
REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII WYDZIAŁU 

NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU 

TECHNOLOGICZNO - HUMANISTYCZNEGO IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 

W RADOMIU 

Nazwa i siedziba organizacji 

§ 1 

 

1. Koło naukowe Cosmetix, zwane dalej organizacją, działa na podstawie ustawy z dnia 20 

lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. 

zm.), zarządzenia R-12/2019 Rektora UTH Radom oraz niniejszego regulaminu.  

 

2. Jednostką, przy której działa organizacja jest Katedra Kosmetologii Wydziału Nauk 

Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. 

Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, zwana dalej Uczelnią 

Cele Organizacji i sposoby ich realizacji 

§ 2 

Celem organizacji jest: 

a. pogłębienie wiedzy z zakresu kosmetologii, doskonalenie umiejętności praktycznych, 

poszerzanie indywidualnych zainteresowań i umiejętności członków Koła w zakresie 

szeroko rozumianej tematyki kosmetologii i nauk pokrewnych, 

b. prowadzenie prac badawczych i prezentacja wyników badań pod patronatem Uczelni 

c. promowanie Uczelni w otoczeniu społecznym, 

d. wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, kołami i 

ośrodkami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi tj. salony i firmy 

kosmetyczne.  

§ 3 

 

organizacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

a. uczestnictwo  lub  organizowanie  m.in.  odczytów,  wykładów,  warsztatów,  

konferencji naukowych i dydaktycznych, 

b. publikacje artykułów naukowych, 

c. prowadzenie działalności informacyjnej dla studentów, 

d. organizowanie przedsięwzięć naukowych umożliwiających studentom zdobywanie 

dodatkowej wiedzy oraz rozwój ich zainteresowań, 

e. wspieranie uczestników Koła w życiu studenckim, 

f. promocję i utrzymywanie kontaktów międzyuczelnianych, 

g. podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury studenckiej, 

h. inne działania realizujące cele statutowe Koła. 



Członkostwo 

 

§ 4 

Członkiem organizacji może być każdy student UTH Radom. Do realizacji celów organizacji 

mogą być zapraszane inne osoby, w szczególności absolwenci UTH Radom i uczniowie szkół 

ponadpodstawowych. 

§ 5 

1. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawach członkostwa jest 

Zarząd. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie złożonej przez 

zainteresowaną osobę pisemnej deklaracji. 

 

2. Utrata członkostwa następuje w przypadku: 

 

 złożenia oświadczenia o wystąpieniu z organizacji, 

 skreślenia z listy studentów, 

 ukończenia studiów, 

 rażącego naruszania postanowień regulaminu lub podejmowania działań sprzecznych 

z celami organizacji. 

 

 

3. Od decyzji Zarządu w sprawach członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków, złożone za pośrednictwem Zarządu w ciągu 14 dni od otrzymania 

decyzji. 

§ 6 

Członek organizacji ma prawo do: 

 czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz organizacji, 

 udziału w pracach organizacji, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i 

stwarzanych przez organizację możliwości, 

 reprezentowania organizacji - za zgodą upoważnionego organu na imprezach i 

spotkaniach o charakterze zgodnym z celami organizacji, 

 zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do organów organizacji, dotyczących jej 

działalności. 

§ 7 

Do obowiązków członka organizacji należy: 

 aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów organizacji, 

 stosowanie się do uchwał oraz wytycznych władz organizacji, 

 regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz organizacji, jeżeli zostaną 

wprowadzone. 

 

 

Władze organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje 

§ 8 

1. Kolegialnymi organami organizacji są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków, 

b. Zarząd. 

 

2. Jednoosobowym organem jest Prezes Zarządu. 

§ 9 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

 



a. uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminie organizacji, 

b. wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu, spośród osób wskazanych przez 

Prezesa, 

c. uchwalanie planów pracy, 

d. opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu, 

e. możliwość wprowadzenia składek członkowskich i ustalanie ich wysokości oraz 

sposobu wykorzystania, 

f. podejmowanie decyzji o zawieszeniu działalności, 

g. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu organizacji, 

h. rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych przez członków organizacji. 

 

§ 10 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu co najmniej 

raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków organizacji. Zebranie 

Założycieli pełni funkcję Walnego Zgromadzenia Członków w zakresie ustalenia 

regulaminu/statutu organizacji i powołania Zarządu. 

2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych. 

§ 11 

1. Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz członków, w 

liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie. 

2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. 

3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos Prezesa. 

§ 12 

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje organizację na zewnątrz. 

2. Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi 

sprawozdanie z działalności organizacji za rok poprzedni wraz z aktualnym wykazem 

członków i plan działalności na kolejny rok. 

3. Prezes zobowiązany jest zgłaszać do rejestru wszelkie zmiany w regulaminie i we 

władzach organizacji. 

4. W przypadku nieobecności Prezesa, organizację reprezentuje jego zastępca z udziałem 

jednego członka Zarządu. 

§ 13 

1. Rektor uchyla akty uczelnianej organizacji niezgodne z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, statutem Uniwersytetu, regulaminem studiów lub 

regulaminem organizacji. 

2. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego 

doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu 

administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio. 

3. Zasady finansowania przez Uczelnię działalności organizacji oraz sprawy dotyczące 

mienia organizacji 

– z zastrzeżeniem pochodzącego ze składek członkowskich - ustala Rektor. 

 

 

 


