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STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO „COOLTURA“ 

PWSZ W KONINIE 
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ROZDZIAŁ 1 
Postanowienia ogólne 

 
Art.1 

Studenckie Koło Naukowe „Cooltura“ (zwane dalej „Kołem“ lub 
„SKNC“) jest dobrowolną, samorządną organizacją  
o charakterze naukowym i samokształceniowym, zrzeszającą 
studentów i wykładowców zainteresowanych realizacja celów 
ujetych w niniejszym statucie, działającą przy Instytucie 
Neofilologii PWSZ w Koninie. 
 

Art. 2 
Podstawami prawnymi działania Koła jest ustawa z dnia 
27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 572 ze zmianami), właściwa decyzja Jego Magnificencji 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i 
niniejszy Statut. 
 

Art.3 
Siedzibą Koła jest Instytut Neofilologii PWSZ w Koninie. 
 

Art. 4 
Studenckie Koło Naukowe „Cooltura“ jest organizacją 
niezależną politycznie, zrzeszającą osoby o różnym 
światopoglądzie. 

 
ROZDZIAŁ 2 

Cele i zadania Koła 
 

Art. 5 
Celem działalności Koła jest: 

a) stworzenie warunków umożliwiajacych studentom 
poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianych 
kultury i życia społeczno-politycznego krajów angielskiego 
obszaru językowego 

b) umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania 
wyników swoich badań i prac 

c) prowadzenie działalności naukowo-badawczej 
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d) rozwijanie u studentów umiejętności pracy w grupie i 
zdolności organizatorskich 

e)  promowanie PWSZ i dbałość o dobry wizerunek Uczelni 
 

Art. 6 
Cele statutowe realizowane są przez: 

a) uczestnictwo w seminariach, konferencjach i projektach 
badawczych 

b) organizowanie spotkań i dyskusji oraz konferencji, 
prezentacji i warsztatów 

c) nawiazywanie i poszerzanie kontaktów z organizacjami i 
kołami naukowymi w ramach Uczelni oraz w innych 
ośrodkach akademickich 

d) ogłaszanie prac członków Koła w czasopismach i 
biuletynach 

e) prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Koła w 
postaci witryny internetowej 

 
ROZDZIAŁ 3 

Członkowstwo w Kole. Prawa i obowi ązki członków 
 

Art. 7 
Członkiem Koła może zostać każdy student i nauczyciel 
akademicki PWSZ w Koninie oraz wszyscy zainteresowani 
realizacją celów ujętych w art. 5. 

 
Art. 8 

Członkowstwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła po 
złożeniu deklaracji określonej przez Zarząd (wzór w 
załączeniu). 
 

Art. 9 
Członkowstwo w Kole wygasa w przypadku: 

a) dobrowolnej rezygnacji po złożeniu odpowiedniego 
oświadczenia 

b) wykluczenia z Koła na podstawie uchwały Zarządu Koła w 
przypadku nie wypełniania obowiązków objętych Statutem 
lub nie przestrzegania postanowień władz Koła 

c) rozwiązania Koła 
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Art. 10 

Każdy członek Koła ma prawo do: 
a) uczestnictwa we wszelkich formach działalności Koła 
b) czynnego i biernego prawa wyborczego w organach Koła 
c) swobodnego wyrażania swoich opinii i poglądów na 

aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub referatu 
d) korzystania z pomocy pracowników naukowych i 

dydaktycznych jednostki Uczelni 
e) uzyskiwania informacji o pracy Zarządu i jej ocenania 
f) korzystania z wszelkich urzadzeń i zbiorów znajdujących 

sie w posiadaniu Koła na zasadach określonych przez 
Zarząd Koła. 

 
Art. 11 

Każdy członek Koła ma obowiązek: 
a) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał Walnego 

Zebrania i rozporządzeń Zarządu 
b) aktywnie uczestniczyć w działalności Koła i sumiennie 

przestrzegać swoich obowiązków 
c) dbać o dobre imię Koła, Instytutu Neofilologii i Uczelni 
d) szanować zasady współżycia społecznego 

 
 

ROZDZIAŁ 4 
Władze Koła 

 
Art. 12 

Władze Koła stanowią: 
a) Walne Zebranie członków Koła 
b) 3-5 osobowy zarząd 

 
Art. 13 

Walne Zebranie członków Koła: 
a) jest najwyższą władza Koła i ma prawo podejmowania 

wszelkich decyzji dotyczace SKNC (każdy członek ma 
jeden głos) 

b) podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w 
obecnosci co najmniej ½ członków Koła 
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c) zbiera się co najmniej raz w roku akademickim 
d) jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego 

Zarządu Koła 
 

Art.14 
Zarząd Koła stanowią: 

a) Przewodniczący 
b) Zastępca Przewodniczacego 
c) Dwóch Członków 

 
Art. 15 

Zarząd jest powoływany na okres jednego roku akademickiego 
przez Walne Zebranie Koła przy obecności minimum połowy 
członków Koła zwykłą większością głosów. Kandydatury na 
poszczególne funkcje zgłaszane są bezpośrednio przed 
wyborami. 
 

Art. 16 
Kompetencje i obowiązki Zarządu: 

a) kierowanie działalnością Koła 
b) reprezentowanie Koła w ramach Uczelni i poza nią 
c) podejmowanie decyzji dotyczących planu działalności Koła 
d) prowadzenie ewidencji członków Koła 
e) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu członków 

Koła 
f) zwoływanie zwykłych oraz Walnych zebrań Koła 
g) zarządzanie majątkiem oraz funduszami Koła 

 
Art. 17 

Zarząd  może być odwołany przez Walne Zebranie  
w obecności co najmniej połowy członków Koła zwykłą 
większością  głosów. 
 

ROZDZIAŁ 5 
Opiekun naukowy Koła 

 
Art. 18 
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Opiekunem Koła jest pracownik uczelni ze stopniem co 
najmniej magistra. Opiekuna wyznacza i zatwierdza dyrektor 
Instytutu Neofilologii. 
 

Art. 19 
Do kompetencji opiekuna należy: 

a) pomoc w kształtowaniu szeroko rozumianej strategii Koła 
z uwzględnieniem opinii jego członków 

b) reprezentowanie interesów Koła w ramach Uczelni, jak i 
poza nią 

c) opiniowanie tematów badawczych podejmowanych przez 
Koło 

 
ROZDZIAŁ 6 

Rozwiązanie Koła 
 

Art. 20 
Koło ulega rozwiązaniu w przypadku: 

a) braku możliwości zapewnienia ciągłości jego działania 
b) decyzji Rektora Uczelni 
c) uchwały Walnego Zebrania 
 

ROZDZIAŁ 7 
Postanowienia ko ńcowe 

 
Art. 21 

Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne 
Zebranie zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy członków. 
 

Art. 22 
Sprawy nieuregulowane w Statucie rozstrzygane sa na 
Walnym zebraniu.   
 


