
Statut Koła Naukowego Chemików „SPECTRUM”  

I. Postanowienia Ogólne  

§ 1  

1. Koło Naukowe Chemików „SPECTRUM”, zwane dalej Kołem, działa przy 

Instytucie Chemii Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego.  

2. Koło działa na podstawie przepisów prawa zawartych w:  

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

164, poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą;  

2) Statucie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego i Regulaminie Studiów 

w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznego;  

3) niniejszym statucie;  

II. Zadania Koła oraz formy działalności 

§ 2  

Do zadań Koła w szczególności należy:  

1) poszerzanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie chemii;  

2) prowadzenie prac i projektów badawczych;  

3) wymiana doświadczeń ze studentami innych uczelni i prezentowania wyników 

własnych prac naukowo-badawczych przez studentów na seminariach, 

konferencjach, sympozjach i zjazdach naukowych;  

4) rozwijanie relacji koleżeńskich między członkami Koła;  

5) promowanie dobrego wizerunku Instytutu Nauk Chemiczych, Wydziału Nauk 

Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego;  

6) współpraca z Samorządem Studenckim Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego, a w szczególności z organami Samorządu Studenckiego 

przy Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;  

7) współpraca z organizacjami studenckimi i kołami naukowymi działającymi 

w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznego;  

8) współpraca z Sekcją Studencką Oddziału Siedleckiego Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego;  



9) promowanie działalności Koła wśród społeczności studenckiej Wydziału Nauk 

Ścisłych i Przyrodniczych.   

§ 3  

Zadania, o których mowa w § 2, Koło realizuje w szczególności poprzez:  

1) organizowanie regularnych zebrań;  

2) organizowanie spotkań ze specjalistami z różnych  dziedzin nauki;  

3) organizowanie prac naukowo-badawczych wśród swoich członków;  

4) organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub 

zaproszonych gości, zebrań dyskusyjnych, prelekcji;  

5) podejmowanie i udział członków Koła w realizacji zespołowych prac, m.in. 

naukowo-badawczych;  

6) organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach i zjazdach 

naukowych;  

7) organizowanie obozów naukowych;  

8) nawiązywanie współpracy z innymi kołami, instytutami naukowymi i zakładami 

przemysłowymi związanymi z tematyką działalności Koła;  

9) organizowanie wycieczek do zakładów przemysłowych i do placówek 

naukowo-badawczych;  

10) publikowanie osiągnięć naukowych członków Koła w kraju i za granicą.   

III. Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki  

§ 4  

1. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego, który na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęty w 

poczet Członków przez Zarząd Koła. Wzór deklaracji określa załącznik do 

niniejszego statutu.  

2. W pracach koła mogą brać także udział studenci UPH niebędący członkami 

Koła, a zainteresowani jego działalnością.   

§ 5   

Członek Koła ma prawo do:  

1) uczestniczenia w wyborach władz Koła;  

2) swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów w omawianych przez 

Koło tematach;  



3) czynnego udziału w działalności Koła;  

4) uczestniczenia w projektach organizowanych przez Koło;  

5) zgłaszania wniosków i zapytań do władz Koła we wszystkich sprawach 

dotyczących Koła;  

6) zapoznania się z pełną dokumentacją dotyczącą Koła;  

7) korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń oddanych 

do dyspozycji Koła;  

8) uzyskania w formie pisemnej potwierdzenia działalności w Kole.  

§ 6  

Członek Koła jest zobowiązany do:  

1) ścisłego przestrzegania Statutu Koła oraz uchwał jego organów;  

2) aktywnego udziału w realizacji celów działalności Koła;  

3) przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Koła;  

4) dbania o dobre imię Koła.  

§ 7  

1. Utrata członkostwa w Kole następuje na skutek:  

1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;  

2) uchwały Zarządu podjętej w związku z nieprzestrzeganiem postanowień 

statutu i uchwał organów Koła.  

2. Od decyzji Zarządu Koła, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie służy odwołanie, 

jednakże osoba skreślona z listy członków Koła może zwrócić się do Zarządu 

Koła z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy składa się w terminie 14 dni od otrzymania uchwały o 

skreśleniu, za pośrednictwem Opiekuna Koła, który przedstawia sprawę na 

najbliższym posiedzeniu Zarządu Koła, wyrażając jednocześnie swoją opinię 

w sprawie skreślenia.  

IV. Opiekun Naukowy Koła  

§ 8  

1. Opiekunem Koła może być pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Chemii 

wyznaczony przez Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.  



2. Zadaniem Opiekuna Koła jest doradzanie i udzielanie pomocy w realizacji 

zadań Koła, a także reprezentowanie Koła wobec władz Wydziału i Uczelni.  

3. Opiekun Koła ma prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania 

Członków Koła i na zaproszenie w posiedzeniach Zarządu Koła.   

V. Organy Koła  

§ 9   

Organami Koła są:  

1) Walne Zebranie Członków;  

2) Zarząd Koła.  

§ 10   

1. Walne Zebranie Członków jest kolegialnym organem uchwałodawczym Koła.  

2. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne, nadzwyczajne oraz 

sprawozdawczo-wyborcze. 

3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Koła  

1) na swój wniosek;  

2) na wniosek Opiekuna Koła.  

§ 11  

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest dwa razy w roku  

akademickim:  

1) w semestrze zimowym w październiku;  

2) w semestrze letnim w marcu.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w razie 

konieczności.  

3. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest co roku  

w październiku.   

4. Porządek obrad wyborczego Walnego Zebrania Członków obejmuje 

w szczególności wybór władz Koła.  

  



§ 12  

1. Datę, miejsce oraz porządek obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

ustala Zarząd, informując członków pocztą elektroniczną, co najmniej na 7 dni 

przed terminem zebrania.  

2. Uwagi i wnioski dotyczące porządku obrad można zgłaszać przed 

wyznaczonym terminem obrad Zarządowi.  

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów 

w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby 

członków. Walne Zebranie może na wniosek członka Zarządu lub uczestnika 

zebrania uchwalić tajny tryb głosowania.  

§ 13  

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:  

1) uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Koła;  

2) wybór, odwoływanie oraz uzupełnianie składu Zarządu Koła;  

3) uchwalanie statutu Koła oraz dokonywanie jego wykładni;  

4) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła;  

5) ustalenie znaku graficznego Koła;  

§ 14  

1. Zarząd Koła jest kolegialnym organem wykonawczym.  

2. Zarząd  Koła kieruje bieżącą działalnością Koła zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków.   

§ 15   

1. W skład Zarządu wchodzą:  

1) Prezes;  

2) zastępca Prezesa,  

3) sekretarz,  

4) dwóch członków Zarządu. 

§ 16  

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.  



2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie oraz zaproszeni 

goście  (z głosem doradczym).  

3. Posiedzenia Zarządu są prowadzone w obecności, co najmniej czterech jego 

członków,  a uchwały zapadają zwykłą większością głosów.  

4. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos prezesa.  

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub zastępca prezesa.  

6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły podpisuje sekretarz oraz 

prowadzący posiedzenie.  

§ 17  

Do kompetencji Zarządu Koła w szczególności należy:  

1) Kierowanie całokształtem działalności Koła na podstawie uchwał 

i postanowień Walnego Zebrania Członków.  

2) Reprezentowanie Koła na zewnątrz.  

3) Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu z listy członków Koła.  

4) Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności Koła.  

5) Prowadzenie dokumentacji Koła.  

§ 18 

1. Kadencja Zarządu Koła trwa od 1 listopada do 31 października roku 

następnego.  

2. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków Koła.  

3. Odwołanie członka Zarządu z pełnionej funkcji większością, co najmniej 2/3 

ogólnej liczby członków Koła. W razie podjęcia takiej uchwały, na tym samym 

Walnym Zebraniu należy uzupełnić skład Zarządu.  

VI. Finanse Koła  

§ 19  

1. Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie zgodnie z celami 

określonymi w statucie Koła.  

2. Koło finansuje swoją działalność ze środków uzyskanych z:  



1) dofinansowania;  

2) darowizny od osób fizycznych i prawnych.  

3. Koło w swej działalności może korzystać ze środków materialnych 

przeznaczonych przez Uczelnię na działalność studencką w zakresie nauki .  

4. Szczegółowe zasady gospodarowania środkami finansowymi Koła ustala 

Zarząd.  

5. Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia władzom uczelni sprawozdania 

i rozliczenia z otrzymanych środków materialnych.  

VII. Postanowienia końcowe  

 § 20  

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.  

2. Statut może być zmieniony przez Walne Zebranie Członków bezwzględną 

większością głosów przy obecności 3/4 ogólnej liczby członków Koła.  

3. Koło rozwiązuje się samoistnie, jeśli w jego skład wchodzi mniej niż trzech 

członków.  

4. Sprawy sporne związane z niniejszym statutem rozstrzyga Prezes Zarządu 

po wcześniejszej konsultacji z Opiekunem Koła oraz pozostałymi członkami 

Zarządu.  

§ 21  

1. Uzyskanie „zwykłej” większości głosów następuje wtedy, gdy liczba ważnie 

oddanych głosów „za” jest większa od liczby ważnie oddanych głosów 

"przeciw". Pomija się liczbę głosów "wstrzymujących się".  

2. Uzyskanie "bezwzględnej" większości głosów następuje wtedy, gdy liczba 

ważnie oddanych głosów "za" jest co najmniej o 1 większa od sumy 

pozostałych ważnie oddanych głosów ("przeciw" i "wstrzymujących się").  

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia "zwykła" lub 

"bezwzględna" większość głosów, należy przez to rozumieć znaczenie 

nadane im w ust.1 i ust.2. 

Zatwierdzam 



Załącznik Nr 1 do Statutu Koła Naukowego Chemików 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH 

 KOŁO NAUKOWE CHEMIKÓW „SPECTRUM”  

Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,  

ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  

Nazwisko: .....................................................................................................  

Imię: ..............................................................................................................  

Nr albumu: ....................................................................................................   

Kierunek i rok studiów:..................................................................................  

Data i miejsce urodzenia: .............................................................................  

Adres zameldowania: ...................................................................................  

Kod pocztowy, miasto: ..................................................................................  

Adres korespondencyjny (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zameldowania):  

 .....................................................................................................................  

Kod pocztowy, miasto: ..................................................................................   

Telefon kontaktowy: ......................................................................................  

Adres e-mail: ................................................................................................   

Deklaruję chęć przystąpienia do Koła Naukowego Chemików „SPECTRUM” 

działającego przy Instytucie Nauk Chemicznych UPH.  

  



Oświadczam, że:  

1) zapoznałem/am się ze Statutem Koła i deklaruję jego przestrzeganie,  

2) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 

2002 r. Nr 101, poz. 926) wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Zarząd i Opiekuna Koła Naukowego Chemików „SPECTRUM” dla celów 

statutowych oraz na ich zamieszczanie w publikacjach i na stronach internetowych.  

Miejscowość i data : ...................................................  

Podpis:........................................................................   

Data uzyskania członkostwa: ......................................   

Podpis Sekretarza: .....................................................  

Podpis Przewodniczącego: .........................................  


