
STATUT

Studenckiego koªa naukowego

J¦zyka Programowania Python "PyAGH"

� 1.

Postanowienia ogólne

1. Koªo naukowe pod nazw¡ Studenckiego Koªa Naukowego J¦zyka Programowania Python "PyAGH"
jest uczelnian¡ organizacj¡ studenck¡, w rozumieniu art. 204 ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy»szym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z pó¹n. zm.).

2. Koªo zrzesza wyª¡cznie studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisªawa Staszica w
Krakowie, zwanej dalej Uczelni¡.

3. Siedziba Koªa znajduje si¦ w budynku BUDYNEK Uczelni, na ul. BLABLABLA, 30-071 Kraków.

4. Koªo mo»e u»ywa¢ skróconej nazwy w brzmieniu "PyAGH".

5. Koªo mo»e posªugiwa¢ si¦ wªasnym logotypem oraz piecz¦ci¡.

6. Wzór logotypu oraz piecz¦ci ustala Zarz¡d Koªa i przedstawia w formie zaª¡czników do Statutu.

� 2.

Cele i zadania koªa

1. Cele i zadania koªa:

(a) Podstawowym celem koªa jest poznawanie i doskonalenie znajomo±ci j¦zyka programowania
Python.

(b) Dziaªalno±¢ koªa ma równie» na celu rozpowszechnianie wiedzy o j¦zyku programowania
Python w ±rodowiskach akademickich.

2. Cele, o których mowa w ust. 1 b¦d¡ realizowane poprzez:

(a) Organizowanie wykªadów, konferencji, warsztatów oraz innych spotka« naukowych.

(b) Prowadzenie pod kierunkiem Opiekuna Koªa prac naukowych w zakresie tematycznym Koªa.

(c) Udziaª w targach organizacji studenckich i innych wydarzeniach promocyjnych.

(d) Udziaª czªonków koªa w konferencjach, seminariach i innych spotkaniach naukowych w kraju
i za granic¡ zwi¡zanych z obszarem zainteresowa« koªa.

(e) Prezentowanie osi¡gni¦¢ wªasnych Koªa.

1



3. Celem realizacji rocznej dziaªalno±ci, Koªo mo»e korzysta¢ z nast¦puj¡cych ¹ródeª �nansowania:

(a) �rodki materialne przekazane przez uczelni¦

(b) �rodki pozyskane od sponsorów

� 3.

Czªonkowie, ich prawa i obowi¡zki

1. Czªonkiem Koªa mo»e zosta¢ student AGH studiów ka»dego stopnia, wyra»aj¡cy ch¦¢ realizacji
celów Koªa, który zaakceptuje Statut.

2. Nowych Czªonków Koªa przyjmuje Zarz¡d Koªa na podstawie pisemnej deklaracji zªo»onej przez
studenta. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest speªnienie wymaga« o których
mowa w ust. 1.

3. Ka»dy student przyst¦puj¡c do Koªa wyra»a zgod¦ na przetwarzanie jego danych osobowych na
potrzeby funkcjonowania Koªa.

4. Czªonek Koªa ma prawo:

(a) uczestniczenia w pracach Koªa.

(b) zgªaszania wniosków i propozycji do Zarz¡du Koªa.

(c) dokonywania oceny dziaªalno±ci Zarz¡du Koªa.

(d) korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urz¡dze« b¦d¡cych w dyspozycji Koªa.

(e) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

(f) pomocy ze strony pozostaªych Czªonków w swojej dziaªalno±ci w ramach Koªa.

5. Czªonek koªa ma obowi¡zek:

(a) aktywnego realizowania celów i wspierania dziaªa« Koªa.

(b) przestrzegania Statutu Koªa i decyzji Zarz¡du Koªa.

(c) regularnie bra¢ udziaª w zebraniach Koªa.

(d) dbania o dobre imi¦ Koªa oraz popularyzowania jego idei.

6. Ustanie czªonkostwa nast¦puje poprzez:

(a) wyst¡pienie dobrowolne, zgªoszone Zarz¡dowi Koªa w formie pisemnej.

(b) wyga±ni¦cie uprawnie« studenckich.

(c) wykluczenie na mocy uprawnie« Zarz¡du Koªa, o których mowa w ust. 7

(d) ±mier¢ czªonka Koªa.

(e) rozwi¡zanie Koªa.
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7. Zarz¡d Koªa mo»e wykluczy¢ Czªonka z nast¦puj¡cych powodów:

(a) Nie przestrzeganie Statutu i postanowie« Zarz¡du Koªa.

(b) �wiadome dziaªanie na szkod¦ Koªa.

(c) Dªugotrwaªe nie wywi¡zywanie si¦ z obowi¡zków czªonka Koªa.

8. Zarz¡d podejmuje Uchwaª¦ w tej sprawie bezwzgl¦dn¡ wi¦kszo±ci¡ gªosów Czªonków Zarz¡du.

9. Od uchwaªy Zarz¡du, przysªuguje odwoªanie do najbli»szego Walnego Zebrania Koªa, za po±red-
nictwem Zarz¡du, w terminie 14 dni od daty dor¦czenia pisemnej informacji o wykluczeniu.

10. Walne Zebranie podejmuje Uchwaª¦ w tej sprawie bezwzgl¦dn¡ wi¦kszo±ci¡ gªosów, przy obec-
no±ci co najmniej 1/2 liczby czªonków.

� 4.

Walne Zebranie Czªonków Koªa

1. Walne Zebranie Czªonków jest najwy»sz¡ wªadz¡ Koªa.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania nale»y:

(a) Uchwalanie zmian Statutu.

(b) Wybór Czªonków Zarz¡du Koªa.

(c) Okre±lanie kierunków pracy Koªa.

(d) Przyjmowanie sprawozda« z dziaªalno±ci Zarz¡du Koªa i udzielanie ust¦puj¡cemu Zarz¡dowi
absolutorium.

(e) Rozpatrywanie wniosków i propozycji zgªaszanych przez Zarz¡d, Opiekuna Koªa i poszczegól-
nych czªonków Koªa.

(f) Zatwierdzanie przedkªadanego przez Zarz¡d planu pracy Koªa na dany rok akademicki.

(g) Decydowanie o strukturze Koªa.

(h) Rozpatrywanie odwoªa« od decyzji Zarz¡du dotycz¡cych utraty czªonkostwa w Kole.

(i) Podejmowanie Uchwaªy dotycz¡cej rozwi¡zania Koªa.

(j) Podejmowanie Uchwaª o maj¡tku i funduszach Koªa w wypadku jego rozwi¡zania.

3. W Walnym Zebraniu maj¡ prawo uczestniczy¢ wszyscy czªonkowie Koªa.

4. Walne Zebranie powinno odby¢ si¦ co najmniej raz w roku akademickim.

5. Walne Zebranie Czªonków Koªa zwoªuje Zarz¡d, na wniosek 1/3 czªonków Koªa lub na wniosek
Opiekuna Koªa.

6. Wszyscy Czªonkowie Koªa powinni zosta¢ poinformowani o terminie Walnego Zebrania z co najm-
niej siedmiodniowym wyprzedzeniem. OWalnym Zebraniu Koªa Zarz¡d ka»dorazowo powiadamia
Opiekuna Naukowego Koªa.

3



7. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania wa»nych Uchwaª przy obecno±ci przynajmniej 1/2
liczby czªonków.

8. Zebranie zwoªane w drugim terminie (z zachowaniem trybu okre±lonego w ust. 6) jest zdolne do
podejmowania wa»nych Uchwaª bez wzgl¦du na liczb¦ obecnych.

9. Uchwaªy na Walnym Zebraniu Czªonków Koªa s¡ podejmowane zwykª¡ wi¦kszo±ci¡ gªosów, za
wyj¡tkiem uchwaª okre±lonych w niniejszym Statucie, a wymagaj¡cych innej wi¦kszo±ci.

� 5.

Zarz¡d Koªa

1. Zarz¡d jest organem wykonawczym Koªa.

2. Zarz¡d jest wybierany przez Walne Zebranie spo±ród Czªonków Koªa. Uchwaªy w sprawie wyboru
Zarz¡du s¡ podejmowane w gªosowaniu tajnym bezwzgl¦dn¡ wi¦kszo±ci¡ gªosów.

3. Do zarz¡du ma prawo kandydowa¢ ka»dy czªonek, który uko«czyª pierwszy rok studiów.

4. Zarz¡d skªada si¦ z pi¦ciu osób, które spo±ród swego grona wybieraj¡ Przewodnicz¡cego, który
organizuje prac¦ Zarz¡du Koªa, przydzielaj¡c jego czªonkom stosowne obowi¡zki.

5. Dokumenty w imieniu Koªa podpisuje Przewodnicz¡cy lub z jego upowa»nienia czªonek Zarz¡du.

6. Zarz¡d ma mo»liwo±¢ uzupeªnienia swojego skªadu w przypadku rezygnacji jednej z osób.

7. Do obowi¡zków Zarz¡du nale»¡:

(a) Kierowanie dziaªalno±ci¡ Koªa.

(b) Reprezentowanie Koªa wobec Wªadz Uczelni oraz innych podmiotów.

(c) Koordynacja pracy Czªonków Koªa.

(d) Podejmowanie decyzji w sprawie czªonkostwa.

(e) Zwoªywanie Walnego Zebrania w trybie okre±lonym w � 4 ust. 6.

(f) Projektowanie Statutu Koªa.

8. Ust¦puj¡cy Zarz¡d jest zobowi¡zany do przedstawienia Walnemu Zebraniu sprawozdania z dzi-
aªalno±ci za rok ubiegªy.

9. Decyzje Zarz¡du, w formie Uchwaª, zapadaj¡ zwykª¡ wi¦kszo±ci¡ gªosów, przy obecno±ci przy-
najmniej 1/2 liczby Czªonków Zarz¡du, w tym Przewodnicz¡cego, chyba, »e niniejszy Statut
stanowi inaczej.

10. W przypadku równej liczby gªosów rozstrzyga gªos Przewodnicz¡cego Zarz¡du.

11. Kadencja Zarz¡du trwa jeden rok akademicki.

12. Zarz¡d mo»na odwoªa¢ przed upªywem kadencji na Walnym Zebraniu Koªa, zwoªanym na wniosek
1/3 Czªonków Kola lub na wniosek Opiekuna Naukowego Koªa, wi¦kszo±ci¡ 2/3 gªosów, w obec-
no±ci co najmniej 1/2 Czªonków Koªa.
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� 6.

Opiekun Naukowy Koªa

1. Opiekunem Naukowym Koªa mo»e zosta¢ pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny AGH.

2. Opiekun Naukowy Koªa sprawuje nadzór nad dziaªalno±ci¡ merytoryczn¡ Koªa.

3. Opiekuna naukowego Koªa powoªuje na wniosek Zarz¡du i za zgod¡ Zainteresowanego Prorektor
AGH ds. Studenckich.

4. Opiekun Naukowy zatwierdza:

(a) Sprawozdania roczne sporz¡dzane przez Zarz¡d Koªa.

(b) Opracowywane przez Zarz¡d roczne plany pracy Koªa.

(c) Wnioski o do�nansowanie dziaªalno±ci Koªa.

5. Prorektor AGH ds. Studenckich mo»e odwoªa¢ Opiekuna naukowego z peªnionej funkcji na jego
pisemny wniosek.

� 6.

Postanowienia ko«cowe

1. Zmiana Statutu wymaga uchwaªy Walnego Zebrania Czªonków Koªa podj¦tej wi¦kszo±ci¡ kwali-
�kowan¡ 2/3 gªosów przy obecno±ci co najmniej poªowy liczby czªonków Koªa.

2. Rozwi¡zanie lub zawieszenie dziaªalno±ci Koªa mo»e nast¡pi¢ na skutek decyzji Wªadz AGH w
wypadkach okre±lonych w obowi¡zuj¡cych przepisach dotycz¡cych funkcjonowania uczelnianych
organizacji studenckich.

3. Zawieszenie dziaªalno±ci Koªa mo»e nast¡pi¢ na skutek Uchwaªy Walnego Zebrania, podj¦tej
zwykª¡ wi¦kszo±ci¡ gªosów, przy obecno±ci co najmniej 1/2 czªonków Koªa oraz 1/2 Zarz¡du.

4. Niniejszy Statut wchodzi w »ycie z dniem zatwierdzenia go przez Prorektora ds. Studenckich
Akademii Górniczo-Hutniczej.

Protokolant Przewodnicz¡cy
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