Statut Koła Naukowego Matematyków UMCS
„AKADEMIA PLATOŃSKA"

Rozdział l Przepisy wstępne
§1
Koło Naukowe nosi nazwę „ AKADEMIA PLATOŃSKA".
§2
1.

Celem Koła jest poszerzanie wiedzy członków z zakresu
matematyki i nauk pokrewnych oraz umoŜliwienie im rozwoju
zainteresowań związanych z kierunkiem studiów.

2.

Cel ten realizowany jest w szczególności przez:
- zapoznanie członków Koła z moŜliwościami oferowanymi
przez macierzystą uczelnię oraz współpracujące uczelnie
i ośrodki naukowe;
- udostępnienie najnowszych osiągnięć naukowych;
- prowadzenie indywidualnej lub zespołowej pracy naukowej;
- organizowanie ogólnodostępnych seminariów, konferencji,
wykładów i sesji naukowych;
- podejmowanie prac zleconych;
- współpracę z młodzieŜą szkolną i środowiskiem szkolnym;
- rozwijanie kontaktów z organizacjami studenckimi w kraju
i zagranicą.
§3

Realizując cele statutowe Koło przyczynia się do integracji środowiska
studenckiego.
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Rozdział II Członkostwo w Kole
§4
Członkiem Koła moŜe zostać kaŜdy student Wydziału Matematyki
Fizyki i Informatyki UMCS oraz osoby, które aktywnie działają na rzecz
Koła.
§5
1.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Koła na wniosek
zainteresowanego.

2.

Zarząd prowadzi aktualną listę członków Koła.
§6

KaŜdy Członek Koła ma prawo do zgłaszania i realizacji własnych
pomysłów zgodnych z celami statutowymi Koła.
§7
KaŜdy Członek Koła ma prawo korzystać ze sprzętu i pomieszczeń Koła
w celach zgodnych ze statutowymi celami Koła.
§8
Do obowiązków członków Koła naleŜy w szczególności:
-

dbanie o dobre imię oraz mienie Koła;

-

branie aktywnego udziału w pracach Koła;

-

przedstawianie pisemnych sprawozdań z projektów
realizowanych w ramach działalności Koła.
§9

Członkostwo w Kole ustaje w wyniku wystąpienia, utracenia statusu
studenta oraz dyscyplinarnego usunięcia z Koła.
§10
1.

Członek Koła moŜe zostać usunięty dyscyplinarnie uchwałą
Zgromadzenia Członków Koła w sytuacji:
-

raŜącego naruszenia regulaminu studiów;

-

działania na szkodę Koła lub jego członków;

-

braku aktywnego udziału w pracach Koła;
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2.

zachowania niegodnego studenta i członka Koła.

Pisemny wniosek o dyscyplinarne usunięcie Członka Koła moŜe
zostać złoŜony przez co najmniej 3 członków Koła występujących
łącznie. Wniosek musi zawierać opis przewinień oraz uzasadnienie.

3.

Zasadność wniosku opiniowany jest przez Zarząd, który
przedstawia Zgromadzeniu pisemną opinię w sprawie wniosku.

4.

Zarząd zwołuje Zgromadzenie w terminie 14 dni od daty złoŜenia
wniosku.

5.

Zarząd powiadamia Członka Koła, którego dotyczy wniosek o jego
treści i treści opinii oraz o terminie głosowania wniosku przez
Zgromadzenie.

6.

Obwinionemu Członkowi Koła przysługuje prawo zabrania głosu
przed głosowaniem wniosku przez Zgromadzenie.

7.

Zgromadzenie moŜe zamiast usuwać obwinionego z Koła udzielić
mu nagany oraz zastosować wobec niego okres próby. Wniosek w tym
przedmiocie moŜe złoŜyć Zarząd oraz kaŜdy Członków Koła, w tym
takŜe obwiniony.

8.

Zgromadzenie podejmuje uchwałę o usunięciu z Koła
większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy Członków
Koła.
§11

1.

Członkiem Honorowym KNM moŜe zostać osoba zasłuŜona
lub wspierająca działalność Koła, takŜe spoza uczelni.

2.

Nadanie Członkowstwa Honorowego następują w drodze uchwały
podjętej przez Zgromadzenie.
Rozdział III Władze Koła
§12

1.

Władzę Koła stanowią Zgromadzenie Członków Koła oraz Zarząd
Koła (zwane w statucie odpowiednio Zgromadzeniem i Zarządem).

2.

Zarząd i Zgromadzenie kierują się dobrem Koła i współdziałają
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w rozwiązywaniu sporów.
§13
1.

Zgromadzenie stanowią wszyscy Członkowie Koła.

2.

Obradom Zgromadzenia przewodniczy Prezes Zarządu.

3.

Ze zgromadzenia Zarząd sporządza sprawozdanie.
§14

Do kompetencji Zgromadzenia naleŜy w szczególności:
- uchwalanie zmian w statucie;
- wybór i odwoływanie Zarządu;
- rozpatrywanie rocznego rozliczania finansowego
i sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał Zgromadzenia
Członków Koła oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
- uchwalanie planu pracy i działalności Koła na kolejny rok
przedstawionego przez Zarząd;
- podejmowanie uchwał wyznaczających zadania dla Zarządu;
- podejmowanie innych decyzji określonych w statucie.
§15
1.

KaŜdy Członek Koła ma jeden głos podczas Zgromadzenia.

2.

Uchwały Zgromadzenia zapadają większością głosów
w obecności co najmniej połowy Członków Koła, chyba Ŝe co
innego wynika ze statutu.
§16

1.

Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

2.

Kadencja Zarządu trwa 2 lata i wygasa w momencie objęcia funkcji
przez nowo wybrany Zarząd.

3.

Kadencja Zarządu wygasa takŜe w przypadku odwołania, podania
się do dymisji, nie uzyskania absolutorium.
§17

1.

Wyboru Zarządu dokonuje Zgromadzenie spośród zgłoszonych
kandydatów.
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2.

Kandydatem moŜe być jedynie członek Koła.

3.

Zarząd wyznacza termin wyborów i zgromadzenia nie później niŜ
na miesiąc przed końcem swojej kadencji.

4.

KaŜdy z głosujących wskazuje dwie osoby spośród zgłoszonych
kandydatów, które jego zdaniem powinny zostać członkami Zarządu.

5.

Do Zarządu wchodzą trzy osoby, które zdobędą największą liczbę
głosów. JeŜeli dwóch lub więcej kandydatów ma taką samą liczbę
głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie ale dotyczy ono tylko
tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

6.

Wybory uwaŜa się za waŜne, jeŜeli głosowało co najmniej 3/4
członków Koła.

7.

Wybrani Członkowie Zarządu dokonują sami podziału funkcji.
§18

Zgromadzenie moŜe odwołać Zarząd lub jego członka.
§19
1.

Zarząd moŜe zostać odwołany na wniosek złoŜony przez co
najmniej l 0 członków Koła.

2.

Uchwała o odwołaniu Zarządu podejmowana jest przez
Zgromadzenie większością głosów w obecności co najmniej 3/4
członków Koła.

2.

Po podjęciu uchwały o odwołaniu Zarządu Zgromadzenie wybiera
tego samego dnia nowy Zarząd.
§20

1.

Członek Zarządu moŜe zostać odwołany uchwałą Zgromadzenia
podjętą na wniosek pozostałych Członków Zarządu lub co najmniej 5
członków Koła.

2.

Uchwała o odwołaniu członka Zarządu zapada większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 członków Koła.

3.

Po podjęciu uchwały o odwołaniu członka Zarządu Zgromadzenie
przeprowadza wybory uzupełniające.
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§21
Do zadań Zarządu naleŜy:
- zwoływanie zgromadzenia członków Koła;
- realizowanie uchwał zgromadzenia członków Koła;
- kierowanie bieŜącą działalnością Koła;
- reprezentowanie Koła na forum uczelni oraz poza nią;
- zarządzanie majątkiem;
- wnioskowanie o poprawkach do statutu;
- wykonywanie innych czynności określonych w statucie.
§22
1.

Decyzje Zarządu podejmowane są przez głosowanie, w formie
uchwał.

2.

Decyzje dotyczące zarządzania finansami Koła wymagają zgody
wszystkich Członków Zarządu i muszą zostać sporządzone w formie
pisemnej.
§23

1.

Zarząd zwołuje Zgromadzenie w przypadkach określonych
w statucie, a takŜe jeŜeli uzna to za konieczne.

2.

Zarząd zwołuje niezwłocznie Zgromadzenie na pisemny wniosek
co najmniej ¼ członków Koła.

3.

Zarząd zwołując Zgromadzenie określa w szczególności:
przyczynę zwołania, porządek obrad, czas i miejsce.

4.

Sposób ogłoszenia powinien dać kaŜdemu z Członków Koła
moŜliwość zapoznania się z jego treścią.
§24

1.

Zarząd sporządza plan pracy i działalności Koła na roku
akademicki i przedstawia do zatwierdzenia przez Zgromadzenie.

2.

Zgromadzenie moŜe wnosić poprawki do przedstawionego
przez Zarząd projektu, kierując się celami Koła i jego dobrem.
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§25

1.

Na koniec roku akademickiego Zarząd sporządza
sprawozdanie z działalności Koła oraz roczne rozliczenie
finansowe, które przedstawia Zgromadzeniu celem uzyskania
absolutorium.

2.

Nie uzyskanie absolutorium skutkuje natychmiastowymi

wyborami.
Rozdział IV Opiekun Naukowy

§26
Opiekunem Naukowym Koła moŜe zostać pracownik naukowy
Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS.
§27
Opiekun ma prawo nadzorować pracę Koła, zgłaszać własne propozycje
i zastrzeŜenia.
§28
Opiekun powinien pomagać realizować cele statutowe Koła.
Rozdział V Finansowanie działalności Koła

§29
Działalność Koła Naukowego finansowana jest w szczególności z:
- dotacji i dofinansowań;
- darowizn oraz zapisów rzeczowych i finansowych;
- składek Członków Koła.
§30
Wysokość składki członkowskiej ustala Zgromadzenie na początku
roku akademickiego.
§31
l.

Otrzymanymi środkami rozporządza Zarząd na zasadach

określonych w statucie.
2.

Zarząd kieruje się w rozporządzaniu środkami finansowymi
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dobrem Koła i celami statutowymi.
§32
l.

Dokumentację finansową Koła prowadzi Skarbnik Koła.

2.

Dokumentacja finansowa powinna określać szczegółowo

wpływy i wydatki Koła.
3.

KaŜdy Członek Koła ma prawo wglądu do dokumentacji
finansowej Koła.

4.

W sprawozdaniu rocznym Zarząd przedstawia rozliczenie
finansowe z uzyskanych środków i sposobu ich wydatkowania.

Statut wchodzi w Ŝycie w dniu uchwalenia.
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