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Statut Koła Naukowego Studentów Leśnictwa 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
 

 

Rozdział I  

"Postanowienia ogólne" 

 
1. Koło Naukowe Studentów Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie, w dalszej części statutu zwane "Kołem", jest stowarzyszeniem 

studentów opartym na zasadach dobrowolności. 

2. Akceptowalnymi skrótami nazwy Koła są odpowiednio "Koło Leśników 

UWM" oraz "KNL". 

3. Siedzibą Koła jest Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie 

przy ul. Oczapowskiego 8, 10-718 Olsztyn, a w szczególności Katedra 

Leśnictwa i Ekologii Lasu. 

4. Koło opiera się na pracy społecznej swoich członków, oraz może 

współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, służacymi 

podobnym celom. 

5. Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem, ustawą o szkolnictwie 

wyższym, statutem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz niniejszym 

dokumentem. 

6. Koło wykonuje projekty badawcze zwane dalej "zadaniami". 

 

 

Rodział II 

"Cele i zadania Koła" 

 
1. Pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii, gospodarki leśnej i innych dziedzin 

powiązanych z ekosystemem leśnym. 

2. Rozwijanie umięjętności organizacyjnych i logistycznych. 

3. Publikowanie artykułów naukowych. 

4. Organizacja spotkań, seminariów i konferencji naukowych w celu nabycia 

odpowiedniego przygotowania teoretycznego do powierzonych zadań. 

5. Utrwalanie wiedzy teoretycznej poprzez udział w zadaniach wyznaczanych 

przez opiekuna Koła, szkoleniach, kursach, praktykach. 

6. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej. 

7. Szerzenie zachowań wolontarystycznych wśród studentów. 

8. Tworzenie oraz realizowanie projektów naukowych i badawczych. 
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9. Wzmocnienie więzi interpersonalnych w środowisku akademickim. 

10.  Promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a w szczególności 

Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, wśród absolwentów szkoł 

średnich. 

 

Rozdział III 

"Władze Koła" 

 
1. Władze Koła stanowią: 

 Walne Zgromadzenie 

 Zarząd Koła 

 Opiekun Koła 

2. Walne Zgromadzenie stanowi ciało zbiorowe wszystkich członków Koła. 

3. Celem Zgromadzenia jest podejmowanie decyzji, wybór Zarządu oraz 

uchwalanie statutu i postanowień dotyczących Koła. 

4. Decyzje podejmowane są przez Zgromadzenie większością głosów w 

głosowaniu jawnym. 

5. Zgromadzenie jest zwoływane oraz prowadzone przez Zarząd i Opiekuna 

Koła. 

6. Zarząd Koła stanowią: 

 Przewodniczący 

 Wiceprzewodniczące 

 Skarbnik 

7. Zarząd Koła reprezentuje Koło oraz kieruje jego działanością poprzez ustalanie 

planu pracy Koła oraz zwoływanie Walnego Zgromadzenia. 

8. Zarząd Koła jest powoływany przez Walne Zgromadzenie na okres jednego 

roku akademickiego. 

9. Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

10. Opiekun reprezentuje Koło wobec Władz Uczelni. 

11. Opiekun jest doradcą naukowym, współpracującym z Zarządem i Walnym 

Zgromadzeniem w celu podejmowania decyzji dotyczących Koła i ustalania 

planu zadań na dany rok akademicki. 

12. Każdy podmiot władz Koła może zgłosić projekt badawczy, który do 

zaakceptowania wymaga więszkości głosów Walnego Zgromadzenia. 

13. W trakcie głosowania każdy członek Zarządu dysponuje odpowiednio po 

jednym głosie. 
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Rozdział IV 

"Członkowie Koła" 
1. Członkiem Koła może zostać student, absolwent lub pracownik Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

2. Członka Koła musi zaakceptować Zarząd. 

3. Do praw członkowskich należy: 

 Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wyboru Zarządu. 

 Prawo do składania wniosków dotyczących Koła. 

 Prawo do poszerzania wiedzy i rozwijania kompetencji w ramach 

działalności Koła. 

 Prawo do zgłaszania projektów badawczych. 

4. Obowiązkiem każdego członka Koła jest: 

 Godne reprezentowanie Koła Leśników UWM. 

 Czynny udział w działalności Koła. 

 Wywiązywanie się z obowiązków studenta. 

 Przestrzeganie statutu. 

5. Członkowstwo wygasa w przypadku: 

 Dobrowolnego wystąpienia z Koła. 

 Wykluczenia z grona członków w głosowaniu. 

 Naruszenia zasad statutu. 

 Nieuczestniczenia w działalności Koła. 

 

Rozdział V 

"Finanse Koła" 

 
1. Koło Leśników UWM finansowane jest ze środków Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie i ze środków własnych Koła. 

2. Środki własne Koła pochodzą z dotacji, darowizn oraz dochodów 

zewnętrznych. 

 

Rodział VI 

"Przepisy końcowe" 

 
1. Statut Koła obowiązuje z chwilą akceptacji go przez Walne Zgromadzenie 

większością 2/3 głosów członków obecnych na głosowaniu oraz po 

zatwierdzeniu go przez Władze Uczelni. 

2. O sprawach nie uregulowanych w statucie decyduje Opiekun i Zarząd Koła. 

3. Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek 2/3 ogólnej liczby czlonków. 

Uchwałę podejmuje Walne Zgromadzenie członków Koła. 


