STATUT
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Pełna nazwa koła brzmi: Studenckie Koło Naukowe Hydrogeomatyki „Szuwarek” .
W dalszej części statutu określane będzie jako „Koło”, przy czym dopuszczalnym skrótem jego nazwy
jest także SKNH „Szuwarek”.
§2.
Siedzibą Koła jest Kraków. Koło działa przy Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Wydziału
Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej (zwanej dalej „Uczelnią”), mieszczącego się w Krakowie
przy ul. Warszawskiej 24.
§3.
Koło działa zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ze statutem Uczelni.
§4.
Koło posiada swój logotyp, który załączony został do statutu (zał.1).

Rozdział II
Cele i zadania
§5.
Główne cele i zadania realizowane w ramach działalności Koła to:
a) budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów, krzewienie wiedzy, odpowiedniej postawy i
pasji naukowych jego członków;
b) wdrażanie studentów do prac naukowych i badawczych (umożliwienie wymiany doświadczeń oraz
prezentacji wyników własnej działalności naukowo- badawczej członków);
c) nawiązywanie i rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi;
d) pomoc w rozpowszechnianiu i publikowaniu osiągnięć naukowych członków Koła
e) ułatwienie startu zawodowego członkom Koła;
f) promowanie Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska;
g) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej;
h) integracja środowiska studenckiego.

§6.
Realizacja wymienionych w §5 działań Koła odbywa się poprzez:
a) organizowanie dyskusji i spotkań naukowych członków Koła;
b) prowadzenie prac badawczych;
c) współpracę z innymi organizacjami, towarzystwami, instytucjami naukowymi;
d) prezentację działalności Koła m.in. na Targach Kół Naukowych czy Dniach Otwartych Uczelni;
e) prezentację efektów prac naukowo-badawczych na Sesjach Kół Naukowych;
f) organizowanie wyjazdów tematycznych;
g) prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Koła w postaci witryny internetowej.
§7.
Za realizację działań wymienionych w §5 i §6 odpowiedzialni są wszyscy członkowie Koła.

Rozdział III
Członkostwo
§8.
Członkami Koła mogą zostać studenci oraz nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej.
§9.
Członków przyjmuje Zarząd Koła na podstawie wypełnionej przez nich deklaracji członkowskiej, której
wzór zawarty jest w załącznikach do statutu (zał.2)
§10.
W Zarządzie Koła zasiadać mogą jedynie Członkowie Koła, będący studentami Wydziału Inżynierii
Środowiska.
§11.
Każdy członek Koła ma prawo do:
a) uczestniczenia w pracach Koła;
b) kandydowania do Zarządu Koła, z zastrzeżeniem §10;
c) korzystania ze wszelkich materiałów, pomocy oraz sprzętu i urządzeń będących w dyspozycji Koła;
d) pomocy ze strony innych członków w swojej działalności w ramach Koła;
e) swobodnego wyrażania swoich opinii i poglądów;
f) oceniania pracy Zarządu.
§12.
Każdy członek Koła zobowiązany jest do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła, poprzez realizację jego zadań statutowych;
b) dbania o dobre imię Koła;
c) podporządkowania się postanowieniom zawartym w statucie.

§13.
Prawo członkowskie wygasa w przypadku:
a) złożenia oświadczenia o rezygnacji z działalności w ramach Koła;
b) długotrwałego niewywiązywania się z obowiązków członka Koła;
c) skreślenia z listy studentów;
d) ukończenia studiów;
e) śmierci członka Koła.
Decyzje o wygaśnięciu członkostwa podejmuje Zarząd Koła.
Wygaśnięcie członkostwa nie wyklucza jego ponownego nabycia.

Rozdział IV
Władze Koła
§14.
Władze Koła stanowi Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd.
§15.
Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.
§16.
Decyzje Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej 50% wszystkich członków Koła.
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje o:
a) wyborze Zarządu Koła,
b) zmianie Statutu Koła,
c) rozwiązaniu Koła.
§17.
Pozostałe decyzje, nie wymienione w §16, podejmuje Zarząd.
§18.
Zarząd wybierany jest na okres jednego roku akademickiego.
§19.
Zarząd Koła stanowią:
a) Przewodniczący;
b) Zastępca Przewodniczącego;
c) Sekretarz;
d) Skarbnik;

§20.
Do zadań Zarządu należy m.in.:
a) koordynowanie i organizacja prac Koła;
b) współpraca z innymi organizacjami;
c) przyjmowanie i odwoływanie członków Koła;
e) kontrola przestrzegania statutu Koła;
f) reprezentowanie interesów Koła wobec Władz Uczelni.

Rozdział V
Opiekun koła
§21.
Opiekunem Koła może zostać nauczyciel akademicki Politechniki Krakowskiej.
§22.
Opiekun działa jako doradca i osoba wspomagająca pracę Koła.
§23.
Za współpracę z opiekunem Koła odpowiedzialny jest Zarząd.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§24.
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez władze Uczelni.
§25.
Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji Koła, w tym do przygotowywania corocznych
sprawozdań z jego działalności.

Załacznik 2

Studenckie Koło Naukowe Hydrogeomatyki „Szuwarek”

Deklaracja członkostwa

Imię i Nazwisko: …..........................................................................................................
Kierunek i rok studiów: …..............................................................................................
Numer albumu: .................................................................................................................
Adres korespondencyjny:..................................................................................................
...................................................................................................
Kontakt: ….........................................................................................................................

Ja, niżej podpisany/na, deklaruję chęć wstąpienia do SKNH „Szuwarek” oraz aktywnego uczestnictwa w
jego działaniach. Tym samym oświadczam, iż zapoznałem/am się ze Statutem Koła oraz zgadzam się na
wykorzystywanie moje danych osobowych dla potrzeb SKNH „Szuwarek”

miejscowość i data: ............................... podpis: …...................................................

WYPEŁNIA ZARZĄD:

Przyjęto w poczet członków Studenckiego Koła Naukowego Hydrogeomatyki „Szuwarek”.

miejscowość i data: .....................................................
Przewodniczący/ca lub Zastępca: …..............................................................
Opiekun: …..............................................................

