Statut Studenckiego Koła Naukowego
Mediewistów
Studenckie koło naukowe Mediewistów, nazywane dalej Kołem jest stowarzyszeniem studenckim
działającym pod merytoryczną opieką nauczycieli akademickich Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.

1. Siedzibą Koła jest Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK.
2. Celem działalności Koła jest rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie interdyscyplinarnej
mediewistyki funkcjonującej w stałym związku z teologią, historią literatury, muzykologią etc. Naszą
intencją jest poszerzanie wiedzy w zakresie wszystkich pokrewnych historii dyscyplin naukowych
poświęcając ich uwagę wiekom średnim, szczególnie kultury średniowiecznej we wszystkich jej
aspektach, dziejów politycznych, realiów życia codziennego, tworzenia i rozwiązywania konfliktów
zbrojnych.
3. Członkiem koła może być każdy student, który:
a. zgłosi chęć wstąpienia do Koła
b. będzie brał czynny udział w pracach Koła
c. będzie regularnie płacił składki.
4. Organami Koła są:
a. Walne Zgromadzenie
b. Zarząd Koła
c. Komisja Rewizyjna
d. Sąd Koleżeński
5. Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków Koła i zwoływane jest przez Zarząd Koła co
najmniej dwa razy w roku. W wyjątkowych sytuacjach może być zwoływane na wniosek 1\3 członków
Koła.
6. Walnemu Zgromadzeniu przysługują następujące uprawnienia:
a. podejmowanie uchwał bezwzględną większością głosów.
b. ustalanie wielkości semestralnej składki, bądź jej zmiana.
c. wybór i odwoływanie członków Zarządu Koła.
d. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej.
e. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
f. Dokonywanie zmian w statucie Koła.
7. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały w obecności co najmniej 50% członków Koła. W razie
braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, w którym nie jest wymagana
liczba 50% członków.
8. Zarząd składa się z czterech członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne
Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa oraz trzech członków Zarządu, którzy na
pierwszym zebraniu dzielą pomiędzy siebie funkcje Zastępcy Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. W
przypadku wakatów Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie z intencją przeprowadzenia wyborów
uzupełniających.
9. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje wszystkim członkom Koła.
10. Kadencja Zarządu trwa 2 lata i kończy się 1 października.

11. Zarząd jest zobowiązany przed upływem kadencji do zorganizowania nowych wyborów do 30
czerwca.
12. Zarząd zbiera się na wniosek przewodniczącego Koła nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
13. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w razie braku konsensusu decyduje głos
Prezesa.
14. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. prowadzenie i koordynowanie prac Koła.
b. dysponowanie funduszami Koła
c. występowanie w imieniu Koła do władz studenckich
d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia
15. Do kompetencji Prezesa Koła należy:
a. zwoływanie posiedzeń Zarządu i prowadzenie jego obrad
b. koordynowanie prac Zarządu
16. Zastępca Prezesa wspiera działalność Prezesa w jego statutowej działalności i zastępuje go
podczas jego nieobecności.
17. Sekretarz Koła prowadzi kancelarię Koła. Do jego obowiązków kancelaryjnych należy zwłaszcza
sporządzanie protokołów Walnych Zgromadzeń, zebrań członków i posiedzeń Zarządu, prowadzenie
korespondencji Koła.
18. Skarbnik Koła zajmuję się zbieraniem składek oraz pozyskiwaniem środków potrzebnych do
finansowania działań Koła, do jego zadań należy także przedstawienie finansów na walnym
Zgromadzeniu.
19. Komisja Rewizyjna składa sie z trzech członków Koła wybieranych przez Walne Zgromadzenie w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów na dwuletnią kadencję.
20. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej i Zarządu.
21. Komisja Rewizyjna czuwa nad przestrzeganiem statutu, prawidłowym dysponowaniem finansami
Koła oraz może składać wniosek o absolutorium dla Zarządu.
22. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków w tym Przewodniczącego. Do kompetencji Sądu
należy:
a. rozstrzyganie spraw spornych między członkami Koła
b. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Koła a Zarządem
23. Sąd Koleżeński kieruje się w swoich działaniach obowiązującymi w Polsce normami prawnymi oraz
dobrem Koła i jego członków.
24. Postanowienia Sądu Koleżeńskiego mają charakter obowiązujący i ostateczny dla wszystkich
członków koła.
25. Koło czerpie środki finansowe z:
a. składek członkowskich
b. otrzymywanych dotacji
c. darowizn i zapisów
d. dofinansowań ze strony Uniwersytetu, Wydziałów oraz Instytutów.

26. Wszelkie zmiany w statucie, jak również rozwiązanie Koła podjęte muszą być uchwałą Walnego
Zgromadzenia, podjętą przez ponad połowę członków Koła.
27. O rozwiązaniu Koła lub zmianie statutu Zarząd jest zobowiązany w terminie 7 dni poinformować
pisemnie władze UMK.
28. W przypadku rozwiązania Koła jego majątek przekazany zostanie UMK.

