STATUT
Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji
Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, maj 2013

Nazwa i siedziba
§1
1. Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji UW, zwane dalej Organizacją, działa na
podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz
niniejszego Statutu.
2. Siedzibą Organizacji jest: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927, Warszawa, sala 021.
3. Oficjalna nazwa Organizacji w języku angielskim brzmi: University of Warsaw
Geoinformatics and Remote Sensing Student's Association.

Cele i sposoby ich realizacji
§2
Celem Organizacji jest:
a) Poszerzanie wiedzy teoretycznej z zakresu geoinformatyki i teledetekcji,
b) Rozwijanie zainteresowań badaniami naukowymi z zakresu geoinformatyki,
i teledetekcji
c) Upowszechnianie wiedzy z dziedziny geoinformatyki i teledetekcji,
d) Zdobywanie i szerzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej
z zakresu geoinformatyki i teledetekcji,
e) Prowadzenie terenowych pomiarów teledetekcyjnych,
f) Integrowanie środowiska studenckiego.
§3
Organizacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizację oraz uczestnictwo w seminariach, wykładach, konferencjach i szkoleniach,
b) Uczestnictwo w projektach badawczych związanych z geoinformatyką i teledetekcją,
c) Spotkania z przedstawicielami środowisk związanych z geoinformatyką i teledetekcją,
d) Aktywne uczestnictwo w imprezach integrujących studentów,
e) Współpracę z innymi kołami naukowymi związanymi z geoinformatyką i teledetekcją
działającymi przy innych placówkach naukowych.
Członkostwo
§4
Członkiem Organizacji może być każdy student, w tym doktorant, Uniwersytetu
Warszawskiego.
§5
1. Nabycie członkostwa Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu Organizacji
akceptującej pisemną deklarację członkowską.

2. Utrata członkostwa następuje: na skutek uchwały Zarządu Organizacji; na skutek
oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości Zarządu; z powodu zgonu
członka; z powodu skreślenia z listy studentów.
3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji członek może się odwołać do
Walnego Zgromadzenia Członków.
§6
Członek Organizacji ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji, z uwzględnieniem § 12
punkt a) i b),
b) udziału w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów
i stwarzanych przez Organizację możliwości,
c) używania odznak i znaków Organizacji, a także jego reprezentowania na wszelkich
imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami Organizacji,
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji.
§7
Do obowiązków Członka Organizacji należy:
a) aktywne uczestnictwo w pracach Organizacji, w tym w szczególności projektach
naukowych,
b) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Organizacji
Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje
§8
Do władz Organizacji należy:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd.
§9

a)
b)
c)
d)
e)

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji,
wybór Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji,
rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji.
§ 10

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Organizacji
co najmniej raz w roku lub na żądanie co najmniej jednej piątej członków Organizacji.
2. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków zobowiązani są wszyscy
członkowie Organizacji. W przypadku nieobecności na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach
Członków bez usprawiedliwienia Zarząd Organizacji może skreślić Członka z listy Członków
Organizacji.

§ 11
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów
w obecności co najmniej jednej piątej wszystkich uprawnionych.
§ 12
Zarząd Organizacji składa się z: prezesa, wiceprezesa oraz do trzech członków
zwyczajnych, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi. Zarząd Organizacji
wybierany jest z zastrzeżeniem następujących warunków:
a) funkcję Prezesa Organizacji może pełnić wyłącznie osoba uczestnicząca
w seminarium licencjackim bądź magisterskim w Katedrze Geoinformatyki
i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego
b) kandydaci do Zarządu Organizacji podczas Walnego Zebrania Członków prezentują
swoje plany działania w Zarządzie Organizacji.
§ 13
Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
§ 14
Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 15
1. Prezes Zarządu koordynuje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizacje na
zewnątrz.
2. Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi
coroczne sprawozdanie z działalności Organizacji za rok poprzedni.
3. Prezes Organizacji zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany
w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji, a także aktualny wykaz członków
Organizacji.
Przepisy końcowe
§ 16
Organizacja posługuje się oficjalnym, zdefiniowanym i zatwierdzonym przez Zarząd
Organizacji:
a) logo,
b) stroną internetową,
c) adresem e-mail.
§ 17
Walne Zgromadzenie Członków może przyznać tytuł Członka Honorowego, osobie
niebędącej już studentem Uniwersytetu Warszawskiego, jednakże zasłużonej na rzecz Koła.
Członek Honorowy nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.

§ 18

Każdy członek Organizacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na
potrzeby realizacji celów statutowych Organizacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
§ 19
Statut wchodzi w życie z dniem 15 maja 2013 r.

