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§ 1. Postanowienia ogólne  

  

1. Nazwa Koła Naukowego, zwanego dalej Kołem, brzmi: “Studenckie Interdyscyplinarne Koło 

Naukowe Dydaktyki Matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu”.  

2. Siedziba Koła mieści się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu  im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, zwanym dalej Wydziałem.  

3. Koło może posługiwać się nazwą skróconą „Koło Naukowe StuDMat”.  

  

§ 2. Cele i działalność  

  

1. Celami Koła jest:  

a. stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej 

inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych oraz podnoszeniu poziomu wiedzy 

z zakresu dydaktyki matematyki i nauk z nią powiązanych wśród członków Koła;  

b. popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół zainteresowanych współpracą z Kołem 

oraz wspieranie edukacji matematycznej w tych szkołach;  

c. integracja środowisk: studenckiego, szkolnego i naukowego.  

2. Koło realizuje zamierzone cele poprzez:  

a. współorganizację imprez i projektów matematycznych;  

b. wygłaszanie referatów na temat wybranych zagadnień z dydaktyki matematyki  i nauk z nią 

powiązanych (referaty członków Koła i osób zaproszonych);  

c. inicjowanie i organizowanie przez członków Koła warsztatów, seminariów i szkoleń 

poświęconych wybranym zagadnieniom z dydaktyki matematyki i nauk z nią powiązanych;  

d. udział członków Koła w wykładach, warsztatach, szkoleniach, seminariach, zjazdach 

naukowych i konferencjach poświęconych wybranym zagadnieniom z dydaktyki 

matematyki i nauk z nią powiązanych;  

e. pracę w grupach prowadzących badania z dydaktyki matematyki;  

f. organizowanie dla uczniów szkół zainteresowanych współpracą z Kołem wydarzeń 

popularyzujących matematykę;  

g. pracę członków Koła z młodzieżą szkolną;  

h. współpracę z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami o podobnym profilu.  
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§ 3. Członkostwo  

  

1. Przynależność do Koła jest dobrowolna.  

2. Każdy zainteresowany działaniem w Kole może zostać jego członkiem.  

3. Członkostwo uzyskuje się na podstawie uchwały Zarządu po uzyskaniu podpisów dwóch 

członków Koła na Deklaracji Członkowskiej.  

4. Osoby spoza Wydziału mogą współpracować z Kołem na zasadzie partnerstwa.  

5. Członkowie Koła mają prawo:  

a. brać udział we wszystkich formach działalności statutowej Koła;  

b. otrzymywać informacje o planach pracy Koła;  

c. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Koła.   

6. Członkowie Koła mają obowiązek:  

a. przestrzegać statutu, regulaminów oraz uchwał organów Koła;  

b. aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Koła.  

7. Członkostwo ustaje na skutek:  

a. dobrowolnego wystąpienia z Koła zgłoszonego na piśmie;  

b. skreślenia z listy członków Koła w następujących przypadkach:  

• niewywiązywanie się z obowiązków członka Koła przez okres przekraczający 

2 miesiące;  

• naruszenia przez członka Koła przepisów niniejszego statutu lub działania 

sprzecznego z innymi uchwałami lub działania na szkodę Koła; 

• rozwiązania Koła.  

8. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Koła podejmuje Zarząd Koła. Od uchwały tej członek 

może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz 

z uzasadnieniem.  

  

§ 4. Władze  

 

1. Organami Koła są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.  

2. Walne Zebranie Członków.  

a. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Koła.  

b. Walne Zebranie Członków tworzą członkowie Koła zgromadzeni w wyznaczonym przez 

Prezesa miejscu i czasie.  

c. Walne Zebranie Członków powoływane jest co najmniej raz w roku.  

d. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

• uchwalanie lub zmiana statutu Koła;  

• wybór Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Komisji Rewizyjnej oraz innych 

członków Zarządu, jeżeli podjęto uchwałę o większej ilości członków niż trzech;  

• wybór opiekunów Koła;  
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• rozwiązanie Koła;  

• podejmowanie decyzji w innych kwestiach, które nie zostały uregulowane 

w statucie.  

3. Zarząd.  

a. Zarząd składa się z co najmniej trzech i co najwyżej pięciu członków Koła, w tym z Prezesa, 

Wiceprezesa i Sekretarza.  

b. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.  

c. Członkowie Zarządu z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 pkt. d. wybierani są w głosowaniu tajnym:  

• w pierwszym terminie – zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków 

Koła;  

lub  

• w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od 

pierwszego – zwykłą większością głosów osób obecnych.  

d. Kandydaturę Wiceprezesa przedstawia i poddaje pod głosowanie Walnego Zebrania Prezes, 

bezpośrednio po uzyskaniu mandatu od członków Koła.  

e. Do zadań Zarządu należy:  

• podejmowanie uchwały o przyjęciu nowych członków Koła oraz skreśleniu z listy 

członków Koła (§ 3 ust. 8);  

• planowanie działalności Koła w porozumieniu z opiekunami Koła i kierowanie jej 

przebiegiem;  

• reprezentowanie Koła w środowisku naukowym i uniwersyteckim;  

• sprawowanie pieczy nad finansowaniem Koła;  

• przygotowanie corocznego sprawozdania z działalności Koła;  

• przedstawianie władzom uczelni sprawozdań i rozliczeń z otrzymanych środków 

nie rzadziej niż raz w semestrze.  

4. Komisja Rewizyjna.  

a. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.  

b. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.  

c. Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Rewizyjną na okres jednego roku 

w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.  

d. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad prawidłowym dysponowaniem funduszami 

Koła, zgodnością działań z działalnością statutową oraz analizuje sprawozdania 

merytoryczne z działalności Koła sporządzone przez Zarząd.  

  

§ 5. Opiekunowie  

 

1. Opiekunami Koła są pracownicy naukowi UAM wybrani przez Walne Zebranie Członków 

w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów i zaakceptowani przez Dziekana Wydziału.  

2. Opiekunowie są doradcami naukowymi Koła.  
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§ 6. Finanse i inne dobra materialne  

 

1. W przypadku rozwiązania Koła Zarząd przedstawia władzom uczelni rozliczenie końcowe 

otrzymanych od UAM środków materialnych oraz przekazuje władzom uczelni nie 

wykorzystane środki.  

2. Dysponowanie przekazanymi na potrzeby Koła środkami materialnymi należy do Zarządu, 

a kontrolę sprawuje Komisja Rewizyjna.  

  

§ 7. Postanowienia końcowe  

 

1. Decyzje Walnego Zebrania Członków, jeżeli nie określono inaczej, podejmowane są w drodze 

głosowania jawnego zwykłą większością głosów.  

2. Uchwalanie i zmiana statutu.  

a. Statut Koła uchwala i zmienia Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym:  

• w pierwszym terminie – zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków 

Koła;  

lub  

• w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od 

pierwszego – zwykłą większością głosów osób obecnych.  

b. Uchwały Walnego Zabrania Członków nie stanowiące  zmian statutu, podpisane przez 

dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, dołączane są do statutu w formie 

załączników.   

c. Tekst statutu przekazywany jest Dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, 

a także odpowiedniemu Prorektorowi UAM do wglądu niezwłocznie po jego uchwaleniu 

lub zmianie.  

3. Rozwiązanie Koła następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków w głosowaniu 

jawnym:  

a. w pierwszym terminie – zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Koła;  

lub  

b. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego – 

zwykłą większością głosów osób obecnych.  

4. O wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Statucie decyduje Walne 

Zebranie Członków.  


