
STATUT KOŁA NAUKOWEGO INTELIGENTNYCH STEROWNIKÓW W   

AUTOMATYCE I ROBOTYCE „INTEGRA”   

działaj ącego przy Wydziale EAIiE AGH   

   

Rozdział I. Postanowienia ogólne   

§ 1  

Koło Naukowe, zwane dalej Kołem, przyjmuje nazwę „INTEGRA”  

   

§ 2  

Koło działa przy Katedrze Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki.  

§ 3  

Koło ma prawo posługiwania się nazwą „INTEGRA” oraz własnym logo, którego 
projekt zatwierdza Walne Zebranie Członków.  

 

§ 4  

Koło korzysta z osobowości prawnej AGH.  

 

§ 5  

Głównym celem Koła Naukowego Inteligentnych Sterowników w Automatyce i  

Robotyce „INTEGRA” jest rozbudzenie zainteresowań pracą naukową i badawczą,  

twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.  

   

   

§ 6  

Cele wymienione w paragrafie 5. będą realizowane między innymi  poprzez:  



• udział w sekcjach specjalistycznych,   

• organizowanie odczytów, wykładów zaproszonych gości,  
• współpracę z innymi kołami naukowymi,  
• udział w obozach naukowych, konferencjach i seminariach w kraju i zagranicą, 
• organizacje konferencji/seminariów 
• wyjazdy na konkursy/turnieje związane z obszarem zainteresowań koła  
• organizacje konkursów związanych z obszarem zainteresowań koła 

• udział w  targach organizacji studenckich i innych wydarzeniach promocyjnych 
na terenie Wydziału/Uczelni, 

• działalność popularyzatorską mającą na celu krzewienie wiedzy i technologii 
informatycznej.  

 

Rozdział II. Powstanie Koła   

 

§ 7  

Koło Naukowe Inteligentnych Sterowników w Automatyce i Robotyce „INTEGRA”  

powołuje grupa inicjatywna.  

   

§ 8  

Podstawą do rozpoczęcia działalności Koła Naukowego Inteligentnych Sterowników  

Automatyce i Robotyce „INTEGRA” jest:  

• deklaracja udziału w pracy koła przynajmniej 4 studentów,  
• zaakceptowana przez Wydział kandydatura na Opiekuna naukowego  

   

   

Rozdział III. Członkowie Koła, ich prawa i obowi ązki.   

§9  

1. Członkami Koła mogą zostać studenci wszystkich wydziałów Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie, którzy zaakceptują statut Koła. 
2. Członków Koła przyjmuje Zarząd Koła na ich pisemny wniosek, złożony osobiście.  

 



§10  

Członkowie Koła mają prawo: 

1. aktywnie reprezentować Koło, 
2. brać udział we wszystkich formach działalności Koła, 
3. wybierać i być wybieranymi do Zarządu Koła, 
4. zabierać głos na zebraniach, zgłaszać wnioski i interpelacje, 
5. brać udział w głosowaniach dotyczących zmian statutu albo rozwiązania Koła, 
6. oceniać działalność Zarządu i jego członków, 
7. odwoływać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania, 
8. korzystać z preferencji w ubieganiu się o uczestnictwo w różnych formach 

ruchu naukowego (obozy naukowe, praktyki zagraniczne, indywidualne 
programy studiowania, warsztaty naukowe), 

9. realizować inne uprawnienia przewidziane niniejszym statutem. 

 

§11  

Członkowie Koła są zobowiązani: 

• wykazywać się pozytywnymi wynikami w nauce  
• przestrzegać postanowienia Statutu i Władz Koła, 
• aktywnie realizować cele i wspierać działania Koła, 

 

§12  

Ustanie członkostwa następuje: 

• przez wystąpienie dobrowolne, zgłoszone pisemnie w dowolnym czasie, 
• przez wykluczenie uchwałą zarządu, 
• wskutek rozwiązania Koła. 

 

§13  

1. Zarząd Koła może wykluczyć członka z Koła z powodu: świadomego działania 
na szkodę Koła, nieprzestrzegania statutu lub uchwał zarządu, rażącego nie 
wywiązania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań. Zarząd podejmuje 
uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów.  

2. Od uchwały Zarządu, w sprawie wykluczenia, przysługuje odwołanie do 
najbliższego Walnego Zebrania Koła, w terminie 14 dni od daty opublikowania 
decyzji Zarządu na stronie koła. Walne Zebranie podejmuje uchwałę o 
odrzuceniu uchwały zarządu bezwzględną większością głosów. 



3. Decyzja o wykluczeniu uprawomocnia się po 14 dniach od daty ogłoszenia 
albo ,w razie odwołania od decyzji zarządu, po rozpatrzeniu tegoż odwołania 
na Walnym Zebraniu  

Rozdział IV. Struktura Koła   

§14  

Władzami Koła są: 

1. Walne Zebranie, 
2. Zarząd Koła (liczący od 3 do 7 członków). 

 

§15  

Zarząd wybierany jest spośród członków koła na Walnym Zebraniu. 

 

§16  

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła. 

 

§17  

Uchwały Władz Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są 
niezgodne z przepisami prawa, Statutem AGH lub Statutem Koła. 

 

§18  

Finansowanie działalności Koła odbywa się poprzez dotacje władz Uczelni, 
Ministerstwa oraz sponsorów lub składki członków koła.: Ponadto działalność może 
być finansowa poprzez dotacje pochodzące z środków unijnych, granty 
sponsorowane przez instytucje naukowo badawcze, i inne źródła których działalność 
nie stoi w konflikcie z celami koła naukowego INTEGRA.  

 

Rozdział V. Walne Zebranie Koła   

§19  

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 



1. rozpatrywanie sprawozdań i wybór członków Zarządu,  
2. uchwalanie zmian statutu, 
3. określenie kierunków pracy Koła, 
4. rozpatrywanie wniosków i propozycji członków Koła, 
5.  rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących utraty członkostwa w 

Kole, 
6. podejmowanie uchwały dotyczącej rozwiązania się Koła, 
7. podejmowanie uchwał o majątku i funduszach Koła w wypadku jego 

rozwiązania. 
8. uchylenie uchwały zarządu Koła 

§ 20 

1. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła. 
2. Po rozpoczęciu nowego roku akademickiego, przed 23 października powinno 

odbyć się Walne Zebranie wyborcze. 
3. Członkowie Koła powinni zostać poinformowani o terminie Walnego Zebrania 

z wyprzedzeniem, co najmniej siedmiodniowym. 
4. Walne Zebranie zwołuje: 

o Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 30% członków 
o Opiekun Koła. 

5. 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. 

6. Uchwały na Walnym Zebraniu podejmowane są w głosowaniu jawnym z 
wyjątkiem spraw osobowych zwykłą większością głosów, chyba że przepisy 
lub niniejszy Statut stanowią inaczej. 

7. Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu obowiązują wszystkich członków. 

Rozdział VII. Zarz ąd Koła   

§21 

1. Wybór Zarządu odbywa się na walnym zebraniu. 
2. Decyzje o sposobie wyboru członków zarządu podejmuje walne zebranie. 
3. Kadencja Zarządu rozpoczyna się 1 listopada i trwa 1 rok. 
4. Liczebność Zarządu ustala Walne Zebranie na podstawie sugestii 

ustępującego Zarządu. 

§22  

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, chyba że niniejszy 
Statut stanowi inaczej.  

§23  



Zarząd jest organem wykonawczym Koła. Pisma w imieniu Zarządu 
podpisuje  przewodniczący, wiceprzewodniczący lub sekretarz  

 

§24  

Do obowiązków Zarządu należą: 

1. kierowanie działalnością Koła, 
2. reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni i na zewnątrz, 
3. koordynacja pracy członków Koła, 
4. podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa, 
5. zwoływanie Walnego Zebrania, 
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Koła, 
7. rozpatrywanie spraw członkowskich zgodnie z postanowieniami niniejszego 

statutu. 

 

§25  

Zarząd ustępujący jest zobowiązany do przedstawienia Walnemu Zebraniu 
sprawozdania z działalności za rok ubiegły.  

 

Rozdział VIII. Opiekun Naukowy Koła   

§26  

Opiekuna Naukowego Koła powołuje na wniosek Zarządu i za zgodą 
zainteresowanego Dziekan Wydziału.  

§ 27  

Opiekun Naukowy Koła sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną Koła 
Naukowego.  
  

 

§ 28  

Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowy , dydaktyczny lub 
naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  

 

§29  



Dziekan może odwołać Opiekuna Naukowego z pełnionej funkcji na jego pisemny 
wniosek. 

 

Rozdział IX. Zmiana Statutu i rozwi ązanie Koła  

§30 

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów 
przy obecności połowy uprawnionych do głosowania. 

§31 

Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła podejmuje Walne Zebranie Członków 
większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do 
głosowania. 

Rozdział X. Postanowienia ko ńcowe  

§32 

Niniejszy Statut zaczyna obowiązywać od chwili uchwalenia na  Walnym Zebraniu dn. 
09-11-2009 . 

 


