Statut
Studenckiego Koła Naukowo – Podróżniczego
„Denali”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Studenckie Koło Naukowo – Podróżnicze „Denali” Uniwersytetu Śląskiego, zwane dalej
w skrócie SKNP „Denali” jest formą aktywności studentów poszerzających zainteresowania
związane z turystyką i geografią turyzmu.
§2
SKNP „Denali” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
§3
Siedziba SKNP „Denali” mieści się przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego,
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec.
§4
SKNP „Denali” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym przedmiocie działania.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§1
Celem SKNP „Denali” jest:
•

poznawanie i promowanie szeroko pojętej wiedzy turystycznej;

•

promowanie turystyki i rekreacji wśród młodych ludzi i zachęcanie ich do rozwijania
swoich zainteresowań w tym kierunku;

•

bezpośrednie poznawanie regionów turystycznych;

•

organizacja wycieczek studyjnych, rajdów rowerowych, rajdów pieszych, wyjazdów
integracyjnych i szkoleniowych, wypraw wakacyjnych, uczestnictwo członków
w konferencjach, seminariach wykładach i szkoleniach poświeconych turystyce;

•

rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi edukacją turystyczną
oferującymi studentom możliwość zapoznania się ze stroną praktyczną ich
działalności;

•

promocja kontaktów międzyuczelnianych aktywnej młodzieży, integracja środowiska
naukowego i studenckiego;

•

nawiązywanie

kontaktów

i

współpracy

z

instytucjami

i

organizacjami

zainteresowanymi działalnością Koła.
§2
Koło realizuję swoje cele przede wszystkim poprzez:
•

popularyzację wiedzy krajoznawczej i turystycznej;

•

uczestnictwo i organizację wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, wykładów,
seminariów, itp.;

•

organizacja wycieczek studyjnych, rajdów rowerowych, rajdów pieszych, wyjazdów
integracyjnych i szkoleniowych, wypraw wakacyjnych, uczestnictwo członków
w konferencjach, seminariach wykładach i szkoleniach poświeconych turystyce;

•

doświadczanie podróży turystycznych oraz ich dokumentację i prezentacje;

•

współpraca z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością SKNP
„Denali”.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków
§1
Członkami SKNP „Denali” UŚ mogą być studenci i absolwenci Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego oraz osoby niezwiązane bezpośrednio z ww. uczelnią po złożeniu
pisemnego wniosku w ręce Zarządu i jego pozytywnym rozpatrzeniu.
§2
O przyjęciu do grona członków SKNP „Denali” decyduje Zarząd Koła zgodnie z
uprawnieniami Zarządu.

§3
1. Członek Koła ma prawo do:
•

czynnego i biernego prawa wyborczego władz SKNP „Denali”;

•

uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez SKNP „Denali”;

•

zgłaszania opinii, wniosków inicjatyw i postulatów pod adresem władz SKNP
„Denali” (o ile ich tematyka pokrywa się z obszarem działalności Koła);

•

korzystania z pomieszczeń i sprzętu należącego do SKNP „Denali” do realizacji celów
Koła;

•

korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki przy której afiliowane jest
Koło;

•

zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu SKNP „Denali” o
skreśleniu z listy członków;

•

kandydowania do władz SKNP „Denali”

2. Członek Koła obowiązany jest do:
•

dbania o dobre imię oraz mienie SKNP „Denali”;

•

aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów SKNP „Denali”;

•

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz SKNP „Denali”;

•

informowania Zarządu o swojej działalności w ramach Koła;

•

regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w SKNP „Denali”;

•

uczestnictwa w Walnym Zebraniu;

•

obowiązek poinformowania Zarządu, wraz z uzasadnieniem, o swojej nieobecności na
Walnym Zebraniu Koła najpóźniej w przeddzień zebrania.

§4
1. Członkostwo w SKNP „Denali” ustaje na skutek:
•

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do SKNP „Denali” po uprzednim
uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań względem SKNP
„Denali”;

•

skreślenia

na

mocy

uchwały

Zarządu

z

listy

członków

z

powodu

nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań;
•

wykluczenia ze SKNP „Denali” na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków w
przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i
uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SKNP „Denali”;

•

skreślenia z listy studentów.

2. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu z listy członków, uzasadniając
przyczynę skreślenia i wskazując jednocześnie na prawo wniesienia odwołania wciągu 14 dni
od daty poinformowania.
3. Zasady określone w punkcie poprzedzającym stosuje się odpowiednio do osób, którym
Zarząd odmówił przyjęcia w poczet członków SKNP „Denali”.
§5
Ze środków finansowych Koła mogą korzystać wyłącznie członkowie SKNP „Denali”.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§1
Władzami SKNP „Denali” są Walne Zebranie Członków i Zarząd Koła.
§2
Zarząd Koła:
1. zarząd jest władzą wykonawczą SKNP „Denali”;
2. zarząd

SKNP

„Denali”

składa

się

z

4

osób:

przewodniczącego,

wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika;
3. kadencja zarządu trwa jeden rok;
4. kandydatem na członka Zarządu może być każdy członek Koła;
5. zarząd jest powoływany i odwoływany przez Walne Zebranie członków
w głosowaniu tajnym, zgodnie z jego uprawnieniami;
6. zarząd zwołuje swoje posiedzenie w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał;
7. zarząd podejmuje decyzje jednogłośnie przy pełnej obecności;
8. do kompetencji i obowiązków Zarządu SKNP „Denali” należy:
•

realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

•

kierowanie bieżącą działalnością Koła;

•

przyjmowanie nowych członków Koła;

•

wnioskowanie o wykluczenie z SKNP „Denali”;

•

zarządzanie majątkiem Koła;

•

wnioskowanie o poprawkach do Statutu;

•

kontakt z władzami i administracją Uniwersytetu Śląskiego w sprawach
związanych z działalnością Koła;

•

zwoływanie Walnego Zebrania;

•

reprezentowanie Koła;

•

rozstrzyganie spraw spornych;

•

przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego o uzyskanych środkach
i sposobach ich wydawania;

•

w przypadku członka działającego na szkodę Koła lub nie wywiązującego się ze
swoich obowiązków Zarząd ma prawo zawiesić go, tzn. pozbawić praw
i obowiązków członkowskich do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

9. W przypadku odejścia części lub całości zarządu, Walne Zebranie członków powinno
uzupełnić skład Zarządu w okresie nie dłuższym jak 2 tygodnie.
§3
Walne Zebranie Członków:
1. walne Zebranie jest najwyższą władzą w Kole;
2. walne Zebranie stanowią wszyscy członkowie SKNP „Denali”;
3. zarząd zwołuje Walne Zebranie przynajmniej raz w roku, w ustalonym przez siebie
terminie;
4. zarząd ma obowiązek ustalić drugi termin Walne Zebranie w przypadku niestawienia
się wymaganej większości 50%+1 członków w pierwszym terminie;
5. wszyscy członkowie Koła powinni zostać poinformowani o terminach Walnego
Zebrania z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem;
6. walne Zebranie może być zwołane w dowolnym terminie na wniosek min. 2/5
członków Koła;
7. walne Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał przy obecności
przynajmniej 50%+1 liczby członków wraz z Zarządem;
8. walne Zebranie podejmuje decyzje większością bezwzględną (50%+1), chyba że
zaznaczono inaczej;
9. do kompetencji Walnego Zebrania należy:
•

powoływanie zarządu;

•

uchwalanie ogólnego planu pracy i działalności SKNP „Denali” na kolejny rok;

•

Podejmowanie decyzji o wykluczeniu z Koła;

•

odwoływanie Zarządu Koła większością 2/3 głosów;

•

uchwalanie zmian w Statucie większością 2/3 głosów;

•

podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła, przy czym uchwała ta musi być
podjęta jednogłośnie.

Rozdział V
Opiekun Koła
§1
1. Opiekun Koła reprezentuje je przed władzami Uniwersytety Śląskiego.
2. Opiekun Koła pomaga organizować działalność Koła. Ma głos doradczy przy
podejmowaniu decyzji przez Koło.
Rozdział VI
Majątek SKNT
§1
Majątek SKNP „Denali” służy wyłącznie do realizacji jego celów statutowych.
§2
Sprawy finansowe Koła są prowadzone zgodnie z polityką finansową Uniwersytetu
Śląskiego.
§3
Działalność SKNP „Denali” finansowana jest z:
•

składek członkowskich;

•

środków przekazanych przez Uniwersytet Śląski;

•

darowizn, dotacji, sponsoringu;

•

wpływów z przedsięwzięć organizowanych przez SKNP „Denali” ;

•

innych źródeł finansowania.
§4

Środkami finansowymi rozporządza Zarząd SKNP „Denali”.
§5
Gospodarka finansowa SKNP „Denali” jest jawna.
§6
SKNP „Denali” jest zobowiązane przedstawić organom uczelni sprawozdanie i rozliczenie
z otrzymanych środków raz w roku.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§1
Statut wchodzi w życie z datą zarejestrowania Koła przez władze uczelni.
§2
Zmiana Statutu jest możliwa podczas Walnego Zebrania, zgodnie z jego uprawnieniami.
§3
SKNP „Denali” rozwiązuje się automatycznie z chwilą wystąpienia z niego ostatniego
członka. W chwili rozwiązania koła, jego majątek przekazany jest Uniwersytetowi Śląskiemu,
zgodnie z obowiązującymi na nim zasadami.

§4
Kwestie nieuregulowane przez niniejszy Statut rozstrzygane są przez Zarząd.

