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STATUT 

Koła Naukowego Doktorantów 

działającego na 

Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1  

1. Słuchacze studiów doktoranckich zrzeszeni w kole naukowym przyjmują nazwę Koło Naukowe 
Doktorantów GeoScience, w skrócie KNDG, zwanego dalej Kołem. 

2. Koło może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy na język angielski. 
Oficjalną nazwą w języku angielskim jest: AGH UST PhD Student Science Society. 

3. Koło ma prawo posługiwać się skróconą nazwą: KNDG oraz własnym logo, którego projekt zatwierdza 
Walne Zebranie członków. 

§ 2  

1. Koło działa na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, zwanego dalej Wydziałem GGiOŚ, na 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwanej dalej Uczelnią. 

2. Adresem siedziby Koła jest: Koło Naukowe Doktorantów GeoScience, Akademia Górnicza-Hutnicza, 
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 

§ 3  

Podstawą prawną istnienia i działalności Koła jest Statut Uczelni oraz Ustawa z dnia 27.07.2005 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym. 

§ 4  

Koło powołane jest na czas nieokreślony. 

§ 5  

Działalność Koła oparta jest na zadeklarowanej, bezinteresownej aktywności jego członków. 
 

II. CELE I ZADANIA KOŁA 

§ 6  

1. Celami Koła są: 
1) rozbudzenie zainteresowań pracą badawczą i naukową, twórczą, samokształceniową, popularyzatorską i 

organizacyjną w środowisku słuchaczy studiów doktoranckich. 
2) zwiększenie aktywności naukowej słuchaczy studiów doktoranckich. 
3) rozwijanie współpracy pomiędzy słuchaczami studiów doktoranckich i pracownikami naukowymi 

uczelni technicznych, organizacjami zawodowymi oraz przedsiębiorstwami, działającymi w Polsce i za 
granicą. 

4) ułatwienie członkom Koła rozwijania i upowszechnianie ich pracy naukowej. 
5) stwarzanie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. 
6) propagowanie wiedzy z zakresu nauk o Ziemi i pokrewnych. 
7) nawiązywanie kontaktów naukowych z organizacjami działającymi w zakresie zainteresowań Koła, 

zarówno w kraju, jak i za granicą. 
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§ 7  

1. Koło realizuje swoje cele poprzez: 
1) cykliczne spotkania członków Koła poświęcone poszerzaniu wiedzy z zakresu nauk o Ziemi i 

pokrewnej. 
2) organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, wykładach, seminariach, konferencjach, debatach 

i warsztatach. 
3) współudział merytoryczny i organizacyjny w konferencjach i sesjach naukowych. 
4) organizowanie i uczestniczenie w projektach badawczych. 
5) organizowanie i uczestniczenie w obozach i wyprawach naukowych. 
6) współpracę z Władzami Uczelni, pokrewnymi Kołami Naukowymi z innych wydziałów i uczelni oraz 

organizacjami wspierającymi działalność słuchaczy studiów doktoranckich. 
7) współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami. 
8) organizowanie i współudział w działaniach promujących Uczelnię, i Wydział Geologii, Geofizyki i 

Ochrony Środowiska. 

III. CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 8  

1. Członkami Koła mogą słuchacze studiów doktoranckich AGH przejawiający zainteresowania 
zagadnieniami mieszczącymi się w profilu działalności Koła, deklarujący chęć realizacji celów Koła, 
uznający Statut Koła. 

2. Członków Koła przyjmuje Zarząd Koła na ich wniosek, na podstawie deklaracji kandydata. 

§ 9  

Członek Koła ma prawo: 
1) udziału we wszystkich formach działalności Koła. 
2) korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której afiliowane jest Koło. 
3) do czynnego i biernego prawa wyborczego. 
4) odwołania się od decyzji Zarządu Koła do Walnego Zebrania Członków, którego decyzje w sprawach 

odwołań są ostateczne. 

§ 10  

Członek Koła ma obowiązek: 
1) przestrzegania postanowień Statutu Koła oraz uchwał jego organów. 
2) czynnego uczestniczenia w pracach Koła. 
3) aktywnego popierania działalności Koła i dbania o dobre imię Koła. 
4) terminowego wywiązywania się z powierzonych zadań. 
5) uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 11  

1. Utrata członkostwa następuje w razie: 
1) dobrowolnego wystąpienia z Koła. 
2) wykluczenia w drodze uchwały Zarządu Koła, 
3) z chwilą skreślenia przez kierownika studiów doktoranckich z listy uczestników studiów doktoranckich 

lub w przypadku rezygnacji uczestnika z kontynuowania studiów doktoranckich. 
4) w skutek rozwiązania Koła. 

2. Zarząd Koła może wykluczyć członka z Koła z powodu: 
1) świadomego działania na szkodę Koła. 
2) nieprzestrzegania Statutu. 
3) rażącego nie wywiązania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań. 

3. W sprawach, o których mowa w §11 ust.2 Zarząd podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów. 
4. Od uchwały Zarządu, w sprawie wykluczenia, przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania 

Koła, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Zarządu. Walne Zebranie, zwołane przez Zarząd w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia odwołania, podejmuje uchwałę w tej sprawie 
bezwzględną większością głosów. 
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IV. STRUKTURA KOŁA 

§ 12  

Władzami Koła są: 
1) Walne Zebranie Członków Koła. 
2) Zarząd Koła. 

§ 13  

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła. 

§ 14  

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu. 
2) uchwalanie Statutu Koła i zmian Statutu. 
3) zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu. 
4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła wniesionych przez członków Koła. 
5) rozpatrywanie skarg członków Koła na działalność Zarządu Koła. 
6) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Koła. 

§ 15  

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu Koła: 
1) z inicjatywy Zarządu. 
2) na wniosek 50% Członków Koła.  
3) na wniosek Opiekuna Koła. 

2. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes Zarządu Koła. 
3. Walne Zebranie Członków zwołuje się przynajmniej raz w ciągu roku akademickiego, jednak nie później 

niż przed upływem 31 października, z zastrzeżeniem  §11 ust.4. 
4. O miejscu i terminie Walnego Zebrania Członków Koła powiadamia członków Koła Prezes Zarządu na co 

najmniej 5 dni przed rozpoczęciem obrad. Przez powiadomienie rozumie się ogłoszenie informacji o 
obradach Walnego Zebrania Członków w wyznaczonym do tego celu miejscu. Miejsce i sposób 
powiadamiania ustala Zarząd Koła. 

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Zebranie zwołane w drugim terminie jest 
zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych. 

6. Zmiany w Statucie dokonuje Walne Zebranie Członków większą 2/3 głosów przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 

7. O sposobie głosowania decyduje przewodniczący Walnego Zebrania Członków. 
8. Członkowie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie osobiście. 
9. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. 

§ 16  

1. Zarząd wybierany jest spośród członków Koła na Walnym Zebraniu Członków bezwzględną większością 
głosów. 

2. W skład zarządu wchodzi po jednym przedstawicieli z każdej katedry Wydziału Geologii, Geofizyki i 
Ochrony Środowiska AGH. 

3. Zarząd jest organem wykonawczym Koła. Pisma w imieniu Zarządu podpisuje Prezes lub Wiceprezes. 
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§ 17  

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 
1) reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni. 
2) organizowanie i koordynowanie pracy Koła. 
3) ogólny nadzór nad finansami Koła. 
4) zatwierdzanie i rozpatrywanie zgłaszanych projektów i przyjmowanie ich do realizacji. 
5) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 
6) nadawanie i pozbawianie członkostwa. 

§ 18  

1. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika. 
2. Wybór Zarządu odbywa się w drodze głosowania tajnego zwykłą większością głosów na początku każdego 

roku akademickiego, nie później niż do 31 października na Walnym Zebraniu Członków. 
3. Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok akademicki. 
4. Członek Koła może wchodzić w skład Zarządu 4 kadencje z rzędu. 

§ 19  

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy członków Zarządu. 

2. Każdy członek Zarządu posiada 1 głos. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
3. Zebrania Zarządu odbywają się w ustalonych przez Zarząd terminach, jednak nie rzadziej niż 

z częstotliwością umożliwiającą efektywną pracę Koła. 
4. Po zakończeniu każdego roku akademickiego Zarząd Koła składa sprawozdanie ze swojej zeszłorocznej 

działalności na ręce Walnego Zebrania Członków. 

§ 20  

Jeżeli Zarząd Koła nie wypełnia swoich statutowych obowiązków lub działa w niezgodzie ze Statutem Koła, 
Walne Zebranie Członków może odwołać Zarząd Koła w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 

§ 21  

 
Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są niezgodne z przepisami prawa, 
Statutem AGH lub Statutem Koła.  
 

§ 22  

 
Praca organów Koła ma charakter społeczny. 
 

§ 23  

 
Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków materialnych przekazanych przez organy uczelni.  

V. OPIEKUNOWIE KOŁA NAUKOWEGO 

§ 24  

Opiekunów Koła Naukowego powołuje na wniosek Zarządu i za zgodą zainteresowanego Prorektor AGH ds. 
Kształcenia. 
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§ 25  

Opiekun Naukowy Koła sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną Koła. 

§ 26  

Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny AGH. 

§ 27  

Prorektor AGH ds. Kształcenia może odwołać Opiekuna Naukowego z pełnionej funkcji. 

§ 28  

Odwołany Opiekun Koła pełni swoją funkcję do momentu powołania nowego Opiekuna. 
 

VI. TRYB UCHWALANIA STATUTU I JEGO ZMIAN  

§ 29  

1. Zatwierdzenie Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia i tym samym zastępuje dotychczas istniejące przepisy 
regulujące funkcjonowanie KNDG. 

§ 30  

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, 
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

VII. ROZWIĄZANIE KOŁA 

Rozwiązanie Koła i zawieszenie jego działalności następuje w drodze: 
1) uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 

2/3 uprawnionych do głosowania. 
2) uchwały Senatu podjętej na wniosek Rektora w wypadkach określonych w Ustawie z dnia  

27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 


