
STATUT
Studenckiego Koła Naukowego „MacKN”

29 października 2014

§1 Postanowienia ogólne

1. Koło Naukowe pod nazwą „MacKN”, jest uczelnianą
organizacją studencką, w rozumieniu art. 204 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn.
zm.).

2. Koło zrzesza wyłącznie studentów Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie, zwanej dalej Uczelnią.

3. Koło może posługiwać się własnym logotypem oraz
pieczęcią.

4. Koło korzysta z osobowości prawnej AGH.

§2 Cele i zadania koła

1. Podstawowym celem Koła jest rozbudzanie zainte-
resowań pracą naukową, badawczą, twórczą w dzie-
dzinie informatyki oraz twórczym wykorzystaniem
informatyki w multimediach.

2. Koło może składać się z sekcji. Podział na sekcje
ustalany jest w zależności od aktualnie realizowa-
nych projektów. Jeden członek koła może należeć
do wielu sekcji.z

3. Celami Koła są w szczególności:

(a) Tworzenie oprogramowania dla systemów ope-
racyjnych iOS, OS X;

(b) Przetwarzanie obrazów oraz filmów wideo;

(c) Modelowanie i symulacja systemów;

(d) Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakre-
sie fotografii, produkcji filmów oraz obróbki
dźwięku.

(e) Rozpowszechnianie wiedzy i wiadomości na po-
wyższe tematy wśród studentów krakowskich
uczelni.

(f) Rozwijanie współpracy pomiędzy studentami
AGH, a innymi ośrodkami naukowymi, jak rów-
nież firmami.

(g) Promowanie AGH, jako uczelni nowoczesnej,
kształcącej studentów zgodnie z najnowszymi
trendami w IT.

4. Cele, o których mowa w ust. 3 będą realizowane
poprzez:

(a) prowadzenie regularnych spotkań Koła;

(b) organizowanie sesji naukowych, wykładów oraz
konferencji;

(c) współpracę z władzami uczelni;

(d) współpracę z innymi kołami naukowymi;

(e) współpracę z organizacjami pozauczelnianymi
oraz firmami.

(f) prowadzenie pod kierunkiem Opiekuna Nauko-
wego Koła badań naukowych;

(g) wyjazdy edukacyjne w kraju i za granicą;

5. Dla realizacji celów, o których mowa w niniejszym
paragrafie, Koło korzysta ze środków materialnych
przekazanych przez Uczelnię.

§3 Członkostwo

1. Członkiem Koła może zostać student dowolnego wy-
działu AGH (Uczelni), wykazujący zainteresowania
naukowe w zakresie Apple, fotografia, osiągający po-
zytywne wyniki w nauce, identyfikujący się z celami
Koła i wyrażający chęć ich realizacji.

2. Studenta deklarującego chęć członkostwa w poczet
członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie pi-
semnej deklaracji złożonej przez studenta. Warun-
kiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest speł-
nianie warunków, o których mowa w ust. 1.

3. Wskazując w deklaracji członkowskiej swój ad-
res e-mail student wyraża zgodę na otrzymywanie
drogą elektroniczną wszelkich informacji przesyła-
nych przez Zarząd, dotyczących zarówno spraw in-
dywidualnych, jak i innych informacji o charakterze
organizacyjnym.

4. Członek Koła ma prawo do:

(a) udziału we wszelkich formach działalności
Koła;

(b) zgłaszania wniosków i propozycji w czasie ze-
brań Koła;

(c) dokonywania oceny działalności Zarządu Koła;
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(d) korzystania z czynnego i biernego prawa wy-
borczego.

5. Członek Koła ma obowiązek:

(a) wykazywać się dobrymi wynikami w nauce;
(b) regularnie brać udział w zebraniach Koła;
(c) aktywnie uczestniczyć w pracach Koła;
(d) stosować się do postanowień organów Koła;
(e) przestrzegać postanowień Statutu.

6. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

(a) dobrowolnej rezygnacji członka, przedłożonej
Zarządowi Koła w formie pisemnej;

(b) utraty przez członka Koła statusu studenta
Uczelni;

(c) wykluczenia członka w drodze uchwały Za-
rządu Koła, w przypadku zaistnienia okolicz-
ności, o których mowa w ust. 7;

(d) śmierci członka Koła;
(e) rozwiązania Koła.

7. Zarząd Koła może wykluczyć członka z następują-
cych powodów:

(a) świadomego działania na szkodę Koła;
(b) nieprzestrzegania postanowień Statutu;
(c) rażącego niewywiązywania się z podjętych wo-

bec Koła zobowiązań;

8. O podjęciu uchwały w sprawie wykluczenia Zarząd
Koła informuje wykluczonego członka w formie pi-
semnej wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o przy-
sługującej mu drodze odwoławczej.

9. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, wyklu-
czonemu członkowi przysługuje odwołanie do Wal-
nego Zebrania Członków Koła. Odwołanie składa
się za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni
od daty otrzymania przez wykluczonego Członka pi-
semnej informacji o wykluczeniu.

10. Po otrzymaniu odwołania i jego rozpatrzeniu Za-
rząd, jeśli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na
uwzględnienie, może uchylić swoją uchwałę w spra-
wie wykluczenia i przywrócić studenta w prawach
członka Koła, o czym student winien być powiado-
miony w formie pisemnej.

11. W razie wniesienia przez wykluczonego Członka
Koła odwołania i nieuwzględnieniu przez Zarząd
tego odwołania w trybie określonym w ust. 10,
Zarząd Koła jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków Koła najpóźniej w ter-
minie 30 dni od daty otrzymania odwołania. Obo-
wiązku tego Zarząd nie musi spełnić jeżeli w terminie
30 dni od daty otrzymania odwołania ma się odbyć
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła.

12. Walne Zebranie Członków po rozpatrzeniu odwoła-
nia może podtrzymać bądź uchylić uchwałę Zarządu
w sprawie wykluczenia Członka Koła. Uchwała Wal-
nego Zebrania Członków jest podejmowana kwalifi-
kowaną większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy Członków Koła.

§4 Walne Zebranie Członków
Koła

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą
Koła.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła
należy w szczególności:

(a) określanie kierunków działalności Koła;

(b) decydowanie o strukturze Koła;

(c) wybór członków Zarządu Koła;

(d) przyjmowanie sprawozdań z działalności Za-
rządu Koła i udzielanie ustępującemu Zarzą-
dowi absolutorium;

(e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
Koła w sprawie wykluczenia członka Koła oraz
podejmowanie uchwał podtrzymujących lub
uchylających uchwały Zarządu w sprawach wy-
kluczenia;

(f) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłasza-
nych przez Zarząd i poszczególnych członków
Koła;

(g) zatwierdzanie przedkładanego przez Zarząd
planu pracy Koła na dany rok akademicki;

(h) uchwalanie zmian Statutu Koła;

(i) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania
Koła;

(j) podejmowanie uchwał w sprawie środków ma-
terialnych pozostających w dyspozycji Koła w
razie jego rozwiązania.

3. WWalnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszy-
scy członkowie Koła.

4. Zwyczajne Zebranie Członków Koła odbywa się co
najmniej dwa razy w roku akademickim, przy czym
pierwsze Walne Zebranie winno się odbyć nie później
niż do końca listopada w danym roku akademickim.

5. W razie potrzeby, w szczególności w przypadkach, o
których mowa w § 3 ust. 11, jest zwoływane Nad-
zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła.

6. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd z
własnej inicjatywy, na wniosek 30% członków Koła
lub na wniosek Opiekuna Naukowego Koła.

7. O terminie, miejscu i proponowanym porządku ob-
rad Walnego Zebrania Zarząd informuje wszyst-
kich członków Koła z co najmniej 7-dniowym wy-
przedzeniem. O Walnym Zebraniu Członków Koła
Zarząd każdorazowo powiadamia Opiekuna Nauko-
wego Koła.

8. Walne Zebranie Członków Koła jest zdolne do podej-
mowania ważnych uchwał, jeżeli uczestniczy w nim
co najmniej połowa liczby członków Koła.

9. Jeżeli kworum, o którym mowa w ust. 8, nie zosta-
nie osiągnięte w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje
Walne Zebranie Członków Koła w drugim terminie,
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z zachowaniem trybu określonego w ust. 7. Uchwały
podjęte podczas Zebrania zwołanego w drugim ter-
minie są ważne bez względu na liczbę członków
uczestniczących w Walnym Zebraniu, chyba że ni-
niejszy Statut dla ważności poszczególnych uchwał
wymaga obecności co najmniej połowy liczby człon-
ków Koła.

10. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków Koła są
podejmowane zwykłą większością głosów, za wyjąt-
kiem uchwał określonych w niniejszym Statucie, a
wymagających innej większości.

§5 Zarząd
1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie spośród

członków Koła. Uchwały w sprawie wyboru Zarządu
są podejmowane w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów.

2. Zarząd Koła składa się z minimum 3 osób, które
spośród swego grona wybierają Przewodniczącego,
kierującego pracami Zarządu i reprezentującego go
na zewnątrz.

3. Dokumenty w imieniu Koła podpisuje Przewodni-
czący lub z jego upoważnienia członek Zarządu.

4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki.

5. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większo-
ścią głosów.

6. Zarząd jest organem wykonawczym Koła.

7. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

(a) reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni
oraz innych podmiotów;

(b) kierowanie działalnością Koła;
(c) sporządzanie i wykonywanie planu pracy Koła

na dany rok akademicki;
(d) rozpatrywanie deklaracji członkowskich oraz

podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i
utraty członkostwa w Kole;

(e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Koła
w trybie określonym w niniejszym Statucie;

(f) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach
związanych działalnością Koła, niezastrzeżo-
nych dla Walnego Zebrania Członków Koła.

8. Ustępujący Zarząd jest obowiązany przedłożyć Wal-
nemu Zebraniu Członków sprawozdanie z działalno-
ści w roku akademickim w celu uzyskania absoluto-
rium.

9. Na wniosek co najmniej 30% członków Koła Zarząd
lub poszczególni jego członkowie mogą zostać przez
Walne Zebranie Członków Koła odwołani w czasie
trwania kadencji większością kwalifikowaną 2/3 gło-
sów przy obecności co najmniej połowy liczby człon-
ków Koła.

10. Wybór nowego Zarządu lub uzupełnienie jego składu
odbywa się w trybie określonym w ust. 1.

§6 Opiekun Naukowy
1. Opiekunem Naukowym Koła może zostać pracownik

naukowy lub naukowo-dydaktyczny AGH.

2. Opiekuna naukowego Koła powołuje na wniosek Za-
rządu i za zgodą Zainteresowanego Prorektor AGH
ds. Studenckich.

3. Opiekun naukowy sprawuje opiekę nad działalnością
merytoryczną Koła oraz pełni bezpośredni nadzór
nad zgodnością działań Koła z jego celami i zada-
niami określonymi w Statucie.

4. Opiekun naukowy zatwierdza:

(a) opracowywane przez Zarząd roczne plany pracy
Koła;

(b) wnioski o dofinansowanie działalności Koła;

(c) sprawozdania roczne sporządzane przez Zarząd
Koła.

5. Prorektor AGH ds. Studenckich może odwołać
Opiekuna naukowego z pełnionej funkcji na jego pi-
semny wniosek.

§7 Postanowienia Końcowe
1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwier-

dzenia go przez Prorektora ds. Studenckich Akade-
mii Górniczo-Hutniczej.

2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania
Członków Koła podjętej większością kwalifikowaną
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby
członków Koła.

3. Walne Zebranie Członków większością kwalifiko-
waną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
liczby członków Koła może podjąć uchwałę w spra-
wie zawieszenia działalności lub rozwiązania Koła.

Protokolant

Podpis

Przewodniczący

Podpis
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