Statut
Koła Naukowego Germanistów PWSZ

§ 1. Podstawa prawna działalności Koła Naukowego Germanistów

Koło Naukowego Germanistów PWSZ, zwane w skrócie KNG PWSZ, zostaje
powołane jako samodzielna i samorządna organizacja studencka do realizacji
wytyczonych celów statutowych. Podstawą prawną jest ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Rozdział 4, artykuł 204 i 205.

§ 2. Cele i ich realizacja

1. Koło Naukowe Germanistów PWSZ w Koninie zostaje powołane w celu
popularyzacji, upowszechniania i pogłębiania znajomości języka niemieckiego,
kultury i literatury niemieckojęzycznej oraz przybliżenia obyczajów i życia
społeczeństwa krajów niemieckiego obszaru językowego wśród członków Koła,
studentów PWSZ oraz innych zainteresowanych osób. Ponadto celem działalności
Koła jest rozwój naukowy jego członków oraz promowanie Wydziału Filologicznego
PWSZ w społeczności studenckiej i lokalnej.
2. Powyższe cele realizowane będą poprzez:
a)

organizację spotkań, dyskusji i odczytów naukowych oraz
popularnonaukowych,

b)

udział i wystąpienia w seminariach i konferencjach,

c)

publikowanie referatów i artykułów naukowych w czasopismach i na stronach
internetowych koła,

d)

spotkania z ludźmi nauki i kultury oraz innymi osobistościami życia
społecznego z Polski i Niemiec,

e)

współpraca z innymi organizacjami o podobnym charakterze,

f)

wyjazdy szkoleniowe i kulturoznawcze,

g)

prowadzenie strony internetowej i działalności wydawniczej,

h)

realizację projektów celowych

§ 3. Siedziba i teren działalności

1. Siedzibą Koła Naukowego Germanistów PWSZ jest Wydział Filologiczny Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
2. Terenem działalności jest Wydział Filologiczny PWSZ. Poszczególne projekty, udział
w seminariach i konferencjach, a w szczególności wyjazdy szkoleniowe
i kulturoznawcze mogą być realizowane poza siedzibą Koła.

§ 4. Członkowie
1. Członkami zwyczajnymi Koła Naukowego Germanistów PWSZ mogą być studenci
i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
2. W pracach KNG PWSZ mogą ponadto brać udział jako członkowie nadzwyczajni
uczniowie i nauczyciele szkół średnich, studenci i wykładowcy innych szkół wyższych
oraz wszelkie inne osoby deklarujące chęć przystąpienia do KNG PWSZ i działania na
rzecz realizacji celów statutowych.
3. Przyjęcie w poczet członka KNG PWSZ odbywa się na podstawie złożenia deklaracji
członkowskiej.
4. Ustanie członkostwa następuje na skutek wykluczenia członka przez zarząd,
złożenia pisemnej deklaracji o wystąpieniu przez członka.
5. Każdy członek KNG PWSZ ma prawo do:
a) zgłaszania własnych propozycji i sugestii dotyczących działalności koła,
b) uczestniczeniu w kształtowaniu i realizacji programu koła,

c) udziału w projektach służących realizacji celów statutowych koła,
d) uczestniczenia we wszelkich podejmowanych inicjatywach przez i na rzecz koła,
e) informacji o bieżącej działalności Koła,
f) korzystania z dorobku, zasobów i urządzeń będących w posiadaniu koła,
g) składania zapytań i otrzymywania wyjaśnień podczas Walnego Zgromadzenia.

6. Każdy członek KNG PWSZ ma obowiązek:
a) przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i postanowień organów Koła,
b) uczestniczenia w zebraniach,
c) aktywnego uczestniczenia w pracach i projektach Koła
d) wywiązywania się z powierzonych mu zadań i realizowanych w ramach działań
statutowych,
e) dbać o dobre imię Koła i Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie
7. Członkostwo w Kole wygasa w przypadku:
a) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji
b) nie przestrzegania obowiązków określonych w punkcie 6 § 4.

§ 5. Władze Koła Naukowego Germanistów PWSZ

1. Władzami Koła Naukowego Germanistów PWSZ są:
a) Walne Zgromadzenie Koła
b) 3-5 osobowy zarząd

§ 6. Walne Zgromadzenie

1. Walne zgromadzenie członków KNG PWSZ jest najwyższą władzą KNG PWSZ
2. Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie wiążące decyzje dotyczące
działalności koła.
3. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia winno być zwołane co najmniej jeden raz w
danym roku akademickim.
4. Walne zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane przez zarząd Koła, w trybie
nadzwyczajnym natomiast na wniosek co najmniej 1/5 wszystkich członków
zwyczajnych.
5. Wszystkie decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością
głosów przy zachowanym quorum, tj. obecności co najmniej 50% uprawnionych do
głosowania członków. W przypadku braku quorum przewodniczący Walnego
zgromadzenia zarządza 15 minutową przerwę, a po jej zakończeniu quorum już nie
obowiązuje.
6. Do kompetencji Walnego zgromadzenia należy:
a) powoływanie i odwoływanie zarządu,
b) udzielanie absolutorium zarządowi,
c) zmiana statutu koła,
d) zatwierdzanie opiekuna naukowego,
e) wytyczanie kierunków działalności Koła,
f) podejmowanie decyzji strategicznych takich jak łączenie się z innym kołem lub
samorozwiązanie koła – tylko przy zachowanym quorum,
g) przyjmowanie nowych członków

§ 7. Zarząd Koła Naukowego Germanistów PWSZ

1. Do kierowania bieżącymi pracami koła powołany zostaje 3-5 osobowy zarząd koła
KNG PWSZ składający się z przewodniczącego, 1-2 zastępców, sekretarza i 1-2
członków Zarządu.

2. Zarząd KNG PWSZ jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na jeden rok
akademicki, przy czym członkowie zarządu mogą pełnić swoją funkcję więcej niż
jedną kadencję.
3. Wybór przewodniczącego zarządu, zastępcy (zastępców) i sekretarza następuje
spośród i w obrębie samego zarządu.
4. Zarząd wybierany zostaje w wyniku tajnego głosowania podczas obrad Walnego
Zgromadzenia, przy czym czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do zarządu
Koła przysługuje jedynie członkom zwyczajnym.
5. Zarząd KNG PWSZ może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w całości lub
tylko jego poszczególni członkowie.
6. W przypadku rezygnacji bądź odwołania jednego z członków zarządu zarząd zwołuje
w ciągu 2 tygodni Walne Zgromadzenie, które powołuje w miejsce rezygnującego lub
odwołanego członka zarządu nowego członka.
7. Do pierwszego zarządu powołane zostały studentki II roku: Natalia Marciniak,
Magdalena Sucharska, Karolina Ryguła i Patrycja Jurkiewicz.
8. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
a) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
b) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) przyjmowanie i wykluczanie członków,
d) realizacja celów statutowych,
e) zgłaszanie kandydatów na opiekuna Koła
f) kierowanie działalnością Koła i reprezentowanie go na zewnątrz,
g) współpraca z opiekunem Koła, władzami Instytutu, Uczelni i innymi
organizacjami o podobnych celach,
h) organizacja i przydział zadań poszczególnym członkom Koła w ramach
realizowanych projektów,
i) prowadzenie ewidencji członków oraz składanie sprawozdań przed Walnym
Zgromadzeniem,
j) zarządzanie majątkiem i funduszami Koła,
k) sporządzanie i przekazywanie materiałów dotyczących działalności Koła
wymaganych przez władze Uczelni, Instytutu, Rektora oraz jego pełnomocnika,

§ 8. Opiekun Koła Naukowego Germanistów PWSZ

1. Opiekun KNG PWSZ powoływany jest przez Dziekana Wydziału Filologicznego
PWSZ.
2. Kandydaturę Opiekuna KNG PWSZ może zgłaszać Zarząd Koła, Walne
Zgromadzenie lub Dziekan Wydziału Filologicznego PWSZ.
3. Opiekuna Koła zatwierdza Walne Zgromadzenie KNG PWSZ.
4. Koło Naukowe Germanistów PWSZ może mieć jednego lub kilku opiekunów
naukowych.
5. Opiekun KNG PWSZ pełni funkcje doradcze i pomocnicze, sprawuje opiekę
merytoryczną i naukową.

§ 9. Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane będą na zasadzie
dyskusji i odpowiednich uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie KNG PWSZ
lub w oparciu o Kodeks Cywilny.
2. Nieważność niektórych punktów niniejszego statutu nie narusza Ważności
pozostałych jego punktów.
3. W przypadku stwierdzenia nieważności któregokolwiek z ww. punktów niniejszego
statutu Walne Zgromadzenie dokonuje jego zmiany w ten sposób, aby treść nowego
punktu była znaczeniowo najbliższa treści wadliwego punktu.
4. Niniejszy statut nabiera mocy prawnej w dniu jego uchwalenia przez Walne
Zgromadzenie.

