Statut Koła Naukowego Przyjaciół Natury i Człowieka
w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Przyjaciół Natury i Człowieka
2. Siedzibą Koła jest Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, al. Jana
Pawła II 91, 15-703 Białystok
3. Koło jest zrzeszeniem studentów i pracowników naukowych Niepaństwowej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku oraz wszystkich zainteresowanych realizacją celów
zawartych w niniejszym statucie.
4. Przynależność do Koła jest dobrowolna.
5. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
6. Koło może wiązać się z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych
celach działania.
7. Okres działania Koła jest nieokreślony.

Rozdział II
Cele i zadania Koła
§2
1. Celami Koła są:
a.
poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów ukierunkowane na Dobro
Natury i Dobro drugiego człowieka;
b.
budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów w zakresie
współoddziaływania środowiska naturalnego i człowieka;
c.
pomoc w kształceniu i samorozwoju;
d.
popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska;
e.
promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów
między studentami polskich i europejskich ośrodków akademickich;
f.
integracja środowiska studenckiego na poziomie uczelni;
g.
promowanie uczelni, wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;
h.
działania na rzecz dobra natury i człowieka;
i.
prowadzenie badań naukowych.
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§3
2. Cele Koła realizowane są poprzez:
a. organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, warsztatach oraz
konferencjach i zjazdach naukowych;
b. prowadzenie badań naukowych oraz projektów badawczych, a także
przygotowywanie referatów i dyskusji;
c. organizowanie cyklicznych spotkań i dyskusji z udziałem teoretyków i
praktyków;
d. prezentowanie osiągnięć własnych Koła;
e. współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi i kulturalnymi;
f. współpracę z samorządem i władzami miasta, powiatu;
g. wydawanie publikacji naukowych;
h. inne formy działalności zgodne ze Statutem.
§4
1. Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek Koła.
2.W szczególnych przypadkach realizacja celów statutowych może zostać powierzona
osobom lub instytucjom trzecim.

Rozdział III
Członkowie Koła
§5
1. Członkowie Koła dzielą się na członków zwyczajnych i członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy, kto wyrazi taką wolę.
3. Warunkiem przynależności do Koła jest uzyskanie zgody Zarządu oraz przestrzeganie
Statutu Koła.
4. Każda osoba prowadząca w ramach Koła badania, warsztaty, referaty udostępnia
informacje o swojej działalności innym członkom koła.
5. Każdemu Członkowi przysługuje:
a. prawo uczestnictwa w pracach Koła i współdecydowania o formach jego
działalności;
b. czynne lub bierne prawo wyborcze w wyborach do Władz Koła;
c. możliwość zgłaszania wniosków i zapytań do Władz Koła we wszystkich
sprawach dotyczących Koła;
d. prawo do korzystania z wszelkich pomocy naukowych będących w dyspozycji
Koła;
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e. pomoc ze strony pozostałych Członków w swojej działalności w ramach Koła;
f. ubiegania się o opinię o swej działalności w Kole.
6. Każdy Członek zobowiązany jest do:
a. aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania poleconych
mu zadań;
b. przestrzegania Statutu Koła i decyzji władz Koła;
c. dbania o dobre imię Koła oraz popularyzowania jego działalności.
7. Członkostwo w kole ustaje:
a. z chwilą śmierci Członka;
b. na skutek dobrowolnego wystąpienia z Koła zgłoszonego na piśmie;
c. długotrwałego niewywiązywania się z obowiązków członka Koła;
d. prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem Koła lub ewidentnego
działania na szkodę Koła.
8. Wygaśnięcie członkostwa nie wyklucza nabycia go ponownie.
9. Przywrócenie członkostwa następuje na mocy decyzji Zarządu Koła zaaprobowanej przez
członków Koła. Za aprobatę uznaje się uzyskanie w głosowaniu nad propozycją bezwzględnej
większości głosów w obecności co najmniej ½ członków Koła.
§6
1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Koła na wniosek Zarządu lub 1/3 członków Koła
może zostać przyznany tytuł Honorowego Członka Koła Naukowego
2. Członek honorowy posiada te same prawa, co członek zwyczajny.
3. Członkostwo honorowe jest dożywotnie.

Rozdział IV
Władze Koła
§7
1. Władze Koła stanowią:
a. Zarząd Koła;
b. Koordynatorzy Sekcji.
§8
1. Wybory do Władz Koła odbywają się w listopadzie każdego roku.
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2. Do Władz Koła kandydować może każdy członek Koła.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim osobom zrzeszonym w Kole.
4. Wszystkie rozstrzygnięcia w trakcie wyborów do Władz Koła zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła.
§9
1. W skład Zarządu wchodzą:
a. Prezes Koła;
b. Wiceprezes ;
c. Sekretarz;
d. Skarbnik.
2. Zarząd jest kolegialną władzą wykonawczą Koła.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
- administrowanie majątkiem Koła;
- kierowanie bieżącą działalnością Koła;
- wydawanie w ramach Statutu szczegółowych rozporządzeń;
- uchwalanie wewnętrznych regulaminów zgodnych ze Statutem.
4. Kadencja każdego spośród członków Zarządu Koła trwa 1 rok.
5. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji po uprzednim przedłożeniu
Prezesowi Koła sprawozdania z prowadzonej działalności i przekazaniu wszelkich spraw,
którymi się zajmował.
6. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w efekcie głosowania, w którym za wnioskiem
o odwołanie opowie się bezwzględna większość zgromadzonej przynajmniej ½ członków
Koła.
7. Wniosek o odwołanie członka Zarządu Koła złożyć może Prezes Koła lub grupa ¼
członków Koła.
8. Regulacje te nie dotyczą procedury odwoływania Prezesa Koła, którą to procedurę
precyzuje § 10 punkt 6.
9. Zarząd może uzupełnić swój skład w wypadku rezygnacji lub odwołania członka Zarządu
z pełnienia funkcji. Wybory uzupełniające odbywają się w terminie wyznaczonym przez
Prezesa Koła na zasadach określonych w Statucie. Osoba „dodana” ma pełne prawo głosu,
stając się równoprawnym członkiem Zarządu.
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10. W trakcie zebrania ogólnego członków Koła Zarząd za pośrednictwem Prezesa lub
upoważnionego przez niego członka Zarządu składa roczne sprawozdanie ze swojej
działalności. Zgromadzeni członkowie mogą udzielić Zarządowi absolutorium, co
jednoznaczne jest z przedłużeniem kadencji Zarządu na kolejny rok. Absolutorium uznaje się
za obowiązujące, gdy za przedłużeniem kadencji Zarządu opowie się bezwzględna większość
spośród zgromadzonej przynajmniej połowy członków Koła.
11. Na wniosek Prezesa Koła członkowie Zarządu zobligowani są do przedstawienia
sprawozdania z działalności prowadzonej w ramach Koła.
12. Spotkania Zarządu Koła odbywają się każdorazowo na wniosek Prezesa Koła, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.

§ 10
1. Prezesem Koła Naukowego może być wyłącznie student lub absolwent Niepaństwowej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej
2. Do zadań Prezesa Koła należy:
a. nadzorowanie prawidłowej działalności Koła;
b. zwoływanie i przewodnictwo zebraniom Koła;
c. wyznaczanie terminu zebrań Zarządu Koła;
d. wnioskowanie do Koła w sprawach określonych w Statucie;
e. reprezentowanie Koła w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią;
f. występowanie w imieniu Koła na oficjalnych spotkaniach;
g. rozporządzanie finansami Koła;
h. dbanie o wizerunek Koła;
i. opracowanie wespół z pozostałymi członkami Zarządu długoterminowego
planu działań;
j. potwierdzanie pism w imieniu Koła własnoręcznym podpisem oraz pieczęcią
Koła, którą wyłącznie Prezes może dysponować.
3. W wypadku niemożności zwołania Zarządu Prezes ma prawo podjąć samodzielnie decyzje
w sprawach związanych z bieżącą działalnością Koła, przy czym zobligowany jest
przedstawić na najbliższym posiedzeniu Zarządu motywy swoich działań.
4. Prezes Koła odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Koło.
5. Kadencja Prezesa wygasa w sytuacji:
a. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji, przyjętego większością głosów
w głosowaniu ogólnym co najmniej ½ członków Koła;
b. utraty członkostwa;
c. odwołania z pełnionej funkcji.
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6. Odwołanie Prezesa Koła dokonuje się na drodze głosowania ogólnego członków Koła. Do
odwołania Prezesa wymagane jest 2/3 głosów zgromadzonej co najmniej połowy członków
Koła.
7. Wniosek w sprawie odwołania Prezesa złożyć może grupa ½ członków Koła.
8. Odwołanie Prezesa nie jest tożsame z odwołaniem reszty członków Zarządu.
9. W przypadku rezygnacji z prezesury, odwołania lub niemożności sprawowania funkcji
przez Prezesa jego kompetencje przejmuje Wiceprezes ds. organizacyjnych, który w ciągu 30
dni zobowiązany jest doprowadzić do wyboru nowego Prezesa.
§ 11
1. Pierwszym zastępcą Prezesa Koła jest Wiceprezes.
2. Do jego obowiązków należy:
a. troska o prawidłowe i zgodne ze Statutem funkcjonowanie Koła;
b. nadzorowanie działań Koordynatorów Sekcji;
c. zastępowania Prezesa na skutek jego nie dyspozycji.
§ 12
1. Sekretarz:
a. prowadzi kancelarię Koła;
b. przygotowuje protokoły z zebrań ogólnych członków Koła i posiedzeń Zarządu;
c. prowadzi księgę korespondencji Koła;
d. prowadzi rejestr członków Koła;
e. wykonuje zadania administracyjne i kancelaryjne zlecone przez Zarząd.
§ 14
1. Koordynatorów Sekcji z własnego grona wybierają członkowie poszczególnych sekcji.
2. Zgłoszona kandydatura na Koordynatora Sekcji musi uzyskać aprobatę Prezesa Koła.
3. Do zadań Koordynatorów Sekcji należy:
a. nadzorowanie prac własnej sekcji;
b. składanie na wniosek Prezesa lub Wiceprezesa sprawozdania z pracy sekcji,
kierowanych przez Koordynatorów.

Rozdział V
Opiekun Koła
§ 15
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1. Opiekunem Koła Naukowego może zostać pracownik naukowy Niepaństwowej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej.
2. Opiekun reprezentuje Koło wobec Władz Uczelni i innych organizacji, działa jako doradca
i osoba wspomagająca pracę Koła.
3. Koło Naukowe posiada tylko jednego Opiekuna Koła.
4. Za współpracę z opiekunem Koła odpowiada Prezes Koła.
5. W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie
dokumentów własnym podpisem.
6. Opiekun może wnioskować o pozbawienie członkostwa osoby nieprzestrzegającej Statutu.
7. Opiekun Koła może zwoływać zebrania Koła.

Rozdział VI
Sekcje
§ 16
1. Koło Naukowe opiera swoją działalność na Sekcjach.
2. O powołaniu Sekcji decyduje Koło na wniosek Prezesa Koła lub grupy trzech osób
przedstawiających koncepcję działania Sekcji.
3. Członek Sekcji nie musi być członkiem Koła Naukowego.
4. Każda Sekcja może posiadać wybranego przez siebie Konsultanta Naukowego.
5. Konsultantem Naukowym Sekcji może być pracownik naukowy lub doktorant dowolnej
uczelni.
6. Kandydaturę Konsultanta Naukowego Sekcji zaakceptować musi Prezes Koła po
konsultacji z Opiekunem Naukowym Koła.
7. Rozwiązanie Sekcji następuje na mocy decyzji Zarządu, jeśli:
a. liczba członków Sekcji spadła poniżej stanu 3 członków;
b. Sekcja zaprzestała działalności, który to fakt stwierdza i ogłasza Zarząd.

Rozdział VII
Finanse Koła
§ 17
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1. Działalność Koła finansowana jest ze środków własnych.
2. Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie na realizację celów statutowych
Koła.
3. Środki własne Koła pochodzą z dotacji, grantów, darowizn oraz sponsoringu.
4. W wypadku rozwiązania Koła jego majątek przechodzi na rzecz Niepaństwowej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 18
1. Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek Prezesa, decyzją Koła podjętą jednomyślnie.
2. O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Prezes wraz z
Opiekunem koła.
3. Statut (zatwierdzony przez radcę prawnego NWSP w Białymstoku) zaczyna obowiązywać
w chwili podpisania go przez Rektora NWSP i Prezesa Koła Naukowego.
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