REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO INTELIGENTNYCH STEROWNIKÓW W
AUTOMATYCE I ROBOTYCE “INTEGRA”
działającego przy Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Inżynierii Biomedycznej
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
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Rozdział I. Postanowienia Ogólne
§1
Koło Naukowe, zwane dalej Kołem, przyjmuje nazwę “Koła Naukowego
Inteligentnych Sterowników w Automatyce i Robotyce INTEGRA”.
Koło jest uczelnianą organizacją studencką, w rozumieniu art. 111 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Koło zrzesza wyłącznie studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie, zwanej dalej “Uczelnią”.
Koło działa przy Katedrze Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.
Koło może używać skróconej nazwy w brzmieniu “Integra” lub “KN Integra”.
Koło ma prawo posługiwać się logo AGH oraz własnym, którego projekt zatwierdza
Walne Zebranie Członków.

§2
1. 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.
2. Cele wymienione w Rozdziale I, § 2. pkt 1. będą realizowane między innymi poprzez:
● udział w realizowanych projektach,
● 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,
● organizację 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 i Uczelni,
● działalność popularyzatorską mającą na celu krzewienie wiedzy z zakresu
szeroko pojętej automatyki, robotyki, elektroniki i technologii informatycznych
3. Do realizacji celów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Koło korzysta ze
środków materialnych przekazanych przez Uczelnię, Wydział oraz inne podmioty.
Rozdział II. Powstanie Koła
§3
1. Koło Naukowe Inteligentnych Sterowników w Automatyce i Robotyce “INTEGRA”
powołuje grupa inicjatywna.
2. Podstawą do rozpoczęcia działalności Koła jest:
● deklaracja udziału w pracy Koła przynajmniej 10 studentów,
● zaakceptowana przez Wydział kandydatura na Opiekuna Naukowego Koła.

Rozdział III Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki
§4
1. Członkami Koła mogą zostać studenci wszystkich wydziałów Uczelni, którzy
zaakceptują Regulamin Koła, identyfikujący się z jego celami i wyrażający chęć ich
realizacji.
2. Członków Koła przyjmuje Zarząd Koła na ich pisemny wniosek, złożony osobiście.
3. Wskazująć w deklaracji członkowskiej swoj adres e-mail student wyraża zgodę na
otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkich informacji przesyłanych przez Zarząd
lub Opiekuna Koła, dotyczących zarówno spraw indywidualnych, jak i innych
informacji o charakterze organizacyjnym.
§5
1. Członkowie Koła mają prawo:
● aktywnie reprezentować Koło,
● brać udział we wszystkich formach działalności Koła,
● wybierać i być wybieranymi do Zarządu Koła,
● zabierać głos na zebraniach, zgłaszać wnioski i interpelacje,
● brać udział w głosowaniach dotyczących zmian Regulaminu lub rozwiązania
Koła,
● oceniać działalność Zarządu i jego członków,
● odwoływać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania,
● korzystać z preferencji w ubieganiu się o uczestnictwo w różnych formach
ruchu naukowego (obozy naukowe, praktyki zagraniczne, indywidualne
programy studiowania, warsztaty naukowe),
● realizować inne uprawnienia przewidziane niniejszym Regulaminem.
§6
1. Członkowie Koła są zobowiązani:
● wykazywać się pozytywnymi wynikami w nauce,
● przestrzegać postanowień Regulaminu i Władz Koła,
● aktywnie realizować cele i wspierać działania Koła,
● regularnie brać udział w Walnych Zebraniach Koła.

§7
1. Ustanie członkostwa następuje:
● przez wystąpienie dobrowolne, zgłoszone pisemnie do Zarządu w dowolnym
czasie,
● utraty przez Członka Koła statusu studenta Uczelni,
● przez wykluczenie uchwałą zarządu,
● wskutek rozwiązania Koła.
2. Zarząd Koła może wykluczyć Członka z Koła z powodu:
● świadomego działania na szkodę Koła,
● nieprzestrzegania Regulaminu lub Uchwał Koła,
● rażącego niewywiązania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań,
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nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 zebraniach Koła w ciągu jednego
roku akademickiego.
Zarząd podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów.
Zarząd informuje wykluczonego Członka drogą pisemną o wykluczeniu w terminie do
14 dni.
Wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Koła w terminie 14 dni
od otrzymania informacji od Zarządu Koła.
Po otrzymaniu odwołania i jego rozpatrzeniu, jeśli Zarząd uzna że odwołanie
zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić swoją uchwałę. W przeciwnym
wypadku Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie w terminie do 30 dni od
daty otrzymania odwołania. Obowiązku tego Zarząd nie musi spełniać, jeśli w
terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania ma się odbyć Walne Zebranie.
Walne Zebranie po rozpatrzeniu odwołania może podtrzymać bądź uchylić uchwałę
Zarządu w sprawie wykluczenia Członka Koła bezwzględną większością głosów.
Decyzja o wykluczeniu uprawomocnia się po 14 dniach od daty otrzymania pisemnej
informacji lub, w przypadku odwołania od decyzji Zarządu, po rozpatrzeniu odwołania
przez Walne Zebranie.
Rozdział IV. Struktura i Władze Koła
§8

1. Władzami Koła są:
● Walne Zebranie,
● Zarząd Koła (liczący 5 członków Koła).
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§9
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
● rozpatrywanie sprawozdań i wybór członków Zarządu Koła,
● uchwalanie zmian Regulaminu,
● określenie kierunków pracy Koła,
● rozpatrywanie wniosków i propozycji Członków Koła,
● rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia Członków
z Koła,
● uchylenie uchwały Zarządu Koła,
● podejmowanie uchwały dotyczącej rozwiązania Koła,
● podejmowanie uchwał o majątku Koła w przypadku jego rozwiązania.
W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy Członkowie Koła.
Po rozpoczęciu nowego roku akademickiego Walne Zebranie powinno odbyć się nie
później niż do 15 listopada.
Walne Zebranie zwołuje:
● Zarząd, z własnej inicjatywy,
● Zarząd, na wniosek 30% Członków Koła,
● Opiekun Koła.
Członkowie Koła oraz Opiekun Koła powinni zostać powiadomieni o terminie
Walnego Zebrania z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

8. Zwołane w ten sposób Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych
uchwał przy obecności przynajmniej połowy liczby członków. W przypadku
nieobecności przynajmniej 50% Członków Koła w pierwszym terminie, Zarząd
zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, z zachowaniem zasad z Rozdziału IV, §
9, pkt 7. uchwały podjęte podczas zebrania w drugim terminie są ważne bez względu
na liczbę uczestniczących w nim Członków Koła.
9. Uchwały na Walny Zebraniu podejmowane są w głosowaniu jawny zwykłą
większością głosów, a w przypadku spraw osobowych obowiązują zasady
głosowania tajnego, chyba że przepisy lub niniejszy Regulamin stanowią inaczej.
10. Uchwały podjęte w trakcie Walnego Zebrania dotyczą wszystkich Członków Koła.
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§ 10
Zarząd wybierany jest spośród Członków Koła na Walnym Zebraniu w głosowaniu
tajnym.
W wyborach do Zarządu może wziąć udział każdy Członek Koła, zgłaszając się
osobiście lub za pośrednictwem innego Członka.
Zarząd Koła składa się z 5 osób, które spośród siebie wybierają Prezesa,
kierującego pracami Zarządu.
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
Regulamin stanowi inaczej.
Zarząd jest organem wykonawczym Koła. Pisma w imieniu Zarządu podpisuje
dowolny członek Zarządu, za pisemną zgodą Prezesa Koła.
Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
Do obowiązków Zarządu należy:
● kierowanie działalnością Koła,
● reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni i na zewnątrz,
● koordynacja pracy Członków Koła,
● podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa,
● zwoływanie Walnego Zebrania,
● zarządzanie majątkiem i funduszami Koła,
● sporządzania pisemnego sprawozdania z działalności Koła,
● rozpatrywanie spraw członkowskich zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
Zarząd ustępujący zobowiązany jest przedstawić walnemu Zebraniu efekty pracy za
rok ubiegły.
Nowy zarząd ma obowiązek pisemnego zawiadomienia Prorektora AGH właściwego
do spraw studenckich o dokonanej zmianie składu osobowego Zarządu w terminie
14 dni od dnia dokonania zmiany. Do zawiadomienia dołącza się kopię uchwały
Walnego Zebrania Członków Koła, na podstawie której dokonano zmiany.

Rozdział V. Opiekun Naukowy Koła
§ 11
1. Opiekunem Naukowym Koła może zostać pracownik badawczy, dydaktyczny lub
badawczo-dydaktyczny Uczelni.

2. Opiekuna Koła powołuje na wniosek Zarządu i za zgodą zainteresowanego Dziekan
Wydziału.
3. Opiekun Naukowy Koła sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną Koła.
4. Dziekan Wydziału może odwołać Opiekuna Naukowego Koła z pełnionej funkcji na
jego pisemny wniosek.
Rozdział VI. Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Koła
§ 12
1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały walnego Zebrania podjętej większością ⅔
głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.
2. Zarząd Koła Naukowego ma obowiązek pisemnego zawiadamiania Prorektora AGH
właściwego do spraw studenckich o każdej zmianie treści niniejszego Regulaminu
oraz każdej uchwale Walnego Zebrania Członków Koła, w terminie 14 dni od dnia
dokonania zmiany.
3. Uchwałę w sprawie rozwiązania lub zawieszenia działalności Koła podejmuje Walne
Zebranie Członków większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej połowy
Członków Koła.
Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§ 13
1. Uchylenie Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Koła podjętej
większością kwalifikowaną ⅔ głosów przy obecności co najmniej połowy liczby
członków Koła
2. Traci moc Regulamin uchwalony podczas Walnego Zebrania z dnia 1 lipca 2020 r.
3. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać od chwili uchwalenia na Walnym
Zebraniu w dniu 01.07.2021 r.

