
 

 

Statut Chemicznego Koła Naukowego „WODÓR” 

Postanowienia Ogólne 

§1 
Chemiczne Koło Naukowe „WODÓR” zwane dalej Kołem, działa w oparciu o ustawę z dnia 

27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszy-

mi zmianami) i postanowienia niniejszego Statutu. 

§2 
Siedzibą Koła jest Katedra Chemii Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 

§3 
Koło jest organizacją apolityczną i nie prowadzi działalności zarobkowej. 

§4 
1. Logo Koła jest rysunek przedstawiający rzut łaski kolby stożkowej płaskodennej wypeł-

nionej do połowy z lewej strony napisu zawierającego nazwę koła i uczelni. 

2. Oficjalne dokumenty Koła dostępne w wersji elektronicznej na stronie Koła. 

  

Cele i ich realizacji 

§5 
1. Celami Koła są: 

 Krzewienie wartości koleżeńskich, 

 Popularyzacja wiedzy z zakresu chemii i innych dziedzin, 

 Stwarzanie możliwości rozwoju dla członków. 

§6 
2. Cele Koła realizowane są poprzez: 

 Organizację pokazów chemicznych, 

 Udział w konferencjach naukowych, 

 Publikowanie prac członków koła, 

 

  

Przynależność do Koła 

§7 
1. Członkiem Koła może zostać każdy student studiów I lub II stopnia na Uniwersytecie Przy-

rodniczym w Lublinie. 

2. Warunkiem przynależności do Koła jest wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz jej ak-

ceptacja przez Zarząd. 

3. Sympatykiem Koła może zostać osoba nie będąca studentem Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Lublinie. 

4. Członek Koła odbywający staż, praktyki, semestr mobilny lub podobną działalność dydak-

tyczno-naukową w innej jednostce naukowo-badawczej niż Uniwersytet Przyrodniczy, na 

czas tej działalności uzyskuje status Sympatyka Koła. 

 

Prawa i obowiązki 

§8 
1. Członkowie oraz Sympatycy Koła mają prawo: 

 Wnioskować w sprawach statutowej działalności Koła podczas zebrań, 

 Uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Koło, 

2. Członkowie Koła mają czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Koła. 

Sympatycy nie posiadają praw wyborczych. 

§9 
1. Obowiązkiem Członków oraz Sympatyków Koła jest: 



 

 

 Dbanie o dobry wizerunek Koła, 

 Przestrzeganie Statutu oraz Regulaminu Koła, 

 Uczestniczenie w spotkaniach Koła, 

§10 
2. Członkostwo Koła oraz Członkostwo Sympatyka Koła ustaje na skutek: 

 Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej ustnie bądź pisemnej Zarządowi Koła, 

 Wykluczenia na drodze decyzji Prezesa, bądź decyzji członków zarządu.  Przesłankami do 

wykluczenia Członka z grona Koła mogą być: 

 Naruszenie Statutu lub Regulaminu Koła, 

 Niska frekwencja na spotkaniach Koła, 

 Zgłoszenie zastrzeżenia dotyczącego postępowania członka Koła przez innych człon-

ków bądź sympatyków, 

 Brak wykazywania jakiejkolwiek aktywności w Kole, 

 Niespełnienie wymogów jakie są stawiane członkowi, tj. wypełnienie deklaracji 

członkowskiej. 

2. Weryfikacja aktywności Członków oraz Sympatyków Koła przeprowadzana jest z końcem 

każdego semestru akademickiego przez Zarząd Koła. 

3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd podając przyczyny wykluczenia, wskazując na 

prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty wystoso-

wania stosownego zawiadomienia. 

4. Zawiadomienia o ustaniu członkostwa dokonuje się drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od 

daty podjęcia decyzji. 

5. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z osobą zainteresowaną, ustanie członko-

stwa zachodzi w trybie natychmiastowym. 

 

Zebrania 

§11 
1. Zebrania Członków oraz Sympatyków Koła odbywają się w terminach ustalonych przez 

Zarząd Koła. 

2. Zebrania Zarządu Koła odbywają się w terminach uzgodnionych przez Zarząd Koła. 

3. O zebraniach członkowie Koła powiadamiani są z co najmniej dwudniowym wyprzedze-

niem. 

  

Walne Zgromadzenie 

§12 
1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków Koła, zwane dalej Walnym 

Zgromadzeniem, w którego skład wchodzą wszyscy Członkowie oraz Sympatycy Koła. 

2. Walne Zgromadzenie koła zwołuje Zarząd. 

3. Walne Zgromadzenie Członków Koła musi zostać zwołane z przynajmniej dwutygodnio-

wym wyprzedzeniem. 

§13 
1. Na każdym posiedzeniu Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego, który prowadzi 

jego obrady, oraz sekretarza, który sporządza protokół obrad. 

§14 
1. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają zatwierdzenia przez Zarząd (z wyjątkiem 

zmiany Zarządu). 

 

Zarząd i jego kompetencje 

§15 



 

 

1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza dwóch Koordynatorów ds. 

Pokazów i Koordynatora ds. Naukowo – Badawczych. 
2. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, drogą uchwały. 

3. Zarząd ma prawo podejmowania decyzji w sprawach finansowych Koła. 

5. Członkowie Zarządu mogą, z ważnych przyczyn losowych, delegować swoje funkcje na 

innych Członków Zarządu, bądź w uzasadnionych przypadkach, Członków Koła. 

6. Członkiem Zarządu może zostać jedynie członek Koła. 

7. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes z inicjatywy własnej, na wniosek dwóch członków 

Zarządu, co najmniej 20% członków Koła, bądź opiekuna Koła. 

8. Prezes, może powołać grupę roboczą dla zespołowego wykonania zleconego zadania. Pre-

zes wyznacza lidera dla każdej Grupy Roboczej. Grupa robocza ma obowiązek składania 

sprawozdania z działalności przed Zarządem Koła. 

9. Zarząd, drogą uchwały, może powołać stałą grupę roboczą, zwaną dalej Sekcją, do realiza-

cji określonej działalności statutowej. Prezes wyznacza przewodniczącego dla każdej Sekcji. 

Sekcja ma obowiązek składania sprawozdania z działalności przed Walnym Zgromadzeniem. 

10. Zarząd, drogą uchwały, zatwierdza Grupy Badawcze, których celem jest praktyczna i teo-

retyczna praca naukowa. Grupa Badawcza powstaje po: 

a. wybraniu tematu działalności Grupy, 

b. przedłożeniu Zarządowi Koła wniosku w postaci Karty Projektu Naukowego, 

c. pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd. 

11. Ewidencję Projektów Koła prowadzi Sekretarz. 

§16 
1. Do obowiązków Zarządu Koła należy: 

a. określanie zadań i nadzorowanie ich realizacji w danym roku akademickim, 

b. podejmowanie decyzji związanych z finansami oraz majątkiem Koła, 

c. zatwierdzanie przyjęcia nowych Członków, 

d. zatwierdzanie powstania nowych Grup Roboczych, Sekcji oraz Grup Badawczych, 

e. wykluczenia na drodze decyzji do wykluczenia Członka z grona Koła. 

2. W szczególności, zadaniem Prezesa Koła jest: 

a. koordynacja bieżącej działalności Koła i prac Zarządu, 

b. reprezentowanie Koła na zewnątrz, 

c. wykluczenia na drodze decyzji do wykluczenia Członka z grona Koła. 

3. W szczególności, zadaniem Wiceprezesa Koła jest: 

a. wsparcie Prezesa w jego działaniach, 

b. reprezentowanie Koła na zewnątrz, 

c. wykluczenia na drodze decyzji do wykluczenia Członka z grona Koła. 

4. W szczególności, zadaniem Sekretarza Koła jest: 

a. prowadzenie ewidencji referatów, 

b. przygotowanie sprawozdań ze spotkań i wyjazdów, 

c. prowadzenie ewidencji Członków Koła, 

d. prowadzenie dokumentacji z działalności Koła. 

5. W szczególności, zadaniem Skarbnika Koła jest: 

a. prowadzenie spraw finansowych Koła, 

b. przygotowanie sprawozdań finansowych. 

§17 
Zarząd Koła nie rzadziej niż raz w roku przedkłada sprawozdanie z działalności i rozliczenie 

z otrzymanych środków materialnych. 

§18 
Kadencja Zarządu trwa rok, rozpoczyna się z pierwszym dniem roku akademickiego i upływa 

wraz z ostatnim dniem roku akademickiego. 



 

 

§19 
1. Nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji Zarządu, Prezes zwołuje posiedze-

nie Walnego Zgromadzenia w celu wyboru nowego Zarządu Koła oraz złożenia sprawozdania 

z działalności Zarządu, które przyjmuje i zatwierdza Walne Zgromadzenie. 

2. W przypadku nie zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w 

§12, prawo do zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia przysługuje 20% członków Ko-

ła, co najmniej dwóm członkom Zarządu, bądź opiekunowi Koła. 

§20 
Zmiany Statutu Koła dokonuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów obecnych 

członków, na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, co najmniej 20% członków 

Koła, bądź co najmniej 1 opiekuna Koła. 

 

Opiekunowie Koła 

§21 
Opiekunem Koła może zostać nauczyciel akademicki, którego kandydaturę zaakceptuje na 

podstawie uchwały, Zarząd Koła. Minimalna liczba opiekunów Koła wynosi 1, a maksymalna 

liczba opiekunów Koła wynosi 3. 

§22 
Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, na 

wniosek Zarządu lub co najmniej połowy Członków Koła w okolicznościach, o których mowa 

w art. 205 ust. 5 ustawy z 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

§23 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy 

uczelni, regulamin studiów oraz wewnętrzne uchwały Koła. 

§24 
Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Koła Naukowego w rejestrze uczelnia-

nych organizacji studenckich. 
 


