
 

 

 

Statut 

Studenckiego Koła Naukowego Geologów 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

Art. 1. Studenckie Koło Naukowe Geologów (SKNG), nazwane w dalszej części dokumentu 

Kołem, działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 

poz.1365  z późn. zm.),  

2) Regulaminu rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych 

organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń w Uniwersytecie 

Wrocławskim (Zarządzenie nr 92/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

15 lipca 2014 r. ),  

3)  niniejszego Statutu. 

Art. 2. Studenckie Koło Naukowe Geologów zrzesza na zasadzie dobrowolności studentów 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Art. 3. Siedzibą SKNG jest Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, plac 

Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław.  

Art. 4. SKNG może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych 

organizacji o podobnym profilu działania. 

  



 

Rozdział II 

Cele i zadania Koła 

 

Art. 5. Celem Koła jest szeroko rozumiana działalność naukowa i popularyzacyjna w 

zakresie nauk o Ziemi.  

Art. 6. Zadania Koła: 

1) prowadzenie pod opieką pracowników naukowych działalności naukowo-badawczej, 

w tym projektów naukowych,  

2) organizacja wyjazdów terenowych oraz obozów naukowych, w szczególności 

corocznych obozów wakacyjnych,  

3) organizacja odczytów, konferencji i sesji referatowych,  

4) popularyzowanie geologii wśród młodzieży szkolnej oraz innych zainteresowanych 

osób przez organizowanie warsztatów, prelekcji, wystaw i wycieczek terenowych,  

5) integracja środowisk studenckiego i naukowego,  

6) współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się podobną tematyką.  

 

Rozdział III 

Członkostwo 

 

Art. 7. Koło jest organizacją otwartą. Członkiem Koła może zostać każdy student 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Członkostwo nabywa się na podstawie przyjęcia pisemnej 

deklaracji przez Zarząd Koła.   

Art. 8. Członkostwo traci się w przypadku: 

1) dobrowolnej rezygnacji,  

2) wykluczenia z Koła przez Zarząd z powodu:  

a) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub innymi uchwałami władz 

Koła,  

b) narażenia dobrego imienia Koła,  

c) rozwiązania się Koła,  



d) uporczywego niewypełniania obowiązków członka Koła określonych w Statucie, w 

tym w szczególności nieuczestniczenie w zebraniach i projektach naukowych Koła 

(Art. 11).  

3) ukończenia lub zaprzestania studiów na Uniwersytecie Wrocławskim,  

4) skreślenia z listy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego,  

5) zawieszenia w prawach studenta.  

Art. 9. Za zgodą Zarządu uczestniczyć w zajęciach Koła mogą osoby niebędące członkami. 

Art. 10. Członek Koła ma prawo do: 

1) uczestniczenia w spotkaniach Koła,  

2) realizowania planu pracy Koła,  

3) zgłaszania wniosków dotyczących pracy Koła (Art. 17),  

4) uczestniczenia w projektach i wyjazdach organizowanych przez Koło,  

5) korzystania z materiałów naukowych należących do Koła,  

6) wybierania i bycia wybieranym do władz Koła,  

7) odwoływania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia, którego decyzje w 

sprawach odwołań są ostateczne.   

Art. 11. Członek Koła ma obowiązek: 

1) aktywnego uczestniczenia w działaniach Koła,  

2) wzięcia udziału w przynajmniej połowie spotkań Koła lub wykazania się 

zaangażowaniem w co najmniej dwóch projektach naukowych realizowanych przez 

Koło w danym semestrze,  

3) wzięcia udziału w corocznym spotkaniu Walnego Zgromadzenia Koła zwołanym z 

zamiarem wyboru zarządu,  

4) wywiązania się z zadań przydzielonych zgodnie z planem pracy Koła,  

5) dbania o dobre imię Koła,  

6) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz zaleceń wydanych przez Zarząd 

Koła.  

7) opłacania składek członkowskich co semestr.  

Art. 12. Członkiem honorowym Koła może zostać osoba specjalnie zasłużona dla Koła na 

podstawie decyzji Walnego Zebrania, przy zwykłej większości głosów, w głosowaniu jawnym. 

 



Art. 13. Członkiem stowarzyszonym może zostać każda osoba niebędąca studentem 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Przyznanie statusu członka stowarzyszonego następuje po 

złożeniu na ręce Przewodniczącego lub Sekretarza Koła umotywowanej prośby, którą 

Zarząd rozpatrzy w terminie do 14 dni. 

Członek stowarzyszony posiada następujące prawa: 

1) uczestnictwa w spotkaniach Koła,  

2) uczestnictwa w wyjazdach Koła za zgodą Zarządu,  

3) zgłaszania wniosków dotyczących pracy Koła,  

4) uczestnictwa w projektach Koła za zgodą Zarządu.  

 

Rozdział IV 

Struktura i organizacja Koła 

 

Art. 14. Władzami Koła są: 

1) Walne Zgromadzenie,  

2) Zarząd Koła,  

Art. 15. Walne Zgromadzenie. 

1) Najważniejszą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie, w którym mają prawo 

uczestniczyć wszyscy członkowie Koła,  

2) Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Koła co najmniej raz do roku, w 

pierwszym miesiącu każdego roku akademickiego w celu wyboru Zarządu Koła,  

3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła zwoływane jest na wniosek:  

a) Przewodniczącego Zarządu Koła,  

b) Opiekuna Koła,  

c) jednej czwartej członków Koła.  

Art. 16. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) ustalanie ogólnego kierunku działalności Koła,  

2) wybór Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Koła,  

3) uchwalanie rocznego planu pracy,  



4) uchwalanie zmian Statutu Koła,  

5) podejmowanie uchwał zgłaszanych przez członków Koła,  

6) podejmowanie innych uchwał w sprawach przewidzianych przez Statut,  

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła.  

Art. 17. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje wszystkim członkom Koła. 

Art. 18. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Koła są podejmowane na Walnym 

Zgromadzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący lub w 

wyjątkowych sytuacjach inny członek Zarządu.  

Art. 19. Zarząd Koła 

1) Zarząd jest organem wykonawczym Koła, kieruje jego bieżącą działalnością i 

zapewnia reprezentację Koła. 

2) W  skład  Zarządu  wchodzi 5 członków Zarządu:  Przewodniczący,  dwóch  

Wiceprzewodniczących  (ds. Organizacyjnych i ds. Promocji), Sekretarz oraz 

Rzecznik,  

3) Gdy w konkretnej sprawie kompetencje poszczególnych członków Zarządu opisane w 

niniejszym Statucie nie są określone, Zarząd podejmuje decyzję zwykłą większością 

głosów w obecności całego Zarządu,  

4) Kadencja Zarządu trwa przez jeden rok akademicki i upływa z chwilą wyboru nowego 

Zarządu,  

5) Zarząd jest wybierany na pierwszym spotkaniu Walnego Zgromadzenia w roku 

akademickim. Prezes Zarządu jest wybierany bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy liczby członków w głosowaniu tajnym. Pozostali 

członkowie Zarządu są wybierani względną większością głosów (czyli liczba głosów 

oddanych na rzecz kandydata przewyższa liczbę głosów oddanych na rzecz 

któregokolwiek innego z kandydatów) w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 

połowy liczby członków.  

6) Uprawnieni do kandydowania są wszyscy członkowie Koła,  

7) Kandydat podczas Walnego Zgromadzenia (wyborczego) zobowiązany jest 

przedstawić przed głosowaniem swoje dotychczasowe doświadczenie związane z 

objęciem wybranej przez niego funkcji oraz dalsze plany dotyczące swojej 

działalności w Zarządzie na rzecz Koła,  

8) Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji przed upływem kadencji. 

Mandat członka Zarządu wygasa też w przypadku utarty przez niego statusu członka 

Koła lub odwołania. Rezygnacja lub odwołanie nabiera ważności dopiero po wybraniu 

następcy. 

9) Uchwała w przedmiocie odwołania Przewodniczącego zapada bezwzględną 



większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w głosowaniu jawnym 

na wniosek co najmniej połowy członków Koła. Wniosek powinien zawierać 

kandydaturę nowego Przewodniczącego, którego wybór następuje na tym samym 

posiedzeniu,   

10) Odwołanie Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Rzecznika zapada zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła, w głosowaniu 

jawnym na wniosek Przewodniczącego Koła lub co najmniej połowy członków Koła,  

Art. 20. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Koła na zewnątrz,  

2) kierowanie bieżącą działalnością Koła,  

3) podejmowanie decyzji niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,  

4) koordynacja projektów naukowych i wyjazdów naukowo - dydaktycznych,  

5) prowadzenie spraw finansowych Koła,  

6) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz własnych,  

7) dokonywanie bieżących korekt w planie pracy na wniosek osób odpowiedzialnych za 

dane zadanie,  

8) decydowanie o uczestnictwie członków Koła w wyjazdach i projektach 

organizowanych przez Koło, gdzie liczba miejsc jest ograniczona, a nie mają 

zastosowania Art. 34 – 35 niniejszego Statutu,   

9) promowanie wydarzeń organizowanych przez Koło w mediach,  

10) przeprowadzanie weryfikacji aktywności członków Koła po zakończeniu semestru.  

Art. 21. Przewodniczący Zarządu: 

1) reprezentuje Koło na zewnątrz,  

2) podpisuje w imieniu Zarządu wszelkie pisma i dokumenty,  

3) prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia i posiedzenia Zarządu,  

4) sporządza plan pracy Koła i sprawozdanie roczne.  

Art. 22. Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych: 

1) odpowiada za wykonanie projektów Koła ujętych w planie pracy, w szczególności 

przez wyznaczanie koordynatorów poszczególnych projektów,  

2) koordynuje organizację obozów naukowych, badań i wyjazdów terenowych oraz 

zebrań Koła,  

3) sporządza i aktualizuje kalendarz prac Koła,  



4) koordynuje prace sekcji naukowych.  

Art. 23. Wiceprzewodniczący ds. Promocji: 

1) zajmuje się prowadzeniem strony internetowej, moderuje grupę Koła na facebooku, a 

także odpowiada za inne formy obecności Koła w Internecie (np. fanpage),   

2) prowadzi akcje służące promocji przedsięwzięć Koła,  

3) koordynuje organizację wykładów gościnnych,  

4) koordynuje współpracę Koła z innymi organizacjami.  

Art. 24. Sekretarz: 

1) prowadzi ewidencję deklaracji członkowskich, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz 

Zarządu Koła,  

2) kontrasygnuje dokumenty finansowe Koła,  

3) archiwizuje pisma i dokumenty wychodzące z Koła,  

4) prowadzi sprawy związane z dokumentowaniem działalności Koła,  

5) zajmuje się zbieraniem składek członkowskich.  

Art. 25. Rzecznik: 

1) zajmuje się promocją wydarzeń organizowanych przez Koło w mediach, utrzymuje 

kontakt z ich przedstawicielami,  

2) gromadzi dokumentację relacji z wypraw Koła,  

3) odpowiada za kontakt z instytucjami i firmami współpracującymi z Kołem.  

Art. 27. Nadzór merytoryczny nad pracą Koła sprawuje Opiekun Koła. 

Art. 28. Opiekun naukowy Koła reprezentuje je przed władzami Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

Art. 29. Sytuacje nieuwzględnione w niniejszym Statucie ani innych właściwych aktach 

prawnych będą rozpatrywane przez Zarząd w porozumieniu z Opiekunem Koła.  

  



Rozdział V 

Organizacja wyjazdów naukowo – dydaktycznych 

 

Art. 30. Wyjazd naukowo – dydaktyczny to zajęcia terenowe organizowane przez Koło, 

prowadzone przez pracownika dydaktycznego Instytutu Nauk Geologicznych lub w 

wyjątkowych przypadkach pracownika innej uczelni wyższej, firmy bądź instytucji. 

Uczestnictwo w nich jest dobrowolne. 

Art. 31. W przypadku wyjazdu o ograniczonej liczbie miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa 

mają osoby organizujące dany wyjazd.  

Art. 32. Zapisy na wyjazdy odbywają się za pomocą elektronicznego formularza na stronie 

internetowej Koła. W przypadku wyjazdów o ograniczonej liczbie miejsc decyduje kolejność 

zapisów. Informacja o początku zapisów ogłaszana jest z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem na  stronie internetowej Koła. W przypadku problemów technicznych decyzję 

o sposobie zapisów podejmuje Zarząd.  

Art. 33. Organizator  wyjazdu może zadecydować, że na dany wyjazd pierwszeństwo mają 

osoby biorące w nim udział po raz pierwszy. W tej sytuacji, gdy brakuje miejsc, takie osoby 

mogą się zgłosić do organizatora i zajmują kolejno miejsca tych zapisanych osób, które już 

wcześniej (w poprzednich latach) brały udział w takim samym wyjeździe.   

Art. 34. Na wniosek organizatora możliwe jest przyznanie (bez konieczności zapisów) prawa 

udziału w przedsięwzięciu osobie szczególnie zasłużonej dla Koła. Decyzję podejmuje 

Zarząd.  

Art. 35. W wyjeździe bez ograniczonej liczby miejsc mogą brać wszyscy chętni członkowie 

Koła, a także osoby spoza Koła. 

 

Rozdział VI 

Projekty naukowe i sekcje naukowe 

 

Art. 36. Projekt naukowy jest to zespół zadań o charakterze naukowym, o ustalonym celu, 

przebiegający w określonym czasie, wykonywany przez grupę co najmniej dwóch 

odpowiedzialnych za poszczególne zadania członków Koła i wpisany do planu pracy Koła.  

Art. 37. Projekty zgłaszane są Przewodniczącemu Zarządu lub przedstawiane na forum 

Koła. 

Art. 38. W ramach prac Koła działają Sekcje tematyczne, które są tworzone przez grupy 

członków Koła zainteresowanych określoną tematyką. Przynależność do Sekcji jest 

dobrowolna. Tworzenie i likwidowanie Sekcji należy do kompetencji Zarządu Koła. 

Art. 39. Każda z Sekcji tematycznych ma opiekuna naukowego, którym jest pracownik 



Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Art. 40. Sekcje tematyczne realizują projekty naukowe oraz wyjazdy terenowe 

przewidywane w ich planie pracy, który jest integralną częścią planu pracy Koła.  

Art. 41. Za ustalanie zadań Sekcji  zawartych w planie pracy Koła i nadzór nad nimi 

odpowiedzialny jest koordynator, wybierany przez członków należących do Sekcji. W 

przypadku niewywiązywania się przez koordynatora z przyjętych zobowiązań Zarząd 

wyznacza odgórnie nowego koordynatora.  

Art. 42. Finansowanie działań Sekcji odbywa się zgodnie ze stosownym regulaminem dot. 

funkcjonowania kół naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim (Regulamin rejestracji, 

działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich 

oraz stowarzyszeń w Uniwersytecie Wrocławskim - Zarządzenie nr 92/2014 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2014 r. ). Wnioski Sekcji tematycznych o 

przyznanie środków wymagają podpisu Przewodniczącego.  

 

Rozdział VII 

Fundusze Koła 

 

Art. 43. Sprawy finansowe Koła są prowadzone zgodnie ze Statutem Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz Regulaminem rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania 

uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń w Uniwersytecie 

Wrocławskim (Zarządzenie nr 92/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 

2014 r.).  

Art. 44. Na fundusze Koła składają się: 

1) dofinansowania przyznawane na działania merytoryczne przez Prorektora ds. 

Studenckich, 

2) dofinansowanie projektów przez Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska, Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych i innych jednostek 

uniwersyteckich, w tym pozawydziałowych, 

3) składki członków Koła,  

4) środki pozyskane od sponsorów prywatnych i instytucjonalnych oraz innych 

darczyńców zewnętrznych, 

5) nagrody i wyróżnienia w konkursach z nagrodami finansowymi. 

Art. 45. Składki członków Koła Naukowego przeznaczane są na bieżące wydatki Koła i 

opłacane w trybie semestralnym. Wysokość składki na semestr ustalana jest przez Zarząd 

Koła Naukowego i musi zostać zatwierdzona podczas Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu 

jawnym, przy zwykłej większości głosów i obecności co najmniej połowy członków. Za 

zbieranie składek odpowiada Sekretarz.  



Art. 46. Zarząd Koła ma obowiązek informować członków o stanie finansowym Koła. 

Art. 47. Zgodnie z art. 204 ust. 3. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym Koło przedstawia władzom uczelni sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych 

środków materialnych nie rzadziej niż raz w semestrze. 

 

Rozdział VIII 

Zawieszenie działalności i rozwiązanie Koła 

 

Art. 48. Zawieszenie działalności lub rozwiązanie Koła odbywa się: 

1) uchwałą Walnego Zgromadzenia, bezwzględną większością 2/3 głosów  w obecności 

co najmniej połowy członków,  

2) decyzją Prorektora ds. Studenckich, na zasadach określonych w Regulaminie 

rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych organizacji 

studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

Rozdział IX 

Tryb uchwalenia Statutu 

 

Art. 49. Statut uchwala i dokonuje w nim zmian Walne Zgromadzenie. 

Art. 50. Do uchwalenia i zmiany Statutu wymagana jest większość 2/3 głosów w obecności 

co najmniej połowy członków Koła. 

Art. 51. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prorektora ds. 

Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego. Równocześnie tracą moc wszelkie wcześniejsze 

postanowienia dotyczące Statutu Koła. 


