STATUT
Studenckiego Koła Naukowego Technologii Informacyjnych
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Na podstawie przepisu art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz §19 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania
i Administracji w Zamościu Kołu Naukowemu Technologii Informacyjnych WSZiA w Zamościu nadany zostaje statut w brzmieniu poniższym:

1. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy statut reguluje działalność Studenckiego Koła Naukowego
Informacyjnych, zwanego dalej Kołem.

Technologii

§2
Siedzibą Koła jest Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania
i Administracji w Zamościu.

§3
Koło zrzesza studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

2. Cele i sposoby działania Koła
§4
Celem działalności Koła jest:




stwarzanie jego członkom możliwości pogłębiania wiedzy z zakresu technologii
informacyjnych,
rozwijanie życia naukowego wśród studentów,
kształtowanie umiejętności prowadzenia badań empirycznych,






przyczynianie się do podwyższenia poziomu naukowego Wydziału Zarządzania
i Administracji,
kultywowanie tradycji akademickich,
dbałość o wizerunek Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu,
promowanie osiągnięć naukowych i dydaktycznych Katedry Informatyki i Inżynierii
Wiedzy.

§5
Cele Koła realizowane są przez:







uczestnictwo w seminariach i warsztatach naukowych, konkursach o celach
naukowych i samokształcących, itp.,
organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych i gospodarczych,
kontakty naukowe i koleżeńskie ze środowiskiem akademickim w kraju i za granicą,
aktywne uczestnictwo w programie szkoleń wewnętrznych,
prowadzenie własnych bądź zleconych badań,
inne formy działań zgodne z celami Koła.

§6
Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek Koła.
W szczególnych przypadkach realizacją celów statutowych może zostać powierzona osobom
i instytucjom trzecim.

3. Członkowie Koła - prawa i obowiązki
§7
Członkiem Koła może zostać student osiągający dobre wyniki w nauce a także:



zadeklarował wolę przystąpienia do Koła, przez wypełnienie i podpisanie deklaracji,
został przyjęty przez Zarząd Koła w poczet członków.

§8
O nadaniu członkostwa decyduje Zarząd Koła. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata
przysługuje mu odwołanie się do Walnego Zebrania Członków.

§9
Członek Koła jest zobowiązany do:




przestrzegania statutu, uchwał i zarządzeń władz Koła,
czynnego uczestnictwa w pracach Koła,
obecności na Walnym Zebraniu członków Koła.

§ 10
Członek Koła posiada prawo do:







uczestnictwa w Walnym Zebraniu członków Koła,
składania wniosków dotyczących spraw statutowych oraz uczestnictwa w bieżącej
działalności Koła,
czynnego i biernego prawa wyborczego,
informacji od Zarządu na temat planów Koła i wyników jego dotychczasowej
działalności,
korzystania z zasobów Koła, tj. ze zgromadzonych wydawnictw, informatorów
i przedmiotów niezbędnych do realizacji zadań Koła,
zgłaszania wniosków do pociągnięcia do odpowiedzialności członków Koła przed
Sądem Koleżeńskim.

§ 11

Prawa członkowskie wygasają lub ulegają ograniczeniu na skutek:
 orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 wystąpienie z Koła,
 ukończenia lub zaniechania studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji
w Zamościu,
 stwierdzenia przez Zarząd, że członek uchyla się od uczestnictwa w pracach
i spotkaniach Koła lub miało miejsce naganne zachowanie naruszające przepisy
statutu.

4. Organizacja władz Koła
§ 12
Władzami Koła są:






Walne Zebranie Członków Koła,
Zarząd Koła,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński.

§ 13
Do władz Koła mogą wejść osoby, które ukończyły pierwszy rok studiów. W szczególnych
okolicznościach, po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału Zarządzania i Administracji,
można od tej zasady odstąpić.

§ 14
Walne Zebranie Członków Koła:







zwoływane jest co najmniej raz w semestrze,
przynajmniej raz w roku akademickim Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków
w celu przedłożenia sprawozdania, uzyskania absolutorium, wyboru władz,
obowiązek zwołania Walnego Zebrania spoczywa na Zarządzie Koła,
Walne Zebranie może być zwołane także na pisemny wniosek 1/3 członków Koła
w miesiąc po terminie zgłoszenia wniosku,
Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
Sądu Koleżeńskiego, w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku,
Walne Zebranie organizuje i powiadamia o terminie i miejscu spotkań Zarządu Koła
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 15
Do obowiązków Walnego Zebrania należy:









wysłuchanie i ocena sprawozdania z pracy Koła,
udzielenie lub nie absolutorium poszczególnym władzom Koła,
wysłuchanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej,
zmiana statutu,
powołanie członków Zarządu,
zatwierdzenie planu działalności Koła oraz wprowadzenia zmian w zatwierdzonym
planie,
rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu Koła lub ocenie Sądu Koleżeńskiego,
rozwiązanie Koła.

§ 16
Obrady Walnego Zebrania prowadzi wybrany Przewodniczący zebrania członków Koła.

§ 17
Walne Zebranie podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków Koła.

§ 18
Zmiany Statutu Koła wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Koła.

§ 19
Wybory do władz Koła są tajne pod rygorem nieważności.

§ 20
Zarząd Koła składa się z:




Prezesa Zarządu,
Sekretarza,
Skarbnika.

§ 21
Zarząd wybierany jest na okres roku akademickiego większością głosów przez Walne
Zebranie. Członkowie zarządu mogą być odwołani w trakcie kadencji na wniosek: połowy
członków Koła, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.

§ 22
W przypadku rezygnacji z funkcji w Zarządzie Koła, do czasu walnego Zebrania, funkcję
pełnią i zwołują Walne Zebranie pozostali członkowie Zarządu.

§ 23
Do zadań Zarządu należy:








realizacja przyjętego planu na Walnym Zebraniu Członków Koła,
kierowanie Kołem i realizacja bieżących zadań,
zwoływanie Walnego Zebrania,
sporządzania sprawozdań z działalności Koła i Zarządu,
reprezentacja Koła na zewnątrz i wobec władz Uczelni,
realizacja celów zawartych w Statucie Koła w tym zawieszanie lub usuwanie
w prawach członków Koła.

§ 24
Uchwały Zarządu, o ile nie przewiduje inaczej Statut, zapadają zwykłą większością głosów.

§ 25
Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i co najmniej jednego członka wybranych
na rok akademicki.

§ 26
Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej
nie mogą wchodzić w skład innych władz Koła.

§ 27
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:




przygotowanie opinii o pracy Zarządu na Walne Zebranie
bieżąca kontrola pracy Koła,
przygotowanie sprawozdania Walnemu Zebraniu z dokonanych kontroli.

§ 28
Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych na okres
kadencji na Walnym Zebraniu.

§ 29
Sąd Koleżeński rozpatruje wszystkie dotyczące zachowania i działania członków Koła.

§ 30
Sad Koleżeński w procesie orzekania opera się na Statucie Koła oraz ogólnie przyjętych
zasadach zachowania obowiązujących w środowisku akademickim.

§ 31
Wnioski do Sądu Koleżeńskiego na piśmie wraz z uzasadnieniem ma prawo złożyć każdy
członek Koła lub organy władz Koła. Wniosek może być wycofany do momentu
rozpatrzenia sprawy przez Sąd.

§ 32
Sąd Koleżeński może orzec:






skreślenie z listy członków Koła,
pozbawienie prawa do pełnienia funkcji w władzach Koła,
zawieszenie czasowe w prawach członka koła,
udzielenie upomnienia,
oddalenie wniosku.

§ 33
Sąd Koleżeński sporządza protokół z każdego posiedzenia i przedstawia go zarządowi Koła.

§ 34
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do walnego Zebrania w ciągu 14
dni od momentu jego wydania.

5. Finansowanie Koła
§ 35
Źródła środków finansowych to:





składki członkowskie,
środki finansowe przeznaczone przez Uczelnię,
dotacje, subwencje, darowizny,
środki finansowe wynikające z statutowej działalności Koła.

§ 36
Działalność finansowa jest ewidencjonowana przez skarbnika Koła, który zobowiązany jest
przedstawić sprawozdanie z działalności finansowej Koła na walnym Zebraniu.

6. Administrowanie Koła
§ 37
Akty dotyczące działalności Koła podpisują: Prezes i Sekretarz Koła, który potwierdza ich
zgodność z uchwałą. Inne dokumenty i wnioski podpisują Prezes lub Wiceprezes.

§ 38
Koło ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Walnego Zebrania przy akceptacji 3/4 obecnych na
Walnym Zebraniu w obecności co najmniej 50% wszystkich członków Koła.

§ 39
Wniosek o likwidacji Koła musi zostać zgłoszony na 14 dni przed terminem odbycia
Walnego Zebrania.

§ 40
Walne Zebranie powołuje, po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Koła, Komisję Likwidacyjną
w składzie trzech osób, która rozlicza i przekazuje majątek podmiotom wskazanym przez
Walne Zebranie.

§ 41
Walne Zebranie zobowiązuje
o likwidacji władzom Uczelni.

Komisję

Likwidacyjną

do

przekazania

uchwały

7. Przepisy końcowe
§ 42
Pierwszymi członkami Koła stają się tzw. członkowie założyciele Koła, którzy złożyli
deklarację o organizacji Koła w okresie poprzedzającym Walne Zebranie.

§ 43
Statut Studenckiego Koła Naukowego Technologii Informacyjnych zaczyna obowiązywać z
dniem zatwierdzenia go przez Senat Uczelni.

