
STATUT  
KOŁA NAUKOWEGO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI  

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU  
 

  

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne  

  

§ 1 

1. Nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Technologów Żywności.  

2. Koło zrzesza studentów na zasadzie dobrowolności. Działa jako organizacja naukowa przy 

Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

3. Koło jest jednostką niezależną od organizacji studenckich, samorządu studenckiego oraz innych 

organizacji.  

  

§ 2 

Celem Koła jest:  

1. stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej 

inicjatywy, nieskrępowanej wymiany myśli i poglądów naukowych, podnoszenie poziomu wiedzy 

studentów; 

2. pogłębianie i rozszerzanie wiadomości z zakresu nauk o żywności; 

3. krzewienie wiedzy o zasadach odżywiania i zdrowego stylu życia; 

4. pielęgnowanie więzi koleżeńskich.  

  

§ 3 

Koło realizuje swoje cele przez:  

1. współudział w pracy naukowej zakładów naukowych; 

2. prace terenowe i laboratoryjne;  

3. publikowanie swoich prac;  

4. organizowanie obozów naukowych i szkoleniowych, wycieczek do zakładów przemysłowych, 

wykładów i prelekcji, ogólnopolskich konferencji i seminariów;  

5. współdziałanie z innymi studenckimi Kołami Naukowymi oraz organizacjami w zakresie 

problemów związanych z naukami o żywności.  

  

§ 4 

Praca w Kole ma charakter wyłącznie społeczny. Za pracę w Kole nie można czerpać korzyści 

majątkowych.  

  

ROZDZIAŁ II 

Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki  

  

§ 5 

Członkami zwyczajnymi Koła mogą być studenci każdego stopnia studiów Wydziału Nauk o Żywności 

i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  



§ 6 

Kandydat na członka Koła przyjmowany jest przez Zarząd.  

  

§ 7 

Członek Koła zobowiązany jest:  

1. aktywnie uczestniczyć w pracach Koła i brać udział w obradach Walnego Zebrania. 

W uzasadnionych przypadkach członek Koła ma prawo nie stawić się na Walne Zebranie, o czym 

zobowiązany jest poinformować Zarząd co najmniej na cztery dni przed Zebraniem; 

2. ściśle przestrzegać Statutu Koła, uchwał Walnego Zebrania i postanowień Zarządu.  

  

§ 8 

Członek ma prawo:  

1. brać udział w obradach Walnego Zebrania, wybierać i być wybieranym do władz Koła;  

2. korzystać z pomocy Koła przy realizacji projektów i konserwacji sprzętu w zakresie działalności 

statutowej.  

  

§ 9 

1. Członkostwo wygasa przez dobrowolną rezygnację złożoną na piśmie. 

2. Członkostwo wygasa automatycznie po zakończeniu studiów Członka Koła.  

  

§ 10 

Członek Koła może zostać pozbawiony członkostwa i prawa do pracy w ramach Koła poprzez przyjęcie 

uchwały Zarządu za:  

• nieprzestrzeganie Statutu;  

• działanie na szkodę Koła;  

• niesubordynację;  

• nie branie czynnego udziału w pracach Koła.  

  

§ 11 

Zarząd może podjąć decyzję o przyznaniu, za szczególne zasługi na rzecz Koła, tytułu Honorowego 

Opiekuna Koła i Honorowego Członka Koła, wręczając wyróżnionym osobom legitymacje członkowskie.  

  

ROZDZIAŁ III 

Fundusze Koła  

  

§ 12 

Fundusze Koła składają się z:  

1. dotacji dziekańskich i rektorskich;  

2. nagród otrzymanych przez członków Koła;  

3. darowizn instytucji państwowych, organizacji lub przedsiębiorstw;  

4. innych źródeł.  

  

§ 13 

Wykorzystanie funduszy Koła jest każdorazowo zatwierdzane przez Zarząd.  

  

 



§ 14 

1. Wszystkie nagrody pieniężne uzyskane przez członków Koła za pracę w ramach Koła należą do 

funduszy Koła. Sposób wykorzystania w/w nagród jest w kompetencjach Zarządu Koła.  

2. Nagrody rzeczowe uzyskane przez członków Koła, za pracę w ramach Koła, należą do osób 

nagrodzonych.  

  

ROZDZIAŁ IV 

Władze Koła  

  

§ 15 

Władze Koła Naukowego Technologów Żywności stanowią:  

1. Walne Zebranie Koła,  

2. Zarząd.  

  

§ 16 

Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie członków Koła.  

  

§ 17 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu równym 

i bezpośrednim.  

  

§ 18 

Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w ciągu roku akademickiego. Zarząd 

decyduje o terminie i miejscu zebrania. Członków Koła Zarząd zawiadamia umieszczając stosowną 

informację na stronie internetowej Koła, tablicy ogłoszeń i/lub zawiadamiając drogą mailową co 

najmniej 2 tygodnie przed obradami Walnego Zebrania. Zarząd Koła zaprasza na to zebranie Opiekuna 

Koła, a także ma prawo zaprosić gości specjalnych.  

  

§ 19 

W przypadku niedopełnienia obowiązków przez Zarząd, 20% członków Koła, po konsultacji 

z Opiekunem Koła, może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, o czym pozostali członkowie Koła 

i Zarząd informowani są przynajmniej 4 dni przed datą zebrania. Wniosek o zmianę Zarządu, przed 

upływem kadencji, zostaje przyjęty w głosowaniu tajnym 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków. 

Nowe wybory odbywają się jak w przypadku wyborów terminowych.  

  

§ 20 

W szczególnych sytuacjach Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, informując o nim 

przynajmniej na 3 dni przed jego terminem.  

  

§ 21 

Walne Zebranie uchwala projekt Statutu oraz jego zmiany zwykłą większością głosów, przy obecności 

przynajmniej 2/3 członków. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje zebranie w późniejszym 

terminie i wówczas bez względu na liczbę obecnych członków wynik głosowania jest wiążący. Projekt 

Statutu zgłasza Zarząd lub 20% członków ogłaszając go co najmniej na 14 dni przed obradami Walnego 

Zebrania.  

  



§ 22 

Porządek Walnego Zebrania ustala Zarząd.  

  

§ 23 

Walne Zebranie otwiera i prowadzi Prezes Koła lub osoba przez niego wyznaczona.  

  

§ 24 

Każdego roku w listopadzie Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania sprawozdawczo-

wyborczego. Przebieg zebrania obejmuje:  

1. sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu;  

2. podsumowanie działalności Koła;  

3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;  

4. wybory nowego Zarządu.  

  

§ 25 

Prowadzący Walne Zebranie ma prawo unieważnić wyniki głosowania jeśli zostało ono 

przeprowadzone niezgodnie z postanowieniami Statutu.  

  

§ 26 

Wybory Zarządu odbywają się w następujący sposób: obecni na Walnym Zebraniu członkowie Koła 

zgłaszają spośród siebie kandydatów na członków Zarządu. Zgłoszona osoba musi wyrazić zgodę na 

kandydowanie. Członkowie Koła mogą kierować pytania i uwagi do kandydatów. Liczba kandydatów 

nie jest ograniczona, ale wynosi minimalnie 3 osoby. Zarząd zostaje wybrany w głosowaniu tajnym, 

przy czym jeden członek Koła może oddać głos maksymalnie na 3 kandydatów. W przypadku braku 

rozstrzygnięcia w głosowaniu, głosy są oddawane ponownie na kandydatów, którzy uzyskali taką samą 

ich liczbę w pierwszym głosowaniu. Głosy zbiera i liczy Komisja Skrutacyjna, wybierana przez osobę 

prowadzącą Walne Zebranie. 

  

§ 27 

Sekretarz Koła zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przebiegu Walnego Zebrania, który 

zostaje umieszczony na stronie internetowej Koła, a następnie jest dołączany do akt Koła.  

  

§ 28 

Niedopuszczalne jest uchylanie się od udziału w Zebraniach Koła bez wcześniejszego 

usprawiedliwienia. 

  

§ 29 

Zarząd kieruje działalnością Koła i zarządza jego majątkiem w okresie między obradami Walnego 

Zebrania. Decyzje Zarządu mogą być podważone jedynie przez Walne Zebranie i Nadzwyczajne Walne 

Zebranie Koła.  

  

§ 30 

Zarząd Koła składa się z 3 osób: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Zarząd 

może przesunąć funkcje skarbnika na prezesa lub wiceprezesa, a wiceprezesa na prezesa.  

  

 



§ 31 

Członkowie Zarządu dokonują między sobą podziału stanowisk, które zobowiązują się wykonywać 

sumiennie:  

1. Prezes kieruje działalnością Koła, czuwa nad całokształtem pracy Koła, reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Wiceprezes prowadzi korespondencję Koła, przechowuje akta Koła, pomaga w kierowaniu Koła  

3. Skarbnik reguluje rachunki, rozlicza fundusze.  

 

§ 32 

Kadencja członków Zarządu trwa do końca listopada każdego roku kalendarzowego.  

  

§ 33 

W przypadku ustania członkostwa osoby pełniącej funkcję w Zarządzie uzupełnienia jego składu 

dokonuje Zarząd w drodze kooptacji.  

 

§ 34 

Nowo wybrany Zarząd zobowiązany jest, w terminie 3 tygodni po Walnym Zebraniu, ogłosić na stronie 

internetowej Koła ogólny plan pracy na okres kolejnej kadencji oraz podać swój dokładny skład  

i funkcje.  

  

§ 35 

Na Zarządzie spoczywa obowiązek prowadzenia Kroniki Koła.  

  

§ 36 

Zarząd kieruje działalnością Koła i reprezentuje je na zewnątrz.  

  

§ 37 

Wszystkie materiały prezentujące prace Koła, wykorzystujące wizerunek i markę Koła, wymagają 

wcześniejszego zatwierdzenia przez Zarząd Koła.  

Wszystkie prace prezentujące działalność Koła, wykonane przez członków Koła, są własnością Koła,  

a Zarząd może nimi dysponować w sposób dowolny.  

  

§ 38 

Majątkiem Koła zarządza Zarząd Koła i Opiekun. Wykorzystanie majątku Koła wymaga zgody Zarządu 

i/lub Opiekuna.  

Opiekun Koła decyduje o zakupie sprzętu stanowiącego później majątek Koła. Wszelkie decyzje  

o zakupie takiego sprzętu wymagają konsultacji i zgody Opiekuna Koła.  

  

  

ROZDZIAŁ V Opiekun Koła  

  

§ 39 

Opiekun Koła jest wybierany przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Propozycje kandydatów,  

z ich uzasadnieniem, zgłasza Zarząd lub pozostali członkowie Koła. Wynik wyborów przedstawiony 

zostaje do wiadomości Władz Uczelni.  

  

 



§ 40 

Zarząd Koła może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania o zmianę 

Opiekuna Koła. Opiekun Koła ma prawo zrezygnować z funkcji przed władzami Koła.  

 

§ 41 

Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła, a działalność naukowa jest z nim uzgadniana. Może on brać 

udział w każdym posiedzeniu Zarządu i zebraniu Koła.  

  

§ 42 

Opiekun Koła dba o dobro Koła na forum Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu i całej Uczelni. W celu 

umożliwienia mu operatywnego działania Zarząd dostarcza mu sprawozdanie roczne z działalności Koła 

oraz plan pracy na okres trwania następnej kadencji. 

  

ROZDZIAŁ VI Rozwiązanie Koła  

  

§ 43 

Rozwiązanie Koła następuje wyłącznie na skutek uchwały Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym, 

większością 2/3 głosów, przy obecności minimum połowy członków Koła, na wniosek Zarządu lub 30% 

członków.  

  

§ 44 

Majątek Koła, w razie jego rozwiązania, Walne Zebranie przekazuje do depozytu Wydziałowi Nauk  

o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

 

 

 

Wersja z dnia: 29.03.2017 


