Statut Koła Naukowego Studentów
Akademii Górniczo-Hutniczej
BIT
działającego przy Wydziale Informatyki,
Elektroniki i Telekomunikacji

Rozdział I
Art. I. Postanowienia ogólne.
1. Koło Naukowe Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT działa na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla realizacji swoich celów Koło Naukowe Studentów Akademii
Górniczo-Hutniczej BIT może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
3. Koło ma prawo posługiwania się nazwami skróconymi BIT, Koło Naukowe BIT,KN BIT
oraz KNBIT.
4. Oficjalną angielską nazwą Koła jest BIT Student Scientific Group at AGH University of
Science and Technology. Dopuszczalne jest użycie nazw skróconych: (AGH) BIT
Student Group, (AGH) BIT Student Scientific Group.
5. Koło ma prawo posługiwania się pieczęcią oraz własnym logo, którego projekt
zatwierdza walne zebranie członków.

6. Siedzibą Koła jest miasto Kraków, Akademia Górniczo — Hutnicza im. St. Staszica,
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki.
7. Dla usprawnienia działania, Zarząd na wniosek co najmniej siedmiu zainteresowanych
członków Koła, może powołać sekcje tematyczne.
8. Sekcja

tematyczna

jest

częścią

Kołą

Naukowego

skupiającą

członków

zainteresowanych daną tematyką. Każda sekcja posiada swojego przedstawiciela
w postaci Opiekuna sekcji.
Rozdział II
Art. II. Cele i zadania Koła Naukowego BIT.
1. Celem Koła jest:
a. Pogłębienie

wiedzy

z

zakresu

najnowocześniejszych

technologii

informatycznych.
b. Nawiązanie kontaktu z wiodącymi ośrodkami akademickimi, a zwłaszcza
wydziałami sektora IT na uczelniach w kraju i poza jego granicami.
c. Współpraca z firmami specjalizującymi się w technologiach IT, mającymi swoje
siedziby także poza granicami RP.
d. Popieranie, upowszechnianie oraz pomoc w realizacji prac naukowych
i projektów badawczych, których autorami będą członkowie Koła Naukowego
BIT, a w szczególności — promocja tych prac i projektów w firmach
informatycznych.
e. Wspólne zdobywanie ogólnej wiedzy informatycznej i dzielenie się nią pomiędzy
członkami.
2. Swoje cele Koło Naukowe BIT będzie realizowało poprzez:
a. Współpracę z władzami uczelni, stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi.
b. Realizację projektów tematycznych.

c. Reprezentowanie swoich członków wobec władz uczelni.
d. Organizowanie konferencji naukowych, spotkań i dyskusji.
e. Organizację zajęć tematycznych w charakterze praktycznym i teoretycznym.
f.

Organizację obozów naukowych.

g. Uczestnictwo w targach projektów, konferencjach i seminariach.
h. Organizację konkursów związanych z obszarem zainteresowań Koła.

Rozdział III
Art. III. Członkowie Koła Naukowego BIT.
1. Koło Naukowe BIT tworzą: członkowie zwyczajni, wspierający, honorowi oraz
opiekunowie naukowi.
2. Członkami zwyczajnymi Koła mogą być studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, a także
absolwenci tej Uczelni.
3. Członkiem zwyczajnym Koła można zostać po wypełnieniu deklaracji członkowskiej
i podpisaniu oświadczenia o zaznajomieniu ze Statutem i deklaracją przestrzegania jego
postanowień. Ostateczną decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych podejmuje zarząd.
W przypadku decyzji negatywnej kandydatowi na członka przysługuje prawo odwołania
się do Komisji Rewizyjnej.
4. Tylko członkowie zwyczajni posiadają bierne i czynne prawo wyborcze.
5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w realizacji zadań
statutowych i przestrzegania postanowień zapisanych w Statucie, a także uchwał
podjętych w czasie Walnego Zebrania. Do ich obowiązków należy regularne
i sumienne opłacanie składek członkowskich.
6. Tytuł członka honorowego jest przyznawany w drodze głosowania przez Zarząd,
a w trakcie obrad Walnego Zebrania na mocy uchwały podejmowanej zwykłą
większością głosów. Nadanie tytułu członka honorowego Koła Naukowego BIT jest

wyrazem

uznania

za

wybitne

osiągnięcia

teoretyczne,

praktyczne,

a

także

pedagogiczne.
7. Członkowie wspierający to osoby fizyczne lub prawne, które czynnie pomagają
w realizacji statutowych celów opisanych w rozdziale II Statutu. Tytuł członka
wspierającego zostaje nadany przez zarząd w odpowiedzi na umotywowany wniosek
członków zwyczajnych Koła.
8. Przyczyną wygaśnięcia członkostwa Koła jest dobrowolne wystąpienie wyrażone
w formie pisemnej, a także wykluczenie w formie uchwały podjętej przez Zarząd
i zatwierdzonej na najbliższym Walnym Zebraniu. Jedną z przyczyn wykluczenia może
być zaleganie z opłacaniem składek, rażące i uporczywe naruszenie zadań i celów
statutowych, zachowania godzące w dobre imię uczelni i sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego lub normami prawa, a także brak aktywności członka przez
okres dłuższy niż pół roku. Jeśli członek złożył deklarację zawierającą datę wygaśnięcia
członkostwa, to wygasa ono samoistnie wraz z dniem zdefiniowanym
w deklaracji.

Wniosek o wykluczenie składać może każdy z członków zwyczajnych Koła Naukowego
BIT. Musi on być umotywowany, w miarę możliwości poparty opiniami innych członków
zwyczajnych lub poparty dowodami materialnymi.
9. Co najmniej jednego Opiekuna Koła powołuje Kierownik Katedry Informatyki na
Wy
dziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH dla sprawowania merytorycznej
opieki nad jego działalnością.

Rozdział IV
Art. IV. Władze Koła.
1. Statutowymi władzami Koła Naukowego Studentów są: Walne Zebranie Członków,
Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła, określa:
●

główne kierunki działania,

●

podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla Koła,

●

dokonuje zmian w Statucie,

●

przyjmuje sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

●

rozpatruje odwołania od decyzji podjętych przez Zarząd,

●

zwykłą większością głosów podejmuje uchwały w sprawie przyznania tytułu członka
honorowego.

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz do roku. Dla ważności podejmowanych
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W skład Zardząd Koła wchodzą:
●

Przewodniczący Koła

●

Wiceprzewodniczący Koła

●

Sekretarz

●

Skarbnik

●

Opiekunowie sekcji tematycznych

1. W skład komisji rewizyjnej wchodzi 3 członków Koła.
2. Przewodniczącego Koła wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na
roczną kadencję. W ten sam sposób i na ten sam czas w oddzielnym głosowaniu tajnym
wybierani są członkowie Zarządu: Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik,
a także Komisja Rewizyjna w liczbie trzech członków.

3. Opiekunowie sekcji tematycznych wybierani są na podstawie zasad przyjętych
w obrębie sekcji tematycznej.
4. Jedna osoba nie może sprawować więcej niż jednej funkcji, nie dotyczy to funkcji
Opiekuna sekcji tematycznej.
5. Walne zebranie ustala wysokość składek członkowskich.
6. Zarząd kieruje bieżącą pracą Koła. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w
miesiącu. Zarząd jest zobowiązany do stałej współpracy z władzami uczelni. Do przygotowania i przeprowadzenia Walnego Zebrania w statutowo przewidzianym terminie. W
razie potrzeby Zarząd jest uprawniony do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Jego zadaniem jest rozpatrywanie spraw członkowskich. Uchwały Zarządu są
podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków.
7. Przewodniczący:
●

reprezentuje Koło wobec władz, urzędów i innych podmiotów,

●

zwołuje posiedzenia Zarządu,

●

podpisuje pisma,

●

kieruje bieżącą pracą Koła.
W przypadku podejmowania zobowiązań finansowych wymagane są podpisy
Przewodniczącego i Skarbnika.

1. Do kompetencji Skarbnika należy przyjmowanie składek oraz szczegółowy nadzór nad
gospodarką finansową Koła.
2. Sekretarz prowadzi dokumentację w postaci gromadzonych protokołów, uchwał.
3. W razie powołania w ramach Koła sekcji tematycznych przewodniczący tych sekcji
wchodzą w skład Zarządu.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
●

kontrola przestrzegania Statutu,

●

kontrola zarządzania majątkiem Koła i opłacania składek,

●

występowanie z wnioskami w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Rozdział V
Art. IV. Majątek Koła
1. Majątek Koła stanowią: składki członkowskie, a także darowizny, dotacje i zapisy.
2. Dochody własne Koła mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów
statutowych.

Rozdział V
Art. VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła.
1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów
przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła podejmuje Walne Zebranie Członków większością
3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku rozwiązania Koła jego majątek zostaje przekazany na cel określony
w uchwale o rozwiązaniu.

