STATUT
TORUŃSKIEGO KOŁA KOGNITYWISTYCZNEGO

PRZEPISY OGÓLNE

§1
Przez użyte w niniejszym statucie określania rozumiemy:
a) Ustawa – Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164,
poz.1365, z późn. zm.),
b) Uczelnia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
c) Rektor - Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
d) Student – osoba kształcąca się na studiach wyższych (jednolitych magisterskich,
pierwszego lub drugiego stopnia) prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu,
e) Wydział - Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
f)

Koło - organizacja studencka w myśl art. 204 ust. 1 i ust. 2, art. 205 ust. 1 i ust. 2, art. 210
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.,

g) Rejestr - Rejestr Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich UMK prowadzony
przez Rektora w myśl zarządzenia nr. 187 rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu z dnia 6 grudnia 2013 r.,
h) Opiekun - opiekun naukowy koła.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2
1) Toruńskie Koło Kognitywistyczne jest kołem działającym na Uczelni posługującym się
skróconą nazwą TKK.
2) Koło funkcjonuje przy Wydziale Humanistycznym Uczelni.
3) Koło zrzesza studentów oraz doktorantów Uczelni.

4) Siedzibą Koła jest Collegium Minus Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika mieszczące się
przy ul. Fosa Staromiejska 1a w Toruniu.
5) Opiekunem Koła jest nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale, którego wybiera
Zarząd koła po uzyskaniu jego zgody.
6) Koło działa w oparciu o przepisy ustawy, statutu Uczelni, niniejszego statutu oraz
regulaminu studiów Uczelni.
7) Koło podlega rejestracji w Rejestrze Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich
prowadzonym przez Rektora.
CELE KOŁA
§3
1) Rozwijanie interdyscyplinarnych zainteresowań studentów w zakresie nauk związanych z
kognitywistyką.
2) Organizowanie corocznej konferencji Neuromania o statusie konferencji ogólnopolskiej lub
międzynarodowej.
3) Wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami Koła.
4) Promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów z innymi polskimi i
zagranicznymi uniwersytetami, placówkami badawczymi oraz kołami naukowymi
związanymi z problematyką kognitywną.
5) Inicjowanie własnych projektów badawczych, a tym samym wdrażanie studentów do pracy
naukowej i badawczej.
6) Organizowanie warsztatów, wykładów, prezentacji i pokazów.
7) Wyjazdy w celach naukowych.
8) Promocja toruńskiej kognitywistyki.
9) Integrowanie środowiska studenckiego kognitywistyki.
§4
Koło realizuje cele o których mowa w §3 poprzez:
1) Współpracę z władzami Uczelni.
2) Współpracę z innymi ośrodkami, kołami oraz organizacjami.
3) Aktywne działania członków Koła.
4) Pozyskiwanie środków na realizację zaplanowanych działań.
5) Edukację oraz poszukiwanie możliwości realizacji wyznaczonych celów.
6) Prowadzenie strony internetowej oraz kont na portalach społecznościowych.
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OBOWIĄZKI KOŁA
§5
W ramach realizacji swoich celów Koło współpracuje z władzami Uczelni, a w szczególności w
działaniach promocyjnych i edukacyjnych poprzez współpracę z jednostkami zajmującymi się
promocją Uczelni.
§6
Koło informuje Rektora na piśmie wraz z kompletem poświadczających zdarzenie dokumentów za
pośrednictwem właściwej jednostki administracyjnej o:
a) zmianach statutu,
b) zmianach w organach Koła,
c) zmianie Opiekuna,
d) uchwałach podjętych przez Koło.

§7
Koło przedkłada władzom Uczelni:
a) sprawozdanie merytoryczne z działań podjętych w minionym roku kalendarzowym do dnia
31 października każdego roku według wzoru wskazanego przez Uczelnię,
b) sprawozdania z przeznaczonych przez władze Uczelni środków finansowych na działalność
Koła nie rzadziej niż raz w semestrze w terminach wskazanych przez władze Uczelni
według wzoru wskazanego przez Uczelnię.

CZŁONKOSTWO W KOLE
§8
Członkiem Koła może zostać każdy kto:
a) jest studentem lub doktorantem Uczelni, zainteresowanym tematyką związaną z
działalnością Koła,
b) uzasadni zainteresowanie realizacją celów Koła,
c) wyraża chęć bycia członkiem, deklaruje aktywny udział w realizacji zaplanowanych działań.
§9
1) Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji i zaakceptowaniu jej przez
Zarząd Koła.
2) Od decyzji o której mowa w ust. 1 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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3) Zarząd Koła może nadać członkostwo honorowe dowolnej osobie spełniającej warunki: b),
c) oraz d) opisane w §8.
§10
1) Utrata członkostwa może nastąpić w skutek:
a) wykluczenia na podstawie decyzji Zarządu Koła,
b) w przypadku postępowania członka niezgodnego ze statutem Koła, statutem
Uczelni czy Regulaminem Studiów,
c) w wyniku braku zaangażowania w prace Koła,
d) na pisemny wniosek członka Koła,
e) w przypadku postawy gorszącej, szerzenia nienawiści, posługiwania się mową
nienawiści, wykazywaniem poglądów i działań ksenofobicznych, faszystowskich,
rasistowskich, dyskryminujących mniejszości seksualne, wyznaniowe oraz etniczne,
f)

podejmowania działań, mających negatywny wpływ na wizerunek Koła,

g) sabotowania działań Koła lub ich umyślnego uniemożliwiania.
h) z innych ważnych przyczyn wskazanych przez Zarząd.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA
§11
Członkowie mają obowiązek:
a) postępowania zgodnego prawem obowiązującym na Uczelni,
b) postępowania zgodnego ze Statutem Koła,
c) aktywnego zaangażowania w pracach na rzecz Koła,
d) uczestnictwa w spotkaniach Koła,
e) stosowania się do zarządzeń zarządu Koła,
f)

godnego reprezentowania Koła,

g) rzetelnego spełniania przyjętych na siebie obowiązków.
§12
Członkowie mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) udziału we wszystkich formach działalności Koła,
c) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
d) wnioskowania w każdej sprawie dotyczącej Koła,
e) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów dotyczących pracy Koła oraz zarządu Koła,
f)

po uzgodnieniu z Zarządem, do reprezentowania Koła na wszelkich spotkaniach o
charakterze nie kolidującymi z celami i filozofią działania Koła,

g) korzystania z niektórych dostępnych Kołu środków.
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ORGANY KOŁA
§13
Organami władzy w Kole są:
1) Walne Zebranie Członków.
2) Zarząd Koła w skład którego wchodzą:
a) Prezes,
b) Wiceprezes,
c) Sekretarz,
d) Skarbnik,
e) Szefowie sekcji.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§14
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) powołanie i odwoływanie Zarządu Koła,
b) przyjmowanie nowych członków Koła,
c) uchwalanie planu pracy Koła,
d) podejmowanie decyzji wniesionych pod obrady,
e) uchwalanie absolutorium lub wotum nieufności dla Zarządu,
f)

podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła.
§15

1) Walne Zebranie Członków zwoływane jest:
a) na żądanie 1/3 wszystkich członków,
b) co najmniej 2 razy w roku akademickim jednak nie rzadziej niż raz w semestrze,
c) na początku każdego roku akademickiego nie później niż w przeciągu 21 dni od
jego rozpoczęcia,
d) na wniosek Zarządu Koła,
e) na wniosek Prezesa Koła,
f)

na wniosek Opiekuna Koła,

2) Czas i miejsce oraz porządek Walnego Zebrania Członków muszą być ogłoszone nie
później niż na 5 dni przed terminem zebrania formie ogłoszenia dostępnego dla wszystkich
członków Koła.
3) Uchwały Walnego Zebrania Członków są wiążące, o ile w obradach uczestnicy co najmniej
2/3 członków Koła.
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4) W przypadku braku stwierdzenia wymaganego kworum, Prezes wyznacza nowy termin
posiedzenia. Uchwały podjęte na posiedzeniu wyznaczonym w taki sposób są wiążące bez
względu na kworum.
5) Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały większością głosów.
ZARZĄD KOŁA
§16
Zarząd koła jest władzą wykonawczą Koła.
§17
1) Zarząd Koła wybierany jest na roczną kadencję z możliwością automatycznego
przedłużenia kadencji w przypadku braku nowych kandydatów mających chęć pełnić daną
funkcję.
2) Wyboru Zarządu Koła dokonuje Walne Zebranie Członków w tajnym głosowaniu.
§18
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością Koła,
b) nadzór nad realizacją planu działalności,
c) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
d) przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w terminach wskazanych
przez obowiązujące na Uczelni akty prawne,
e) składanie rocznego sprawozdania z działalności Koła podczas Walnego Zebrania
Członków,
f)

administrowanie środkami finansowymi i materialnymi pozostającymi w dyspozycji Koła,

g) prowadzenie rejestru członków,
h) powoływanie sekcji Koła.
§19
1) Zarząd Koła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zebrania Członków w obecności co najmniej 2/3
wszystkich członków zarządu.
2) W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Koła.
§20
Do kompetencji prezesa należy:
a) Zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz prowadzenie jego obrad,
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b) Przewodzenie spotkaniom Koła oraz Walnego Zebrania Członków,
c) Koordynowanie prac Zarządu.
§21
Do kompetencji wiceprezesa należy:
a) Wspieranie prezesa w jego statutowej działalności,
b) zastępowanie prezesa w razie jego nieobecności.
§22
1) Członkowie Zarządu będący szefami sekcji zobowiązani są do złożenia pod koniec kadencji
sprawozdania ze swojej działalności.
2) Absolutorium z działalności udzielane jest przez Walne Zebranie Członków.
§23
Do kompetencji sekretarza należy:
a) sporządzanie protokołu ze spotkań Koła, a zwłaszcza Walnego Zebrania Członków,
b) archiwizacja dokumentów związanych z działalnością Koła.
§24
Do kompetencji skarbnika należy:
a) sprawowanie opieki nad finansami Koła,
b) ustalanie wysokości ewentualnych wydatków,
c) zbieranie i księgowanie składek członkowskich.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOŁA
§25
1) Koło może posiadać różne źródła finansowania w szczególności pochodzące z:
a) dotacji władz Uczelni,
b) składek członkowskich,
c) środków pochodzących z konkursów grantowych organizowanych przez Uczelnię,
d) darowizn pozyskanych poprzez zawarcie przez Uczelnię umów z innymi podmiotami,
e) środków sponsorskich pozyskanych poprzez zawarcie przez Uczelnię umów z innymi
podmiotami,
f)

darowizn z organizowanych przez Koło przedsięwzięć,

g) innych źródeł w porozumieniu z władzami Wydziału lub Uczelni.
2) Z posiadanych środków o których mowa w ust. 1 Koło składa sprawozdanie do właściwych
władz Uczelni w terminach wskazanych w aktach prawnych obowiązujących na Uczelni.
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3) Koło jest organizacją non-profit, jego działalność opiera się o cele niezarobkowe. Podstawą
jego działania jest praca społeczna członków.
STATUT KOŁA
§26
1) Statut uchwala Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunem.
2) Zmiana Statutu może być dokonana na wniosek Zarządu, członków Koła lub Opiekuna.
3) Zmiana statutu wymaga zawsze kworum oraz podjęcia uchwały większością kwalifikowaną
2/3 głosów Walnego Zebrania Członków.
4) Statut wchodzi w życie po stwierdzeniu jego zgodności z przepisami prawa i zatwierdzeniu
przez Rektora.
ROZWIĄZANIE ORGANIZACJI
§27
1) Rozwiązanie Organizacji następuje w drodze:
a) uchwały Walnego Zebrania Koła,
b) uchwały Senatu,
2) Z wnioskiem o rozwiązanie Koła mogą wystąpić:
a) członkowie Koła w liczbie co najmniej ½ ogólnej liczby członków Koła,
b) właściwy organ Samorządu Studentów,
c) Opiekun Koła,
d) Zarząd Koła,
3) Wniosek o rozwiązanie może być złożony w szczególności w przypadku zaistnienia sytuacji
takich jak:
a) brak sprawozdawczości wobec władz Uczelni,
b) rażącego lub uporczywego naruszania przepisów ustawowych, statutu Uczelni lub
statutu Koła,
c) braku aktywnej działalności na rzecz Uczelni w okresie 2 lat od daty złożenia
wniosku,
d) rażącego naruszania przepisów obowiązujących w Uczelni,
4) W przypadku rozwiązania Koła wszelkie środki finansowe i materialne będące w dyspozycji
Koła przekazywane są Uczelni.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
§28
1) Koło rozpoczyna swoją działalność z chwilą wpisania go do Rejestru.
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PRZEPISY KOŃCOWE
§29
1) We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszym Statutem decyzje podejmuje
Zarząd Koła.
2) Uchwały Koła niezgodne z obowiązującym prawem, Statutem Uczelni, lub godzące bądź
naruszają powagę i interes Uczelni mogą być uchylone przez Rektora.
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