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S T A T U T 
Studenckiego Koła Naukowego Creo  

w Państwowej Wy Ŝszej Szkole Zawodowej w Elbl ągu 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Siedzibą Studenckiego Koła Naukowego Creo, zwanego dalej Kołem, jest Instytut 
Politechniczny  w PWSZ w Elblągu. 
. 
 

§ 2 
Koło moŜe uŜywać znaku graficznego, wyróŜniającego je wśród innych organizacji 
studenckich. 
Znak ten stanowi własność Koła i podlega ochronie. 

 
§ 3 

Czas działania Koła jest nieokreślony. 
 

CELE  I  FORMY DZIAŁANIA 

 
§ 4 

Celami Koła są: 
1) rozwijanie i kształtowanie naukowych i zawodowych zainteresowań studentów, 
2) inicjowanie i wykonywanie prac wspomagających proces dydaktyczno – 

wychowawczy PWSZ w Elblągu, 
3) współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach, 
4) rozwijanie umiejętności rynkowych (współpraca z Akademickim Inkubatorem 

Przedsiębiorczości), 
5) promowanie PWSZ w Elblągu. 

 
§ 5 

Koło działa w szczególności poprzez : 
1) współudział w organizowaniu przez Uczelnię konferencji naukowych, wykładów, 

wystaw, konkursów, zjazdów, pokazów, ankiet i warsztatów, 
2) udział w konferencjach poświęconych działalności Koła oraz w spotkaniach                          

z podobnymi organizacjami, 
3) współorganizowanie wraz z władzami PWSZ obozów, szkoleń i kursów naukowych 

oraz zawodów,  
4) promowanie w zakresie merytorycznym zgodnym z działalnością Koła. 

 
§ 6 

Działalność statutowa Koła jest oparta o pracę społeczną jego członków.  
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§ 7 

W ramach Koła mogą działać sekcje, które są powoływane przez Walne Zgromadzenie 
Członków Koła. 
  

§ 8 
Członkiem Koła moŜe być : 

1) członek zwyczajny, którym jest kaŜdy student PWSZ w Elblągu deklarujący chęć 
udziału w działalności Koła, 

2) członek wspierający, którym jest opiekun Koła lub konsultant naukowy z ramienia 
PWSZ w Elblągu (w liczbie jeden członek wspierający na sekcję), 

3) członek honorowy, którym moŜe zostać osoba, która w szczególny sposób 
przyczyniła się do rozwoju Koła. 

 
§ 9 

Członek zwyczajny : 
1) ma czynne i bierne prawo w wyborze do władz Koła, 
2) moŜe korzystać z wszelkich pomocy naukowych i zawodowych znajdujących się                    

w dyspozycji Koła, 
3) moŜe zgłaszać wnioski, postulaty i zapytania do Zarządu, 
4) moŜe korzystać z serwisu informatycznego Koła w celu promowania swoich 

osiągnięć, 
5) ma prawo do udziału we wszystkich formach działalności Koła. 

 
§ 10 

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest : 
1) czynne uczestnictwo w statutowych pracach Koła, 
2) przestrzeganie Statutu Koła, 
3) dbanie o dobre imię Koła oraz popularyzację jego idei i osiągnięć. 

 
§ 11 

Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku: 
1) złoŜenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa, 
2) wykluczenia z Koła – w drodze uchwały Zarządu z powodu prowadzenia działalności 

sprzecznej ze Statutem Koła lub Statutem PWSZ w Elblągu, 
3) naraŜenia dobrego imienia Koła lub długotrwałego nie wywiązywania się z przyjętych 

zobowiązań. 
 

§ 12 
Obowiązkiem członka wspierającego jest: 

1)  pomoc merytoryczna w działalności Koła, 
2)  współudział w przygotowywaniu planu działalności Koła, 
3)  współudział w przygotowywaniu planu rzeczowo – finansowego Koła, 
4)  współudział w przygotowywaniu sprawozdań z działalności Koła, 
5) współudział w przygotowywaniu rozliczeń z otrzymanych środków na działalność 

Koła. 
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§ 13 
Tytuł Członka Honorowego Koła nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 
Zarządu Koła w porozumieniu z Rektorem PWSZ w Elblągu. 

STRUKTURA I ZARZĄDZANIE KOŁEM 

 
§ 14 

Władzami Koła są: 
1) Walne Zgromadzenie Członków Koła, 
2) Zarząd Koła  

 
§ 15 

Walne Zgromadzenie Członków  Koła jest najwyŜszą władzą Koła. 
Walne Zgromadzenie Członków Koła jest organem, w skład którego wchodzą wszyscy 
członkowie zwyczajni. 
Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Koła prowadzi przewodniczący Zarządu. Do 
czasu wyboru przewodniczącego obrady prowadzi student wskazany przez Dyrektora 
Instytutu.  
 

§ 16 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenie Członków Koła naleŜy: 

1) zatwierdzanie kierunków działania Koła wskazanych przez Zarząd, 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, 
3) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Koła, 
4) uchwalanie statutu Koła, 
5) nadawanie tytułu Członka Honorowego, 
6) powoływanie sekcji Koła, 
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła wniesionych przez członków Koła, 
8) opiniowanie kandydatów na członków wspierających. 

 
§ 17 

Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych                
w formie uchwał. Dla waŜności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość 
głosów uprawnionych do głosowania. 
 

§ 18 
KaŜdemu członkowi Koła przysługuje jeden głos. 
 

§ 19 
Na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła musi być obecnych co najmniej dwóch członków 
Zarządu. 
 

§ 20 
Walne Zgromadzenie Członków Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła nie rzadziej niŜ raz 
w semestrze akademickim, powiadamiając Rektora PWSZ w Elblągu  i członków o jego 
miejscu i terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obrad. 
 

§ 21 
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

1) przewodniczącemu Koła, 
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2) co najmniej  trzem członkom Koła. 
 

§ 22 
Zarząd jest organem wykonawczym Koła, kieruje jego bieŜącą działalnością i reprezentuje 
je na zewnętrz. 
 

§ 23 
Do kompetencji Zarządu naleŜy w szczególności:  

1) reprezentowanie Koła w PWSZ  i w kontaktach z innymi organizacjami, 
2) kierowanie i koordynowanie pracy Koła i współpracy z innymi organizacjami, 
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Koła, 
4) prowadzenie gospodarki finansowej Koła, 
5) przyjmowanie nowych Członków Koła, 
6) wysuwanie kandydatur na Członków Honorowych w porozumieniu z Rektorem 

PWSZ   w Elblągu, 
7) prowadzenie dokumentacji i korespondencji Koła. 

 
§ 24 

Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy członków Zarządu. 
 

§ 25 
W skład Zarządu wchodzi : 

1) przewodniczący, 
2) wiceprzewodniczący, 
3) sekretarz, 
4) przewodniczący poszczególnych sekcji. 

 
§ 26 

Przewodniczący wybierany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym na 
pierwszym w roku akademickim wyborczym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków 
Koła (w obecności co najmniej połowy członków), które winno się odbyć najpóźniej                    
w miesiąc po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych. JeŜeli Ŝaden z kandydatów nie otrzyma 
poparcia wymaganego Statutem, wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy 
otrzymali największą liczbę głosów. 
Pozostałych członków Zarządu proponuje Przewodniczący. Są oni zatwierdzani w 
głosowaniach odrębnych. W przypadku nie zatwierdzenia kandydata przez Walne 
Zgromadzenie Członków Koła, Przewodniczący wyznacza kolejnego kandydata. 
 

§ 27 
Kadencja Zarządu trwa jeden rok. 
 

§ 28 
Kadencja Zarządu kończy się z upływem tygodnia od chwili wyboru nowego Zarządu. Do 
tego czasu dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki. 
 

§ 29 
Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie Członków z inicjatywy 10 % uczestników 
Walnego Zgromadzenia Członków Koła, moŜe odwołać Przewodniczącego lub członków 
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Zarządu, niezwłocznie dokonując w tym samym trybie wyboru nowego Przewodniczącego, 
który poda skład nowego Zarządu. 
Kadencja tak wybranego Zarządu kończy się z terminem kolejnych wyborów. 
 

§ 30 
Do obowiązków Przewodniczącego naleŜy: 

1) przygotowywanie harmonogramu pracy Koła, 
2) przygotowywanie planu rzeczowo – finansowego Koła, 
3) przygotowywanie sprawozdania z działalności Zarządu, 
4) przygotowywanie sprawozdania z działalności Koła, 
5) przygotowywanie rozliczeń z otrzymanych środków dla Rektora PWSZ w Elblągu nie 

rzadziej niŜ raz w semestrze, 
6) reprezentowanie Koła w PWSZ w Elblągu, w kontaktach z innymi organizacjami i na 

wszystkich oficjalnych spotkaniach, 
7) dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła, 
8) nadzorowanie prac zespołów zadaniowych. 

 
§ 31 

Do obowiązków Wiceprzewodniczącego naleŜy zastępowanie Przewodniczącego podczas 
jego nieobecności. 

 
§ 32 

Do obowiązków  Sekretarza Koła naleŜy: 
1) sporządzanie sprawozdań ze wszystkich spotkań Koła, 
2) gromadzenie dokumentacji i sprawozdań z roboczych spotkań Koła, sporządzanych 

przez przewodniczących sekcji, 
3) sprawowanie pieczy nad wszelką formalną dokumentacją Koła. 

 
§ 33 

Członkiem wspierającym (opiekun lub konsultant) jest nauczyciel akademicki Państwowej 
WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu powoływany przez Dyrektora Instytutu po 
zaopiniowaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Koła.  

FINANSE  KOŁA 

 
§ 34 

Działalność Koła jest finansowana ze środków otrzymanych z PWSZ w Elblągu bądź ze 
środków własnych Koła. Źródła środków własnych Koła to: sponsoring, dotacje, darowizny, 
spadki i zapisy, składki członkowskie, wpływy z działalności zarobkowej prowadzonej w 
ramach PWSZ w Elblągu. 
 

§ 35 
Środki finansowe Koła dzielą się na: 

1) środki naleŜące do ogólnego funduszu Koła, 
2) środki pozostające do dyspozycji poszczególnych sekcji Koła. 

Plan rzeczowo- finansowy Koła stanowi część planu rzeczowo - finansowego PWSZ                 
w Elblągu. 
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PRZEPISY KOŃCOWE 

 
§ 36 

Statut wchodzi w Ŝycie z dniem 5 czerwca 2008r. 
 

§ 37 
Projekty zmian w Statucie naleŜy przedłoŜyć do zaopiniowania radcy prawnemu PWSZ              
w Elblągu oraz na ręce Zarządu co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Walnego 
Zgromadzenia Członków Koła.  
 


