STATUT
Koło fotograficzne – "KONTRAST"
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Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
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ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Koło Fotograficzne „KONTRAST” to wydziałowe koło zainteresowań działające na
Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w
Jeleniej Górze.
§2
Koło Fotograficzne działa w poszanowaniu wolności intelektualnego poznania i
wyrażania własnych przekonań, oraz tolerancji wobec odmiennych idei głoszonych
przez różne osoby.
§3
Siedzibą Studenckiego Koła fotograficznego (zwanego dalej Kołem) jest Wydział
Przyrodniczo-Techniczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej
Górze, (zwaną dalej Uczelnią).
§4
1. Koło może używać znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych organizacji,
zwanego dalej Logo.
2. Znak ten stanowi własność Koła i podlega ochronie.
§5
Koło działa zgodnie ze statutem Uczelni.

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA KOŁA
§6
Celem Koła Fotograficznego „KONTRAST” jest:
1. Utworzenie akademickiego środowiska skupiającego osoby o wspólnych
zainteresowaniach tematyką fotografii, integracja inicjatyw i pomoc w realizacji
projektów członków Koła.
2. Rozwój i samokształcenie członków koła w dziedzinie fotografii i grafiki
komputerowej.
3. Umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentacji wyników prac członków Koła.
4. Promocja indywidualnych osiągnięć członków Koła.
5. Działalność popularyzatorska mająca na celu rozpowszechnianie wiedzy na
tematy związane z pracą Koła.

6. Rozwijanie osobowości członków Koła.
7. Promowanie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego oraz całej Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej.
§7
Cele Koła realizowane są przez zadania:
1. Podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła indywidualnych bądź
zespołowych prac fotograficznych w przydzielonym laboratorium i w terenie.
2. Organizowanie spotkań, wykładów, zebrań, konferencji i dyskusji ze specjalistami
z dziedziny fotografii i grafiki komputerowej.
3. Publikacje prac autorstwa członków Koła.
4. Organizowanie wystaw i prezentacji prac członków Koła.
5. Organizowanie konkursów fotograficznych.
6. Inne przedsięwzięcia służące rozwojowi artystycznemu członków koła i
propagowaniu ich osiągnięć oraz osiągnięć studentów uczelni.
7. Organizacja wystaw prac członków Koła na terenie Karkonoskiej Państwowej
Szkoły Wyższej.
8. Utworzenie wewnętrznego regulaminu, spójnego ze statutem organizacji której
podlega, oraz respektowanie praw i obowiązków w nim zawartych.

ROZDZIAŁ III – PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§8
Członkiem Koła może zostać każdy student Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy w dziedzinach związanych z
fotografią cyfrową i analogową.
§9
Każdy członek Koła ma prawo do:
1. Proponowania i udziału w realizacji form działalności Koła.
2. Czynnego udziału w imprezach i konferencjach, organizowanych przez Koło oraz
korzystania na równych prawach ze wszystkich udogodnień, jakie Koło oferuje swoim
członkom przy realizacji prac fotograficznych.
3. Kandydowania i udziału w wyborach do Zarządu Koła.

4. Oceniania pracy zarządu.
§10
Każdy członek Koła zobowiązany jest do:
1. Podporządkowania się postanowieniom statutu, uchwałom Walnego Zebrania
Członków Koła, rozporządzeniom Zarządu Koła.
2. Aktywnego uczestnictwa w pracach Koła.
3. Dbania o dobre imię Koła.
§11
Prawo członkowskie gaśnie:
1. Przez dobrowolne wystąpienie.
2. W przypadku nie wypełniania obowiązków objętych statutem, tylko na mocy
uchwały Walnego Zebrania w obecności 3/4 członków Koła kwalifikowaną
większością głosów.

ROZDZIAŁ IV - WŁADZE KOŁA
§12
Organami Koła są:
1. Zarząd Koła składający się z przewodniczącego i dwóch członków Zarządu.
2. Walne Zebrania członków koła.
§13
Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 1 roku akademickiego i
podlega uchwałom Walnego zebrania.
§ 14
1. Członkowie Zarządu wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym
na pierwszym w roku akademickim Walnym Zebraniu Członków.
2. Uprawnieni do kandydowania są członkowie Koła. Kandydatury mogą zgłaszać
uprawnieni do głosowania (członkowie Koła); dopuszczalne jest zgłoszenie własnej
kandydatury.
3. Zgłaszający kandydaturę musi uzyskać zgodę zgłaszanego na kandydowanie.
Zgoda powinna być wyrażona osobiście na posiedzeniu Walnego Zebrania
Członków.

§ 15
1. Do praw i obowiązków Przewodniczącego Koła należy w szczególności:
a) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
b) rozpatrywanie wszelkich wniosków składanych przez Członków Koła,
c) pomoc w rozstrzyganiu spraw merytorycznych między członkami Koła,
d) kierowanie pracami Koła,
e) dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła,
f) kontrola przestrzegania statutu,
g) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu, po uprzedniej konsultacji z
Opiekunem Koła.
2. Do praw i obowiązków Wiceprzewodniczącego Koła należy w szczególności:
a) zastępowanie Przewodniczącego Koła podczas jego nieobecności,
b) wykonywanie zadań powierzonych przez Przewodniczącego Koła.
§ 19
Do praw i obowiązków Sekretarza należy w szczególności:
a) wykonywanie zadań powierzonych przez Przewodniczącego Koła,
b) prowadzenie protokołów posiedzeń Zarządu oraz dokumentacji bieżącej,
c) opracowywanie projektów działania Koła i przedstawienie ich realizacji podczas
Walnego Zebrania Członków,
d) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Koła.
§20
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Określanie kierunków pracy Koła oraz podejmowanie wszelkich decyzji
dotyczących działalności Koła.
2. Wybór oraz wcześniejsze odwołanie Zarządu.
§21
Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku. Nadzwyczajne Walne
Zebranie zwołać może również Opiekun - na wniosek przynajmniej 3 członków.

§22
Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§23
Opiekun sprawuje w imieniu Uczelni pieczę nad działalnością Koła, a w
szczególności:
1. Akceptuje wydawanie środków finansowych przyznanych przez Uczelnię na
działalność Koła.
2. Rozstrzyga spory członkowskie.

ROZDZIAŁ V - ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA KOŁA
§ 24
1. Rozwiązanie Koła następuje wraz z:
a) uchwałą Senatu Uczelni podjętej na wniosek Rektora, rozwiązującą uczelnianą
organizację studencką, jeżeli jej działalność wykazuje rażące lub uporczywe
naruszanie przepisów ustawowych Statutu Uczelni lub Statutu Koła;
b) uchwałą o rozwiązaniu podjętą przez Walne Zebranie Koła;
c) decyzją Opiekuna Koła.
2. Uchwała o rozwiązaniu, o której mowa w ust. 1 pkt. b, musi być podjęta w
obecności co najmniej połowy członków, większością 3/4 głosów.
3. Rozwiązanie Koła na podstawie decyzji Opiekuna Koła, o której mowa w ust. 1 pkt.
c, jest możliwe jedynie w razie nie uzyskania wymaganej większości głosów
niezbędnej do rozwiązania Koła (ust. 2) oraz zaistnienia następujących przesłanek:
a) członkowie Koła faktycznie zaprzestali realizować wszystkie cele i zadania
określone w Statucie Koła,
b) brak zainteresowania tematyką Koła jest rażąco widoczny,
c) Zarząd oraz Członkowie Koła wyrażają chęć jego rozwiązania.
§ 25
1. W razie rozwiązania Koła uchwałą Senatu, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt. a,
zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.
2. W razie rozwiązania Koła uchwałą Walnego Zebrania Członków, o której mowa w
§ 22 ust. 1 pkt. b., likwidatorami Koła są członkowie Zarządu.

3. W razie rozwiązania Koła decyzją Opiekuna Koła, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt.
c, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.
4. Likwidator ma obowiązek powiadomić organy Uczelni, odpowiedzialne za
funkcjonowanie kół naukowych, o rozwiązaniu Koła.

