
Statut 

 Studenckiego Koła Naukowego Informatyków  

przy Wydziale Nauk Humanistycznych I Informatyki Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej W Płocku 

 

Rozdział I - Postanowienia Ogólne 

 

1. Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe Informatyków i w dalszej 

części statutu określane jest jako „Koło”. 

2. Siedzibą Koła jest Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku mieszczący się w Płocku przy 

ul. Gałczyńskiego 28. 

3. Koło jest organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym 

studentów informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

4. Koło może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i 

zagranicznymi o zbliżonych celach działania. 

5. Koło zrzesza studentów na zasadach dobrowolności. 

6. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 

 

Rozdział II - Cele I Zadania Koła 

 

1. Celem Koła jest: 

a. budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów, 

b. rozwijanie i promowanie wiedzy z zakresu informatyki, grafiki 

oraz programowania gier komputerowych 

c. promowanie Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 

d. integracja środowiska studenckiego i naukowego. 

2. Koło realizuje w/w cele poprzez: 

a. organizowanie spotkań i dyskusji, 

b. podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła projektów 

graficznych i programistycznych 

c. organizowanie wycieczek i udział w wydarzeniach związanych z 

działalnością Koła, 

d. współpracę z innymi organizacjami naukowymi, informatycznymi 

i kulturalnymi w kraju i za granicą, 

e. inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego Statutu. 

 

Rozdział III - Członkowie Koła 

 

1. Członkiem Koła może zostać każdy student Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku, który pragnie realizować cele i zadania określone 

w Statucie Koła. 

2. Przyjęcie w poczet Koła następuje z chwilą wypełnienia Deklaracji 

Członkowskiej. 

3. Każdy członek Koła ma prawo do: 



a. czynnego udziału i korzystania z przedsięwzięć organizowanych 

przez Koło, 

b. wystąpienia z propozycją zorganizowania spotkań, konferencji, 

paneli dyskusyjnych, 

c. kandydowania i udziału w wyborach do zarządu Koła, 

4. Każdy członek Koła jest zobowiązany do: 

a. podporządkowania się postanowieniom Statutu, uchwałom 

Walnego Zebrania Członków Koła, rozporządzeniom Zarządu, 

b. czynnego udziału w pracach Koła, 

c. godnego reprezentowania Koła. 

5. Prawo członkostwa wygasa: 

a. przez dobrowolną rezygnację, 

b. w przypadku niewypełniania obowiązków objętych Statutem, 

c. na mocy Walnego Zgromadzenia z powodów wyżej 

wymienionych, 

d. po trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach u 

przewodniczącego. 

 

Rozdział IV - Władze Koła 

 

1. Władze Koła stanowią: 

a. Walne Zgromadzenie 

b. Zarząd Koła 

2. Walne Zgromadzenie Członków Koła: 

a. jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania 

wszystkich decyzji jego dotyczących (każdy członek ma jeden 

głos), 

b. uchwala zwykłą większością głosów, 

c. jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego i Opiekuna 

Koła. 

3. Zarząd Koła stanowią: 

a. Przewodniczący 

b. Wiceprzewodniczący 

c. Sekretarz 

4. Do zadań Zarządu należą: 

a. kierowanie działalnością Koła, 

b. reprezentowanie Koła na zewnątrz, 

c. ustalanie planu pracy Koła, 

d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Koła 

5. Zarząd Koła jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie 

Członków Koła większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

6. Kandydata do Zarządu może zgłosić każdy członek Koła. 

7. Wybory odbywają się raz na rok, mandaty członków Zarządu wygasają 

automatycznie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Koła 

kończącego kadencję. 



8. Osoby sprawujące wybieralne funkcje automatycznie ustępują z 

zajmowanych stanowisk wraz z chwilą ukończenia studiów. 

9. Zarząd może być zawieszony jedynie przez Walne Zgromadzenie w 

obecności co najmniej ¾ członków Koła większością 2/3 głosów. 

 

Rozdział V - Opiekun Koła 

 

1. Opiekunem Koła jest pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału 

Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku. 

2. Opiekun sprawuje opiekę merytoryczną nad Kołem i jest jego 

doradcą naukowym,  

3. Opiekun reprezentuje Koło wobec Władz Uczelni. 

4. Opiekun współpracuje z Zarządem i Walnym Zgromadzeniem w 

sprawie podejmowania ważnych decyzji oraz ustalania planu pracy na 

rok akademicki. 

 

Rozdział VI - Finanse Koła 

 

1. Wszystkie potrzeby finansowe Koła pokrywane są ze środków 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku oraz ze środków własnych. 

 

Rozdział VII - Postanowienia Końcowe 

 

1. Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne 

Zgromadzenie Członków Koła większością 2/3 głosów członków Koła 

obecnych podczas głosowania. 

2. W tym samym trybie dokonuje się zmian Statutu. 

3. Rozwiązanie Koła może nastąpić na mocy Walnego Zgromadzenia 

Członków Koła w obecności co najmniej ¾ członków Koła większością 

2/3 głosów. 


