
Statut Koła Dydaktyczno-Naukowego 

“Meditatio” 

 

Rozdział I 

Informacje ogólne 

Art. 1 

W uczelni Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (dalej jako: Uczelnia) tworzy się koło 

naukowe pod nazwą: Koło Dydaktyczno-Naukowe „Meditatio”, zrzeszające studentów 

Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. 

 

Art. 2 

Siedziba Koła Dydaktyczno-Naukowego „Meditatio” (dalej jako: Koło) znajduje się we Wrocławiu, 

ul. św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław, na terenie EWST Centrum Edukacyjne. 

 

Art. 3 

Szczegółowe informacje na temat Koła Dydaktyczno-Naukowego „Meditatio” będą 

udostępniane na stronie internetowej; adres e-mail: samorzad@ewst.pl. 

 

Art. 4 

Opiekunem Koła Dydaktyczno-Naukowego „Meditatio” z ramienia Uczelni jest dr Joel Burnell. 

 

Rozdział II 

Członkowie Koła 

Art. 5 

Członkowie Koła dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 

2) sympatyków. 

Art.6 

1. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Ewangelikalnej Wyższej Szkoły 

Teologicznej do ukończenia studiów. 

2. Członkiem sympatykiem może być każdy student, bez względu na uczelnię, na której 

studiuje, oraz absolwent Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. 

3. Student, który zamierza zostać członkiem Koła powinien złożyć do zarządu Koła wniosek 

o przyjęcie, z podaniem imienia, nazwiska, roku i kierunku studiów. 

4. Osoba, która zamierza zostać członkiem – sympatykiem Koła, powinna złożyć do zarządu 

Koła wniosek o przyjęcie, z podaniem imienia i nazwiska, a także dodatkowych informacji, 

które uzasadniają jej przyjęcie do grona członków – sympatyków Koła. 

5. Członek Koła traci status członka w przypadku: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

2) wykluczenia przez Zebranie Członków, 

mailto:samorzad@ewst.pl


3) ukończenia studiów, 

4) braku jakiejkolwiek aktywności w pracach Koła przez 10 kolejnych miesięcy. 

 

Art. 7 

Członkowie zwyczajni Koła mają prawo i obowiązek do: 

1) aktywnego udziału w pracach Koła, 

2) uczestniczenia w Zebraniu Członków Koła, 

3) brania udziału w wyborach z czynnym i biernym prawem wyborczym, 

4) korzystania z materialnych zasobów Koła.   

 

Art.8 

Członkowie sympatycy mają prawa określone w Art. 7, z wyjątkiem prawa wyborczego. 

 

Rozdział III 

Cele i zadania Koła 

Art. 9 

Celem Koła jest: 

1) poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań naukowych studentów w zakresie 

tematyki studiów, 

2) zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie popularyzacji wiedzy na temat 

chrześcijaństwa oraz kontemplacji i medytacji chrześcijańskiej, 

3) przygotowywanie i prowadzenie projektów badawczych oraz konferencji dotyczących 

tematyki studiów, 

4) rozwijanie życia naukowego wśród studentów, 

5) nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami, studenckimi iinnymi . 

 

Art. 10 

Koło realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie spotkań, dyskusji i pokazów filmów, 

2) organizację i udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych, 

3) organizowanie wycieczek i wyjazdów naukowych, 

4) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych, 

5) rozpowszechnianie informacji na temat działalności Koła w czasopismach studenckich, 

na stronie internetowej EWST oraz samorządu studenckiego, a także za pośrednictwem 

portalu społecznościowego Facebook i innych mediów, 

6) gromadzenie oraz udostępnianie książek i materiałów związanych z tematyką 

Kontemplacji Chrześcijańskiej, 

7) współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach 

 

 



Rozdział IV 

Władze Koła. 

Art. 11 

Władzami Koła są: 

1)  Zebranie Członków 

2)  Zarząd. 

Art. 12 

1. Zarząd Koła składa się z: 

1) Prezesa 

2) Zastępcy Prezesa 

3) Sekretarza 

2. Zarząd wybierany jest na dwuletnią kadencję przez Zebranie Członków, spośród członków 

zwyczajnych Koła. 

3.  Zebrania Zarządu powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku akademickim. 

4.  Posiedzenia Zarządu są otwarte dla członków Koła. 

5.  Postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż 

połowy członków Zarządu. 

6.  W głosowaniach nierozstrzygniętych decyduje Prezes. 

7.  Mandat członka zarządu wygasa w przypadku: 

1) upływu kadencji, 

2) utraty statusu członka Koła, 

3) rezygnacji z funkcji w zarządzie, 

4) odwołania przez Zebranie Członków. 

 

Art. 13 

Kompetencje kolegialne Zarządu: 

1) zwoływanie zebrania członków 

2) przygotowywanie rocznego ramowego oraz semestralnych planów działalności Koła 

zatwierdzanego przez Zebranie Członków, 

3) przygotowywanie i przedstawianie Zebraniu Członków rocznego sprawozdania z 

działalności Koła, w tym rozliczeń finansowych, 

4) dysponowanie majątkiem Koła w ramach ustaleń Zebrania Członków, 

5) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków kandydatów na członków, 

6) stwierdzanie ustania członkostwa w Kole w przypadkach, o których mowa w Art. 6 ust. 5 

pkt. 1,3 i 4, 

7) ustanawianie zasad udostępniania książek i materiałów zgromadzonych przez Koło, 

8) dbanie o upublicznienie działalności Koła, 

9) organizacja pracy Koła i zapewnianie płynnej działalności Koła, 

10) wydawanie zaświadczeń o działalności w Kole,  

11) składanie władzom uczelni co semestralnych sprawozdań z otrzymanych środków 



finansowych. 

 

Art. 14 

 

Członkowie Zarządu mogą być wybierani na dwie kolejne kadencje.  

 

Art. 15 

   Kompetencje Prezesa: 

1) odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd i za jego sprawne 

funkcjonowanie, 

2) reprezentuje Koło na zewnątrz, 

3) zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu Koła. 

 

Art. 16 

W razie nieobecności albo wakatu na miejscu Prezesa jego obowiązki wykonuje Zastępca 

Prezesa. 

Art. 17 

Do obowiązków Sekretarza należy: 

1) sporządzanie sprawozdań z zebrań Koła i Zarządu, 

2) utrzymywanie porządku w aktualnej dokumentacji Koła oraz w archiwum, 

3) prowadzenie ewidencji członków Koła i wpisywanie nowych członków, 

4) dbanie o czystość tablic informacyjnych Koła oraz aktualność znajdujących się na nich 

informacji.  

 

Art. 18 

1. Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Koła co najmniej jeden raz w roku 

akademickim. 

2. W obradach Zebrania mogą brać udział wszyscy członkowie Koła, z tym że w głosowaniu 

biorą udział tylko członkowie zwyczajni. 

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi 

inaczej. 

4. Do kompetencji Zebrania należy: 

1) wybór Prezesa Koła i członków Zarządu, 

2) odwołanie Prezesa Koła i członków Zarządu w przypadku niewłaściwego wykonywania 

przez nich obowiązków, 

3) decydowanie o głównych kierunkach działalności i rozwoju Koła, 

4) wykluczanie członków Koła z powodu działań rażąco niezgodnych z etyką studenta, 

niniejszym Statutem lub interesami Koła. 

 

Art. 19 



Do reprezentacji Koła upoważniony jest jednoosobowo Prezes albo Wiceprezes Zarządu. 

Czynności związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej 1000 

zł wymagają dla  swej ważności współdziałania dwóch członków Zarządu. . 

 

Art. 20 

Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych pochodzą z: 

1) środków finansowych Samorządu studentów Ewangelikalnej Wyższej Szkoły 

Teologicznej, 

2) dotacji udzielanych przez Uczelnię.  

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

Art. 21 

Niniejszy Statut wchodzi z życie z chwilą  podpisania przez członków założycieli, po stwierdzeniu 

przez Rektora Uczelni jego zgodności z przepisami prawa i Statutem Uczelni. 

 

Art. 22 

Zmianę Statutu uchwala Zebranie Członków bezwzględną większością głosów. 

 

Art. 23 

Prawo rozwiązania Koła przysługuje Zebraniu Członków w składzie 2/3 zwyczajnych członków 

Koła. Postanowienie o rozwiązaniu Koła winno również wskazywać podmiot, na rzecz którego 

zostanie przekazany majątek Koła. 

 

 

 


