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Statut Koła Naukowego Geodetów Dahlta 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

 

 

 

 

 

 

 
Artykuł I. Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 

 

Koło Naukowe przyjmuje nazwę: Koło Naukowe Geodetów Dahlta. W wersji skróconej Koło 

może używać nazwy KNG Dahlta. 

 

§ 2 

 

Koło Naukowe Geodetów Dahlta działa przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii 

Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

 

§ 3 

 

Koło ma prawo posługiwania się nazwą: Koło Naukowe Geodetów Dahlta oraz własnym 

logo, którego projekt zatwierdza Walne Zebranie członków. Ponadto KNG Dahlta ma prawo 

używać pieczęci i druku firmowego Koła Naukowego Geodetów Dahlta.  
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Artykuł II. Cele i zadania Koła 

 

 

Koło Naukowe Geodetów Dahlta jest kontynuatorem działań Koła Naukowego Geodetów, 

działającego do roku 1950 przy Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie.  

 

§1 

 

Celami Koła Naukowego Geodetów Dahlta są: 

 

1) rozbudzanie zainteresowań poprzez twórczą pracę naukową i badawczą, samokształcenie 

i popularyzację geodezji oraz jej dziedzin w środowisku studenckim, 

2) rozwijanie współpracy pomiędzy studentami AGH i innych uczelni krajowych 

i zagranicznych, 

3) kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów 

natury naukowo-technicznej, 

4) promowanie i upowszechnianie pracy naukowej studentów, 

5) rozwijanie współpracy z organizacjami naukowymi i zawodowymi, krajowymi 

i zagranicznymi, 

6) wykonywanie prac użytecznych społecznie na rzecz dziedzictwa kulturowego Polski 

oraz ochrony przyrody. 

 

§2 

 

Koło Naukowe Geodetów Dahlta będzie realizować swoje cele poprzez: 

 

1) współpracę z władzami Uczelni, Samorządem Studenckim oraz stowarzyszeniami 

i organizacjami, w szczególności z innymi kołami naukowymi, działającymi przy uczelniach 

krajowych i zagranicznych, 

2) organizowanie wymian naukowych, kulturalnych i turystycznych pomiędzy studentami 

uczelni krajowych i zagranicznych, wykładów, konferencji, spotkań dyskusyjnych, wystaw, 

wyjazdów, praktyk oraz innych wydarzeń naukowych, kulturalnych i turystycznych, 

3) prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-

badawczych, realizację projektów tematycznych. 
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Artykuł III. Członkowie Koła Naukowego Geodetów Dahlta, ich prawa i obowiązki 

 

 

§1. 

 

1. Członkami Koła Naukowego Geodetów Dahlta mogą zostać studenci wszystkich 

Wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy zaakceptują Statut KNG 

Dahlta. 

2. Członków Koła przyjmuje Zarząd Koła na ich wniosek, na podstawie deklaracji. 

3. O nabyciu i utracie praw członka decyduje Zarząd Koła.  

 

§ 2 

 

Członkowie Koła Naukowego Geodetów Dahlta mają prawo: udziału we wszystkich formach 

działalności Koła, do wybierania i bycia wybieranym do władz Koła, do głosowania, 

do zgłaszania wniosków i propozycji do władz koła, oceniania działalności Zarządu i jego 

członków, do odwoływania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania, do głosu 

w głosowaniach dotyczących zmian Statutu, oraz rozwiązania Koła.  

 

§ 3 

 

Członkowie Koła Naukowego Geodetów Dahlta zobowiązani są do: przestrzegania 

postanowień Statutu i władz Koła, aktywnego realizowania celów i wspierania działań Koła, 

godnego reprezentowania Koła w życiu uczelnianym i poza nim, uczestniczenia 

w zebraniach. 

 

§ 4 

 

1. Ustanie członkostwa następuje:  

1) przez wystąpienie dobrowolne, zgłoszone pisemnie w dowolnym czasie, 

2) przez wykluczenie, 

3) wskutek wygaśnięcia uprawnień studenckich, 

4) w skutek rozwiązania Koła. 

 

2. Zarząd Koła może wykluczyć członka z Koła z powodu: świadomego działania na szkodę 

Koła, nieprzestrzegania Statutu, rażącego niewywiązywania się z przyjętych wobec Koła 

zobowiązań. Zarząd podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów.  

 

3. Od uchwały Zarządu, w sprawie wykluczenia, przysługuje odwołanie do najbliższego 

Walnego Zebrania Koła, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Zarządu. Walne 

zebranie podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów.  

 

4. W przypadku otrzymania odwołania, o którym mowa w ust. 3 Zarząd jest zobowiązany 

zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie najpóźniej w terminie 30 dni od daty wniesienia 

odwołania. 

 

§ 5 

 

1. Koło Naukowe Geodetów Dahlta może nadawać godność Członka Honorowego. 
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2. Członkiem Honorowym może zostać osoba, która w znacznym stopniu przyczynia się 

do rozwoju Koła, nie będąca studentem Wydziału GGiIŚ. 

 

3. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie KNG Dahlta na wniosek Zarządu  

w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych 

do głosowania. 

 

4. Członkowie Honorowi Koła mogą brać udział w Walnym Zebraniu KNG Dahlta bez prawa 

głosu. 

 

 

Artykuł IV. Struktura Koła 

 

 

§ 1 

 

Władzami Koła Naukowego Geodetów Dahlta są:  

1) Walne Zebranie,  

2) Zarząd Koła.  

 

§ 2 

 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła Naukowego Geodetów Dahlta.  

 

§ 3 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: rozpatrywanie sprawozdań i decydowanie 

o absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła, wybór członków Zarządu, uchwalanie Statutu 

Koła i jego zmian, określenie kierunków pracy Koła, rozpatrywanie wniosków i propozycji 

zgłoszonych przez Zarząd i członków Koła, rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu 

dotyczących utraty członkostwa w Kole, podejmowanie uchwały dotyczącej rozwiązania się 

Koła. 

 

§ 4 

 

1. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.   

2. Walne Zebranie powinno odbyć się co najmniej raz w roku z zastrzeżeniem wynikającym 

z art. III § 4 ust. 4. Wszyscy członkowie Koła powinni zostać poinformowani o terminach 

Walnego Zebrania z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek 30% członków 

lub na wniosek Opiekuna Koła.  

4. Zwołane w ten sposób Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał 

przy obecności przynajmniej połowy liczby członków. Zebranie zwołane w drugim terminie 

jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.  

5. Uchwały na Walnym Zebraniu podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem spraw 

osobowych zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. 

6. Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu obowiązują wszystkich członków.  

 

§ 5 
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Zarząd wybierany jest spośród członków Koła na Walnym Zebraniu.  

 

§ 6 

 

1. Wybór Zarządu odbywa się w tajnym głosowaniu bezwzględną (50% + 1) większością 

ważnie oddanych głosów na Walnym Zebraniu podsumowującym kończący się rok 

akademicki.  

2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki. Początek kadencji stanowi inauguracja 

nowego roku akademickiego.  

3. Liczebność Zarządu ustala Walne Zebranie na podstawie sugestii ustępującego Zarządu. 

 

§ 7 

 

Zarząd Koła składa się z Prezesa Koła, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. Walne 

Zebranie może wybrać większą liczbę osób tworzących Zarząd Koła powierzając 

im odpowiednie kompetencje. 

 

§ 8 

 

Skład Zarządu Koła może być w razie konieczności powiększony na wniosek Prezesa, 

decyzją Walnego Zebrania. 

 

§ 9 

 

Zarząd pracuje kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przynajmniej raz na miesiąc. 

Decyzje Zarządu, w formie uchwał, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 

przynajmniej połowy liczby członków Zarządu w tym Prezesa, chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. 

 

§ 10 

 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła na którego czele stoi Prezes.  

2. Pisma w imieniu Zarządu podpisuje Prezes lub Wiceprezes, a w sprawach finansowych 

Prezes lub Skarbnik.  

3. Zarząd Koła może upoważniać innych Członków Koła do dokonywania czynności 

określonych w ust. 2.  

 

§ 11 

 

Do obowiązków Zarządu należą: kierowanie działalnością Koła, reprezentowanie Koła wobec 

władz Wydziału i Uczelni oraz na zewnątrz, koordynacja pracy członków Koła, 

podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa, zwoływanie Walnego Zebrania, zarządzanie 

majątkiem i funduszami Koła, rozpatrywanie spraw członkowskich zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Statutu. 

 

§ 12 

 

Zarząd ustępujący jest zobowiązany do przedstawienia Walnemu Zebraniu sprawozdania 

z działalności za rok ubiegły.  
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§ 13 

 

Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są niezgodne 

z przepisami prawa, Statutem AGH lub Statutem Koła.  

 

§ 14 

 

Praca organów Koła ma charakter społeczny.  

 

§ 15 

 

Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków materialnych przekazanych 

przez organy Uczelni. 

 

 

Artykuł V. Opiekun Naukowy Koła 

 

 

§ 1 

 

Opiekuna Naukowego Koła Naukowego Geodetów Dahlta powołuje Prorektor AGH 

ds. Studenckich. 

 

§ 2 

 

Opiekun Naukowy Koła Naukowego Geodetów Dahlta sprawuje nadzór nad działalnością 

merytoryczną KNG Dahlta.  

  

§ 3 

 

Na Opiekuna Naukowego Koła Dziekan Wydziału powołuje pracownika naukowo-

dydaktycznego Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie.  

  

§ 4 

 

Opiekuna Naukowego odwołuje Prorektor AGH ds. Studenckich. 

 

 

Artykuł VI. Uchwalenie Statutu i zmiana Statutu oraz rozwiązanie Koła Naukowego 

Geodetów 

 

 

§1 

 

Uchwalenie Statutu i jego zmiana wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 

2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.  

 

§ 2 
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Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 

głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§ 3 

 

W przypadku rozwiązania Koła dokumentacja i archiwum działalności Koła zostają 

przekazane Władzom Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska . 
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Aneks nr 1 do Statutu Koła Naukowego Geodetów Dahlta: 

Wzór deklaracji członkowskiej Koła Naukowego Geodetów Dahlta. 

 
   

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

 Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Koła Naukowego Geodetów Dahlta.  

Jednocześnie oświadczam, że przepisy Statutu KNG Dahlta są mi znane i zobowiązuje się 

do przestrzegania jego postanowień, co poświadczam własnoręcznym podpisem.  

 

 

 Kraków, ………………  ………………………………..……….. 
             podpis 

 

 

 

Dane personalne: 

 
Nazwisko: ............................................................  

Imię: ..................................................................  

E-mail: ................................................................  

Telefon: ...............................................................  

Nr indeksu: ..........................................................  

Rok studiów: ........................................................  

Specjalność (dot. studiów II st.): .................................  

Miejsce zamieszkania: ...........................................  

 
 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie moich danych osobowych do celów 

związanych z działalnością KNG Dahlta zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. 

U. nr 133 poz. 883. 

 

Kraków, ………………   ………………………………..……….. 

             podpis 
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Aneks nr 2 do Statutu Koła Naukowego Geodetów Dahlta: 

Znaki zewnętrzne Koła Naukowego Geodetów Dahlta. 

 
1. Logo KNG Dahlta: 

 

 
 

2. Pieczęć podłużna o treści: 

 

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW DAHLTA 

Akademia Górniczo – Hutnicza 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 

Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

 

3. Pismo firmowe. Wzór dostępny u Członków Zarządu. 

4. Wzór prezentacji. Wzór dostępny u Członków Zarządu. 

5. Wzór wizytówki. Wzór dostępny u Członków Zarządu. 

6. Strona internetowa o adresie: www.kng.agh.edu.pl 

7. Adres e-mail: kng@agh.edu.pl  
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Aneks nr 3 do Statutu Koła Naukowego Geodetów Dahlta:  

Zasady kwalifikacji w aktywnych formach ruchu naukowego Koła 

Naukowego Geodetów Dahlta. 

 

 
Rozdział I - Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

 

Użyte z załączniku określenia oznaczają: 

1. Koło - Koło Naukowe Geodetów Dahlta działające przy Wydziale Geodezji Górniczej i 

Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo - Hutniczej. 

2. Pomysłodawca - osoba będąca pomysłodawcą danego projektu naukowego lub też innego 

przedsięwzięcia w zakresie działalności Koła. 

3. Koordynator - osoba odpowiedzialna za organizację danego projektu naukowego lub też 

innego przedsięwzięcia w zakresie działalności Koła. 

 

§ 2 

 

Zasady i kryteria kwalifikacji uczestnictwa w aktywnych formach ruchu naukowego Koła 

zwane dalej zasadami i  kryteriami dotyczą form z zakresu jego działalności, a w 

szczególności: 

1. Obozów, projektów naukowych, wypraw badawczych. 

2. Konferencji, seminariów, sympozjów i sesji naukowych pozauczelnianych. 

3. Uczestnictwa  w spotkaniach związanych ze współpracą Koła z innymi organizacjami, 

zwane dalej delegacjami. 

 

§ 3 

 

Zasady i kryteria obowiązują każdego członka Koła. 

 

§ 4 

 

Osoba nie będąca Członkiem Koła, ale wyrażająca chęć wzięcia udziału w aktywnych 

formach ruchu naukowego Koła podlega tym samym zasadom i kryteriom oraz dodatkowo 

obowiązkowi wstąpienia do Koła poprzez złożenie deklaracji członkowskiej do Zarządu Koła. 

 

§ 5 

 

Zarząd Koła rozstrzyga okoliczności nie regulowane zasadami i kryteriami. 

 

 

Rozdział II - Szczegółowe zasady kwalifikacji. 

 

§ 6 

 

Pierwszeństwo uczestnictwa w obozie, projekcie naukowym, wyprawie badawczej ustala się 

według następujących kryteriów: 

1. Pomysłodawca, koordynator projektu badawczego. 
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2. Członkowie Koła według stopnia zaangażowania w działalność Koła. 

3. Pozostali chętni do wzięcia udziału w projekcie badawczym. 

 

 

§ 7 

Pierwszeństwo uczestnictwa w konferencjach, seminariach, sympozjach i sesjach naukowych 

pozauczelnianych otrzymują członkowie Koła według następujących kryteriów: 

1. Autor referatu, twórca plakatu o tematyce naukowej. 

2. Współautor referatu, współtwórca plakatu o tematyce naukowej. 

3. Pozostali członkowie Koła według stopnia zaangażowania w działalność Koła. 

 

§ 8 

 

Pierwszeństwo uczestnictwa w delegacjach otrzymują członkowie Koła według kryteriów: 

1. Zarząd Koła. 

2. Pomysłodawca, koordynator projektu badawczego. 

3. Pozostali członkowie według stopnia zaangażowania w działalność Koła. 

 

§ 9 

 

Stopień zaangażowania w działalność Koła stanowi sumę punktów uzyskanych za aktywny 

udział w: 

1. Konferencjach, sesjach, sympozjach i seminariach naukowych: 

 1) przygotowanie referatu - 5 pkt 

 2) przygotowanie plakatu - 3 pkt 

3) uczestnik - 1 pkt 

2. Badaniach, projektach, obozach naukowych: 

 1) koordynowanie projektem, organizacja obozu naukowego - 5 pkt 

 2) opracowanie operatu – 1-4 pkt 

 3) uczestnik- 1 pkt 

3. Pracach na rzecz Koła - 1-10 pkt 

4. Zebraniach Koła - za każde 5 obecności- 1 pkt  

 

 

Rozdział III - Tryb przeprowadzania kwalifikacji. 

 

§ 10 

 

1. Kwalifikację przeprowadza Zarząd Koła w porozumieniu z koordynatorem. 

2. Zarząd Koła może delegować kompetencję przeprowadzenia kwalifikacji na 

odpowiedniego koordynatora projektu, decyzją większości Zarządu. 

 

§ 11 

 

Osoba chętna do uczestnictwa w danym projekcie objętym postępowaniem kwalifikacyjnym 

składa wniosek o uczestnictwo wraz z zestawieniem swojej aktywności w Kole za ostatnie 12 

miesięcy w terminie ustalonym przez Zarząd Koła lub delegowanego koordynatora. 

 

§ 12 
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Zarząd Koła lub delegowany koordynator w ciągu 7 dni od terminu składania wniosków 

ogłasza listę uczestników oraz listę rezerwową według ilości zdobytych punktów oraz 

dodatkowych kwalifikacji. 

 

§ 13 

 

Od decyzji Koordynatora przysługuje odwołanie do Zarządu Koła w terminie do 7 dni od daty 

ogłoszenia listy uczestników. Decyzja Zarządu Koła w sprawie listy uczestników jest 

ostateczna. 

 

§ 14 

 

Zarząd Koła rozpatruje odwołanie od decyzji koordynatora w sprawie listy uczestników w 

ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. 

 

§ 15 

 

Decyzja Zarządu Koła dotycząca odwołania od decyzji koordynatora jest ostateczna. 


