
Statut 

Koła Naukowego 

Medyków Weterynaryjnych 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych, zwane dalej Kołem, 

jest organizacją studencką opartą na zasadach dobrowolności, działającą przy Wydziale Medycyny 

Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

§2 

Koło może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych. 

§3 

Koło jest organizacją naukową o charakterze niezarobkowym. 

§4 

1.Patronat naukowy nad Kołem sprawuje Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

2.0piekunem Koła jest nauczyciel akademicki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego 

3.0piekun Koła Naukowego: 

1) wspomaga Koło Naukowe wobec władz uczelni i na zewnątrz. 

2) pomaga organizować działalność Koła Naukowego. 

3) opiniuje program naukowy Koła Naukowego 

4) uczestniczy w przedsięwzięciach Koła 

5) opiniuje wnioski Zarządu dla Walnego Zebrania Członków 

4.W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Naukowym, Opiekun 

wyznacza swojego zastępcę na ten okres. 
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Rozdział li 

Cele i zadania Koła 

§5 

Do zadań Koła należy: 

1. Celami Koła Naukowego są: pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności 

studentów w zakresie medycyny weterynaryjnej. 

2. Do zadań Koła Naukowego należy: 

1) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów w zakresie 
medycyny weterynaryjnej, 

2) prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu 

wyrobienia samodzielności poznawczej, 

3) promowanie Uczelni, 

4) rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy 

medycyny weterynaryjnej, 

umiejętności studentów w zakresie 

5) rozwijanie krajowych 

naukowego, 

międzynarodowych kontaktów studenckiego ruchu 

6) rozwijanie umiejętności organizacyjnych 

Naukowego, 

interpersonalnych członków Koła 

7) zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu medycyny weterynaryjnej, 

8) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami 

akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką. 

§6 

Swoje zadania Koło realizuje poprzez: 

1. działania naukowe (w szczególności: spotkania, wykłady, dyskusje, praktyki, konferencje, 

warsztaty, obozy naukowe itp.) 

2. opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowych wykonanych przez członków 

Koła 

3. współpracę z innymi kołami naukowymi 

4. kontakty ze studentami z innych uczelni, w tym także zagranicznych 

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych Strona 2 



Rozdział Ili 

Członkowie 

§7 

l. Do Koła Naukowego przystąpić mogą studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
niezależnie od trybu i formy podjętych studiów, którzy popierają cele Koła oraz deklarują i dają 
rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów. 

2. Nabycie członkostwa powstaje w formie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia danej osoby 

w poczet członków Koła Naukowego. 

§8 

Członkowie Koła Naukowego mają prawo: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła Naukowego, 

2) uczestniczenia w pracach i programach prowadzonych przez Koło i we wszystkich 
przedsięwzięciach Koła Naukowego zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Statut, 

3) korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji Koła 

Naukowego. 

4) Prezentować prace badawcze na płatnych konferencjach, w których udział finansowany 

jest ze środków KNMW za pisemną zgodą opiekuna pracy i opiekuna KNMW. 

5) uczestnictwa w konferencji naukowych. W przypadku uczestnictwa w płatnych 

konferencjach, o dofinansowanie którego zwraca się do Zarządu Koła zobowiązany jest 

w terminie najpóźniej tygodnia od dnia rozpoczęcia rejestracji na konferencję złożyć 
zarządowi pełną dokumentację. 

§9 

Członek Koła Naukowego ma obowiązek: 
1) wypełnić deklarację członkowską, której wzór stanowi załącznik do niniejszego 
Statutu, 
dbać o wysoki poziom naukowo-badawczy działań Koła i swoich własnych, 

2) brać czynny udział w pracach Koła Naukowego m.in, poprzez: 
- uczestnictwo w przeglądach studenckich kół naukowych, 
- uczestnictwo w międzynarodowych sejmikach SKN, 
- publikacje w czasopismach o tematyce medycznej. 

3) przestrzegać postanowień Statutu Koła Naukowego oraz uchwał władz Koła 
Naukowego, 
6) dbać o dobre imię Koła oraz popularyzować jego idee, 

§ 10 
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5. Utrata członkostwa w Kole Naukowego następuje w formie Uchwały Zarządu w 
przypadku: 
1) złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa, 

2) uchylania się od uczestnictwa w pracach koła, 

3) utraty praw studenckich, 

4) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub innymi uchwałami władz Koła 
Naukowego, 

5) długotrwałego nie wywiązywania się z przyjętych wobec Koła Naukowego zobowiązań, 

6) rozwiązania Koła Naukowego. 

Władzami Koła Naukowego są: 
l)Walne Zebranie Członków, 
2)Zarząd. 

Rozdział IV 

Władze Koła 

§ 11 

§ 12 

1 . Zebranie Członków podejmuje uchwały na Walnym Zebraniu zwykłą większością 
głosów. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność w głosowaniu co 
najmniej połowy ogólnej liczby członków Koła. 
2 W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie dysponuje wskazanym w pkt. 1 
kworum nie odbędzie się z powodu braku wymaganej liczby członków, odbywa się ono w 
drugim terminie, nie krótszym niż 1 godzina po pierwszym i jest prawomocne bez względu 
na liczbę obecnych. 
3 Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd lub z inicjatywy co najmniej 1/4 
członków koła naukowego. 
4 W Walnym Zebraniu Członków mają prawo uczestniczyć poza członkami Koła osoby 
zaproszone przez Zarząd, opiekun Koła i patron, lecz nie posiadają oni prawa do 
głosowania za przyjęciem Uchwał 

§ 13 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła 
2. Walne Zebranie zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, 
3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) wybór Zarządu - Prezesa oraz Sekretarza KNMW i ich odwołanie 
2) określanie kierunków działalności Koła 
3) uchwalanie zmian w Statucie 
4) możliwość nałożenia na członków Koła obowiązku składek oraz określenie ich 
wysokości 
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§ 14 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła Naukowego, kieruje jego bieżącą działalnością, 

zapewniając jednocześnie reprezentację Koła Naukowego. 

2. Kadencja Zarządu trwa rok. Rozpoczyna się z upływem tygodnia od chwili wyboru i tego samego 
dnia kończy się kadencja poprzedniego Zarządu. 

3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Zastępca Prezesa i Sekretarz 

4. Zastępca Prezesa powoływany jest przez nowego Prezesa w przeciągu dwóch tygodni od 
wybrania Prezesa Koła. 

§ 14 

1.Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) kierowanie i koordynowanie pracy Koła Naukowego i współpracy z innymi organizacjami, 

2) reprezentowanie Koła Naukowego wobec władz Uczelni i poza nią, 

Z.Do kompetencji Prezesa należy w szczególności: 

1) kierowanie pracą zarządu, 

2) wyznaczanie terminów spotkań zarządu. 

3.Do kompetencji Sekretarza należy dbałość o dokumentację Koła Naukowego. 

§ 15 

Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zebranie Członków, uchwałą podjętą w obecności co 

najmniej 3/4 członków Koła, większością 2/3 głosów. 

§ 16 

1.Koło działa w oparciu o środki przyznane przez Władze Uczelni oraz instytucje i organizacje 
wspierające studencki ruch naukowy. 

2. Roczne sprawozdanie z działalności finansowej przedkładane jest członkom Koła na Walnym 

Zebraniu. 

3. Dokumenty finansowe Koła znajdują się u Sekretarza Koła i są przedstawiane do wglądu dla 

członków Koła podczas Walnego Zebrania. 
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Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

§ 17 

1. Koło Naukowe działa w strukturze organizacyjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

SGGW. 

2. Przewodniczący Zarządu wraz z Opiekunem Koła Naukowego przedkłada prorektorowi do 

spraw studenckich sprawozdanie z działalności koła w terminie określonym przez władze 

Uczelni. 

3. Ciągłość Koła Naukowego zostaje zapewniona przez Zarząd, na którym spoczywa obowiązek 

rekrutacji nowych członków. W przypadku wygaśnięcia członkostwa wszystkich członków, 

decyzje w sprawie przyjęcia danej osoby w poczet członków Koła Naukowego podejmuje 

jednoosobowo Opiekun naukowy, który wyznacza osobę do czasowego sprawowania 

funkcji władz Koła. Uprawnienie takiej osoby nie dotyczy zmian statutu i likwidacji koła 

naukowego. 

5. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Zebrania Członków, podjętej w obecności co 

najmniej 3/4 członków uprawnionych do głosowania, większością 2/3 głosów. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Zarząd Koła. 

7. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do Rejestru Uczelnianego 

Organizacji Studenckich, który prowadzi Rektor. 
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