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R E G U L A M I N 
Koła Naukowego Leśników  

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

Art. 1. 
 

Koło Naukowe Leśników zwane dalej „Kołem” nosi nazwę:  „Koło Naukowe Leśników Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”. 

 
Art. 2. 

 
1. Koło Naukowe Leśników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie posiada 

status wydziałowej organizacji studenckiej. 
 

2. Podstawę prawną działania Koła stanowią: 
a) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, 

poz. 1365 z późn. zm.) 
b) Statut  Uczelni  z dnia 28 kwietnia 2006 r. z późn. zm. 
c) Niniejszy regulamin zwany dalej „regulaminem”. 

 
Art. 3. 

 
Koło pod względem organizacyjno-prawnym podlega prodziekanowi ds. studenckich 
Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego zwanemu dalej „prodziekanem”, natomiast w sprawach 
merytorycznych -  powoływanemu przez dziekana  opiekunowi Koła. 

 
Art. 4. 

 
Siedzibą  Koła jest Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja przy al. 29 Listopada 46, 
31-425 w Krakowie. 

 
Art. 5. 

 
Koło używa logo w postaci  znaku graficznego: 

 
 

 
 
 
 

Art. 6. 
 

Koło używa pieczątki: 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
Koło Naukowe Leśników 
31-425  Kraków, al. 29 Listopada 46 
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Art. 7 
 

1. Władze kolegialne Koła i sekcji podejmują decyzje: 
a) w drodze uchwał, przyjmowanych zwykłą większością głosów.  „Zwykła większość głosów” 

to sytuacja, gdy liczba głosów „tak” jest większa od liczby głosów „nie”.  W przypadku, 
gdy liczba głosów „tak” i liczba głosów „nie” są równe  – decyduje głos przewodniczącego.  

b) Przy obecności co najmniej  dwóch trzecich uprawnionych do glosowania, 
przy czym – by uchwała była ważna - obydwa warunki muszą byd spełnione jednocześnie . 

 
2. W indywidualnych  jednostkowych sprawach władze jednoosobowe Koła i sekcji 

(tj. przewodniczący Koła i przewodniczący sekcji) podejmują decyzje samodzielnie. 
 
 

Rozdział II. Działalnośd Koła 
 
 

Art. 8. 
 

Koło jest podstawowym ogniwem studenckiej działalności naukowej Wydziału Leśnego. 
 

Art. 9. 
 

1. Koło jest platformą służącą rozwijaniu zainteresowao naukowych studentów, szczególnie 
poprzez:  
a) podejmowanie i prowadzenie zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych 

pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych, 
b) organizowanie obozów naukowych i projektów badawczych w kraju i za granicą, 
c) organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, sesjach i zjazdach 

naukowych krajowych i zagranicznych, 
d) podejmowanie współpracy z kołami naukowymi naszej i innych uczelni, w kraju i za granicą, 
e) podejmowanie współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami 

krajowymi i zagranicznymi, szczególnie zajmującymi się leśnictwem i pokrewnymi 
dziedzinami nauki,  

f) a także organizowanie życia koleżeoskiego w ramach działalności Koła, poprzez organizację 
wyjazdów,  spotkao integracyjnych i innych. 

 
2. Cele, o których mowa w ust. 1 członkowie Koła  realizują poprzez: 

a) Działalnośd naukowo-badawczą realizowaną w sekcjach, 
b) Działalnośd organizacyjną, w tym organizowanie przynajmniej raz w roku sesji naukowej.  

 
 

Rozdział III. Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki 
 
 

Art. 10. 
 

Członkowie Koła dzielą się  na: 
a) Członków zwyczajnych, 
b) Członków wspomagających 
c) Członków honorowych. 
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Art. 11. 
 

1. Członkami zwyczajnymi Koła są studenci wykazujący zainteresowanie działalnością  
co najmniej jednej z sekcji Koła i deklarujący chęd aktywnego uczestnictwa w jej pracach,  
którzy  na ręce  przewodniczącego sekcji złożą pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków 
Koła oraz zobowiązanie przestrzegania postanowieo niniejszego regulaminu i uzyskają 
jego akceptację.  

2. Osoba, której wniosek nie uzyska akceptacji przewodniczącego sekcji ma prawo odwoład się  
do Zarządu Koła. Decyzja Zarządu Koła jest ostateczna.  

 
Art. 12. 

 
1. Członkowie zwyczajni Koła mają prawo: 

a) Uczestniczyd w pracach Koła, brad udział w badaniach pod opieką merytoryczną pracownika 
naukowego i prezentowad ich efekty, 

b) Korzystad z wszelkich form działalności Koła, 
c) Występowad z inicjatywami dotyczącymi działalności Koła, 
d) Wybierad i byd wybieranym do władz Koła i sekcji (czynne i bierne prawo wyborcze), 
e) Korzystad ze wszystkich środków trwałych i nietrwałych będących w dyspozycji  Koła 

na zasadach ustalonych przez Zarząd Koła. 
f) Realizowad inne prace przewidziane regulaminem lub ustalone  przez Władze Koła.  

 
2. Członkowie Koła mają obowiązek: 

a) Przestrzegad postanowieo niniejszego regulaminu i uchwał władz Koła, 
b) Wspomagad Koło poprzez czynny udział  we wszelkich formach w jego działalności. 

 
Art. 13. 

 
1. Członkiem zwyczajnym Koła przestaje byd: 

a) Student prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,  o której mowa w art. 212 pkt. 4 i 5  
Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. zawieszony w prawach studenta lub wydalony 
z uczelni), 

b) Student, który z powodu nieprzestrzegania postanowieo niniejszego regulaminu uchwałą 
Zarządu  został  wykluczony z Koła. 

 
2. Osobom pozbawionym praw członkowskich przysługuje prawo odwołania się w tej sprawie  

bezpośrednio do Walnego Zebrania Delegatów Koła. Uchwała Walnego Zebrania Delegatów 
Koła jest ostateczna.  

 
Art. 14. 

 
1. Członkami wspomagającymi mogą byd osoby fizyczne i prawne, które pomagają realizowad 

cele regulaminowe Koła. 
2. Członek wspomagający korzysta z praw, jakie posiadają członkowie zwyczajni Koła, poza  

biernym prawem wyborczym (tj. możliwością wyboru do Zarządu Koła lub wyboru jako 
delegata na Walne Zebranie Delegatów Koła). 

3. Godnośd członka wspomagającego nadaje Walne Zebranie Delegatów Koła z  zastrzeżeniem,  
iż opiekuni naukowi poszczególnych sekcji oraz opiekun Koła są członkami wspomagającymi 
z tytułu pełnionych funkcji. 
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Art. 15. 
 

1. Członkiem honorowym może zostad osoba prawna lub fizyczna, która wydatnie przyczyniła się 
lub przyczynia do rozwoju Koła. 

2. Członek honorowy  korzysta z praw, jakie posiadają członkowie zwyczajni Koła poza  biernym 
prawem wyborczym (tj. możliwością wyboru do Zarządu Koła lub wyboru jako delegata 
na Walne Zebranie Delegatów Koła). 

3. Członek honorowy ma prawo uczestniczyd - z głosem doradczym - we wszystkich posiedzeniach 
Koła i sekcji. 

4. Godnośd członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów Koła na wniosek Zarządu. 
 
 

Rozdział IV. Sekcje Koła 
 
 

Art. 16. 
 

1. Członkowie Koła działają w sekcjach, które są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi 
Koła.  

2. Sekcję Koła stanowi grupa co najmniej pięciu studentów realizujących i pogłębiających swoje 
zainteresowania naukowe i badawcze w określonej dziedzinie nauki i specjalności naukowej.  
Sekcja posiada nazwę, opiekuna naukowego oraz przewodniczącego.  

3. Sekcję Koła powołuje prodziekan na pisemny wniosek co najmniej pięciu zainteresowanych 
studentów przy akceptacji opiekuna Koła i Zarządu Koła. Wniosek zawiera wykaz osób 
zainteresowanych utworzeniem sekcji, nazwę sekcji oraz propozycję osobową na funkcję 
opiekuna naukowego sekcji. 

4. Nad działalnością sekcji czuwa opiekun sekcji powoływany i odwoływany przez prodziekana 
na wniosek członków sekcji. Dopuszcza się sprawowanie opieki nad sekcją przez więcej niż 
jednego opiekuna.  

 
Art. 17. 

 
1. Działalnością sekcji kieruje przewodniczący, który jest wybierany przez członków sekcji według 

postanowieo regulaminu sekcji, po czym zatwierdzany przez Zarząd Koła. Z chwilą 
zatwierdzenia przewodniczący sekcji staje się członkiem Zarządu Koła.  

 
2. Odwołanie przewodniczącego sekcji dokonywane jest w tym samym trybie, co jego wybór. 

Odwołanie może nastąpid na jego własny pisemny wniosek (złożenie rezygnacji) lub 
na pisemny wniosek co najmniej połowy członków sekcji, uzasadniony nie wywiązywaniem się 
przez  przewodniczącego  z jego regulaminowych obowiązków. 

 
Art. 18. 

 
Do obowiązków przewodniczącego sekcji należy: 

a) Kierowanie działalnością sekcji, zgodnie z regulaminem i postanowieniami władz Koła, 
a szczególnie  organizowanie i przewodniczenie zebraniom sekcji. 

b) Składanie pisemnych sprawozdao z działalności sekcji na Walnym Zebraniu Delegatów Koła. 
c) Propagowanie, szczególnie wśród studentów, działalności sekcji na Wydziale Leśnym oraz 

poza nim. 
 
 



 5 

d) Uczestniczenie - z głosem stanowiącym -  w zebraniach Zarządu Koła oraz w Walnych 
Zebraniach Delegatów Koła. W wypadku niemożliwości uczestniczenia w zebraniu 
przewodniczący sekcji  zobowiązany jest  wyznaczyd na piśmie  zastępstwo innego członka 
sekcji.  

e) Prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych, wspomagających i honorowych  sekcji. 
 

Art. 19. 
 

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Koła -  po zasięgnięciu opinii  opiekuna naukowego sekcji - 
może pozbawid  sekcję praw wypływających z niniejszego regulaminu na czas nieokreślony 
(tak zwane „uśpienie sekcji”). Reaktywowania sekcji dokonuje Zarząd na wniosek opiekuna sekcji. 

 
 

Rozdział V. Władze Koła 
 
 

Art. 20. 
 

1. Władzami kolegialnymi Koła są: 
a) Walne Zebranie Delegatów Koła zwane dalej „Walnym Zebraniem”. 
b) Zarząd Koła zwany dalej „Zarządem”. 

 
2. Władzami jednoosobowymi Koła są: 

a) Przewodniczący Koła  
b) Przewodniczący sekcji 

 
 

Podrozdział I. Walne Zebranie Delegatów Koła 
 

Art. 21. 
 

Walne Zebranie  Delegatów Koła jest najwyższą władzą Koła. 
 

Art. 22. 
 

1. W skład Walnego Zebrania Delegatów Koła  wchodzą:  
a)  przewodniczący Koła i jego zastępca (zastępcy)  
b)  po trzy osoby z każdej sekcji Koła tj. przewodniczący sekcji oraz  dwie osoby delegowane 

według zasad określonych w regulaminach sekcji. 
 

2. W sytuacji, gdy z uzasadnionych przyczyn  przewodniczący sekcji nie może wziąd udziału 
w Walnym Zebraniu,  stosuje się przepis  art. 18, pkt.  d. 

 
Art. 23. 

 
Walne Zebranie w drodze głosowania: 

a) Przyjmuje sprawozdanie z działalności Koła za miniony rok akademicki i udziela Zarządowi 
absolutorium , 

b) Wybiera  przewodniczącego Koła i jego zastępcę (zastępców), 
c) Ustala  programowe kierunki działania Koła, 
d) Ustala  roczny plan dochodów i wydatków Koła,  
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e) Rozpatruje wnioski i postulaty członków Koła, szczególnie dotyczące działalności 
programowej Koła, 

f) Uchwala  zmiany w regulaminie Koła. 
 

Art. 24. 
 

1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku, w terminie 
do 30 czerwca. Zarząd zobowiązany jest ogłosid termin i miejsce, gdzie odbędzie się Walne 
Zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale co najmniej na 7 dni roboczych przed 
terminem zebrania oraz powiadomid o tym opiekuna Koła, opiekunów naukowych sekcji i – 
ewentualnie – inne zainteresowane osoby. 

 
2. Ponadto Zarząd zobowiązany jest zwoład nadzwyczajne Walne Zebranie: 

a) na pisemny wniosek przewodniczących co najmniej 1/3  ogólnej liczby  sekcji  Koła złożony 
na ręce Przewodniczącego Koła lub jego Zastępcy, 

b) na wniosek opiekuna Koła , 
c) na wniosek  prodziekana. 

 
Do zwoływania zebrao nadzwyczajnych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1.  

 
Art. 25.  

 
1. Walne Zebranie  podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,  przy obecności  co najmniej 

2/3  uprawnionych do głosowania,  przy czym każdemu uczestnikowi zebrania przysługuje 
jeden głos w głosowaniu. Uczestnicy posiedzenia dokumentują swoją obecnośd na posiedzeniu 
złożeniem podpisu na liście obecności.  

2. W przypadku nieuczestniczenia przedstawicieli danej sekcji w  Walnym Zebraniu,  Zarząd 
ma prawo pozbawid tą sekcję mandatu na kolejnych zebraniach, do odwołania.  

 
 

Podrozdział II. Zarząd Koła 
 

Art. 26. 
 

Zarząd Koła tworzą: przewodniczący Koła,  jego zastępca (zastępcy) oraz przewodniczący 
poszczególnych sekcji.  

 
Art. 27. 

 
Wybory przewodniczącego Koła i jego zastępcy (zastępców) odbywają się na Walnym Zebraniu,  
w głosowaniu tajnym, odrębnie na każdą z funkcji.  Wybierad (czynne prawo wyborcze) 
i byd wybieranym na poszczególne stanowiska (bierne prawo wyborcze) mogą osoby uprawnione 
do tego na podstawie Art. 12, pkt. d niniejszego regulaminu.  

 
Art. 28. 

 
1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

2/3 członków Zarządu, przy czym każdemu przysługuje jeden głos w głosowaniu. 
2. W uzasadnionych przypadkach, gdy członek Zarządu – przewodniczący sekcji nie może wziąd 

udziału w zebraniu Zarządu, stosuje się  Art. 18, pkt. d niniejszego regulaminu. 
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3. W sytuacji, gdy ani jeden przedstawiciel danej sekcji nie brał udziału w zebraniu Zarządu 
uchwałą Zarządu sekcja może zostad pozbawiona mandatu na kolejnych zebraniach Zarządu,  
do odwołania. 

 
Art. 29. 

 
Zarząd Koła: 

a) Kieruje działalnością Koła oraz reprezentuje je wobec władz Wydziału Leśnego, władz 
Uczelni i na zewnątrz Uczelni wobec urzędów, instytucji  itp. 

b) Opracowuje roczny  plan pracy Koła na podstawie ustaleo Walnego Zebrania oraz wniosków 
i postulatów  zgłaszanych przez członków Koła i  opiekuna naukowego  Koła, 

c) Ustala szczegółowy preliminarz  dochodów i wydatków Koła i go realizuje, 
d) Prowadzi szczegółową ewidencję dochodów i wydatków Koła,  a na zakooczenie kadencji 

sporządza roczny bilans i przedstawia go  do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu.  
e) Wspomaga działania każdej z sekcji, zmierzające do zawarcia umowy z różnymi 

instytucjami, placówkami i firmami na wykonanie określonych prac naukowo-badawczych 
lub innych,  

f) Wydaje pisemne opinie o członkach Koła.  
g) Podejmuje decyzje w sprawach przedłożonych Zarządowi przez członków Koła oraz inne  

osoby. 
 

Art.30. 
 

1. W terminie do 30 czerwca każdego roku wybierani są przewodniczący Koła i jego zastępca 
(zastępcy) na okres jednego roku akademickiego. 

2. Kadencja Zarządu rozpoczyna się z początkiem nowego roku akademickiego i trwa do jego 
zakooczenia.  

 
Art. 31. 

 
Przewodniczący Koła kieruje całokształtem działalności Koła i reprezentuje je na zewnątrz, 
a w szczególności: 

a) Zwołuje i prowadzi Walne Zebranie  i zebrania Zarządu, a w przypadku swojej uzasadnionej 
nieobecności -  wyznacza osobę do ich prowadzenia. 

b) Sporządza doroczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Koła 
i działalności Zarządu i przedstawia je Walnemu Zebraniu – do zatwierdzenia. 

c) Prowadzi  dokumentację, szczególnie finansową,  działalności Koła, 
d) Podejmuje  decyzje w sprawach nagłych, przy czym na najbliższym posiedzeniu Zarządu 

Koła przedstawia je do zatwierdzenia. 
 

Art. 32. 
 

Wszelkie pisma i ogłoszenia władz Koła są ważne,  jeśli zostały podpisane przez przewodniczącego 
Koła lub działającego z jego upoważnienia  zastępcę przewodniczącego. 

 
 

Rozdział VI. Opiekun Koła 
 
 

Art. 33. 
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Opiekun Koła: 
a) Jest wybierany przez prodziekana, na wniosek Zarządu Koła,  spośród pracowników 

naukowo-dydaktycznych Wydziału Leśnego - na czas nieokreślony. 
b) Reprezentuje Koło wobec władz Wydziału Leśnego, władz Uczelni oraz na zewnątrz wobec  

urzędów, instytucji itp. 
c) Kształtuje profil działalności naukowo-badawczej  Koła. 
d) Akceptuje zmiany w regulaminie Koła. 

 
 

Rozdział VII. Fundusze Koła 
 
 

Art. 34. 
 

Fundusze Koła pochodzą z: 
a) Dotacji władz Uczelni i władz Wydziału Leśnego. 
b) Dotacji i darowizn osób fizycznych i prawnych. 
c) Dochodów  za przeprowadzone  badania i szkolenia. 
d) Innych źródeł. 

 
Art. 35. 

 
Szczegółowy  podział środków finansowych pozostających do dyspozycji Koła następuje w drodze 
uchwały Zarządu podejmowanej w trybie art. 7 pkt. 1.a i art. 28. 

 
 

Rozdział VIII. Postanowienia koocowe. 
 
 

Art. 36.  
 

1. Zmian w niniejszym regulaminie  może dokonad  wyłącznie Walne Zebranie w trybie , o którym 
mowa w art. 7  i art. 37.  

 
2. Wnioski o zmianę regulaminu mogą zgłaszad: 

a) Zarząd Koła 
b) 8 członków zwyczajnych – w drodze pisemnego wniosku złożonego na ręce Zarządu 

najpóźniej na 7 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania. 
c) Prodziekan 
d) Opiekun Koła 

 
Art. 37. 

 
Niniejszy Regulamin, po uchwaleniu  przez Walne Zebranie,  wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia  
go przez prodziekana. 


