

b. organizowanie działalności Koła i kierowanie pracą Koła 

c. ustalanie szczegółowego programu i harmonogramu pracy Koła 

d. przygotowanie sprawozdań z działalności Koła i prowadzenie dokumentacji działalności 

Koła. 

 

Rozdział V 

Sekcje tematyczne 

 

1. Sekcję tematyczną powołuje w drodze uchwały Walne Zebranie, w celu zapewnienia 

lepszej organizacji działalności Koła.  

2. Sekcja tematyczna zajmuje się określonym obszarem działalności Koła.  

3. Zasady funkcjonowania sekcji określa Zarząd Koła.  

4. Działania sekcji nie mogą być sprzeczne z regulaminem Koła  

5. Sekcję tematyczną rozwiązuje w drodze uchwały Walne Zebranie.  

 

Rozdział VI 

Opiekun Koła 

 

1. Koło Naukowe posiada Opiekuna Naukowego, którym jest nauczyciel akademicki, 

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.  



2. Opiekuna naukowego wskazuje Walne Zgromadzenie Członków. Kandydatura musi zostać 

zaakceptowana przez zainteresowanego i zatwierdzona przez Dziekana Wydziału.  

3. Do zadań Opiekuna Koła należy: 

a. merytoryczna opieka nad działalnością Koła 

b. dysponowanie (w porozumieniu z Zarządem Koła) funduszami przeznaczonymi na 

działalność Koła 

c. gromadzenie i przechowywanie prac realizowanych w ramach działalności Koła 

d. udział w wyjazdach studenckich, lub w razie braku dyspozycyjności wyznaczenie osoby na 

swoje zastępstwo 

e. podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach spornych związanych z działalnością Koła. 

 

Rozdział VII 

Finansowanie działalności Koła 
 
 
1. Działalność Koła finansowana jest ze środków finansowych WSSP przedstawionych do 

dyspozycji Koła oraz poprzez potencjalnych sponsorów. 

2. Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie zgodnie z celami 

regulaminowymi Koła.  

3. Środki finansowe przedstawione do dyspozycji Koła gromadzone są na koncie WSSP i 

rozdysponowywane zgodnie z obowiązującymi na Uczelni zasadami gospodarki finansowej.  

4. Zarząd Koła Naukowego w sprawozdaniu rocznym przedstawia rozliczenie finansowe z 

uzyskanych środków i sposobu ich wydatkowania.  

5. Do reprezentowania Koła w kwestiach finansowych upoważniony jest Prezes Zarządu oraz 

Opiekun Naukowy Koła. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

 

1. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zebranie członków większością 2/3 głosów 

przy obecności 2/3 członków Koła.  

2. Senat uczelni rozwiązuje Koło na wniosek rektora, jeżeli jego działalność rażąco lub 

uporczywie narusza przepisy ustawowe, statut uczelni lub regulamin Koła.  

3. Zmiany w Regulaminie Koła przeprowadza Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy 

obecności 2/3 członków, a następnie przedkłada do zatwierdzenia Rektorowi WSSP.  

4. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rektora WSSP i wpisaniu Koła do 

Rejestru uczelnianych organizacji studenckich. 


