
Statut Koła Naukowego 
Programistów Java/Android 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

1. „Koło Naukowe Programistów Java/Android” zwane dalej Kołem jest niezaleŜną 
i samorządną organizacją studencką. 

2. Koło działa przy Wydziale Zarządzania i Informatyki WyŜszej Szkoły Zarządzania 
i Bankowości w Krakowie. 

3. Siedziba Koła mieści się w budynku WyŜszej Szkoły Zarządzania i Bankowości 
w Krakowie przy ul. Kijowskiej 14. 

Rozdział II 
Cele i forma działania 

1. Celem Koła jest: 
a. rozwijanie umiejętności programowania aplikacji przeznaczonych na 

urządzenia mobilne działające pod kontrolą systemu Android, 
b. wdraŜanie studentów do pracy naukowej i badawczej, 
c. umoŜliwienie studentom wymiany doświadczeń i prezentowania własnych 

projektów, 
d. integracja środowiska akademickiego. 

2. Cele wymienione w pkt. 1, będą realizowane poprzez: 
a. regularne spotkania i efektywne dyskusje o charakterze otwartym, 
b. realizację własnych projektów, 
c. seminaria wewnętrzne z zaproszonymi gośćmi, 
d. warsztaty naukowe, 
e. udział w konferencjach oraz zjazdach naukowych i studenckich, 
f. wspieranie indywidualnych inicjatyw i przedsięwzięć, zbieŜnych z celami Koła, 

a podejmowanych przez jego członków, 
g. współdziałanie z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą, 
h. załoŜenie strony internetowej i prowadzenie za jej pomocą serwisu 

informacyjnego na temat działalności Koła, 
i. propagowanie idei samorządnych organizacji studenckich, 
j. inną działalność zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie Koła. 

 
Rozdział III 
Członkowie Koła, prawa i obowi ązki 

1. Członkiem Koła moŜe być student WyŜszej Szkoły Zarządzania i Bankowości 
w Krakowie, wykazujący zainteresowania naukowe, osiągający pozytywne wyniki 
w nauce, deklarujący chęć realizacji celów Koła, uznający statut Koła, oraz aktywnie 
współpracujący z pozostałymi członkami Koła. 

2. Nowych członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji członka. 
3. Członek Koła ma prawo: 

a. aktywnie reprezentować Koło, 
b. wybierać i być wybieranym do władz Koła, 
c. zabierać głos na zebraniach, zgłaszać wnioski i interpelacje, 
d. oceniać działalność Zarządu i jego członków, 
e. realizować inne uprawnienia przewidziane niniejszym statutem. 

4. Obowiązkiem członka jest: 
a. stosowanie się do postanowień statutu i Władz Koła, 



b. branie czynnego udziału w pracach na rzecz Koła. 
5. Członkostwo w Kole ustaje przez wystąpienie studenta z Koła, wykluczenie na   mocy 

uchwały   Zarządu   Koła zatwierdzonej przez Walne Zebranie członków lub w skutek 
wygaśnięcia uprawnień studenckich. 

Rozdział IV 
Władze Koła 

1. Władzami Koła są: 
a. Walne Zgromadzenie Członków Koła, 
b. Zarząd Koła, 
c. Opiekunowie Koła. 

2. NajwyŜszą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków. 
3. Posiedzenia Władz Koła są jawne. 
4. Zarząd Koła jest wyłaniany w wyborach tajnych przez Walne Zgromadzenie 

Członków Koła. 
5. Władze Koła zobowiązane są do kierowania się zasadami kolegialności, jawności 

działania i gospodarności. 
 
Rozdział V 
Walne Zgromadzenie Członków 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Koła przynajmniej raz 
w roku akademickim. 

2. Zarząd Koła zobowiązany jest ogłosić termin, miejsce i porządek 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej dwa tygodnie wcześniej, z 
powiadomieniem Opiekuna Koła. 

3. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Zarząd Koła. 
4. Do waŜności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków wymagana jest obecność co 

najmniej 50% członków Koła. 
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. 
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków naleŜy: 

a. uchwalanie zmian w statucie Koła,  
b. ocena działalności Koła i jego władz, 
c. udzielanie absolutorium Zarządowi Koła,  
d. wybór i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu, 
e. podjęcie decyzji o rozwiązaniu Koła,  
f. ustalanie programu działalności Koła, 
g. rozpoznawanie odwołań od orzeczeń i uchwał Zarządu Koła. 

 
Rozdział VI 
Zarząd Koła 

1. Zarząd Koła jest organem wykonawczym i najwyŜszą władzą Kola w okresach 
pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków. 

2. Zarząd Koła składa się z 3 do 5 osób i jest wybierany w ogólnym głosowaniu 
członków. 

3. Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków w tajnym głosowaniu 
zwykłą większością głosów. 

4. Prezesa i Wiceprezesów Zarządu wybierają członkowie Zarządu spośród siebie. 



5. Prezes  Zarządu  organizuje  prace  Zarządu  Koła  przydzielając  jego  członkom 
stosowne obowiązki. 

6. Zarząd Koła kieruje bieŜącą działalnością Koła, a w szczególności: 
a. reprezentuje Koło na zewnątrz i działa w jego imieniu, 
b. podejmuje decyzje w sprawie zakresu i sposobów realizacji celów Koła, 
c. opracowuje i wykonuje budŜet Koła, 
d. zwołuje i organizuje Walne Zgromadzenia Członków,  
e. opracowuje plany i programy działalności Koła oraz przedstawia je Walnemu 

Zgromadzeniu Członków, 
f. przygotowuje listy członków do zatwierdzenia lub wykluczenia, 
g. realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, 
h. prowadzi ewidencję członków Koła, 
i. zarządza, dysponuje i odpowiada za fundusze, udostępnione pomieszczenia 

i wyposaŜenie Koła, 
j. zatwierdza składy delegacji na seminaria, szkolenia i inne przedsięwzięcia, 
k. składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków. 
 

Rozdział VI 
Opiekun Naukowy Koła 
1. Opiekuna Naukowego mianuje na wniosek Zarządu i za zgodą zainteresowanego JM 

Rektor prof. dr hab. inŜ. Włodzimierz Roszczynialski przy akceptacji Dziekana 
Wydziału Zarządzania i Informatyki. 

2. Opiekun naukowy Koła jest odpowiedzialny przed Władzami Uczelni i Wydziału za 
działalność merytoryczną Koła Naukowego. 

3. Opiekunem Naukowym Koła moŜe być pracownik naukowo-dydaktyczny WyŜszej Szkoły 
Zarządzania i Bankowości. 

4. Rektor moŜe odwołać Opiekuna Naukowego z pełnionej funkcji, na jego pisemny 
wniosek. 

5. Opiekun ma prawo nadzorować pracę Koła, zgłaszać własne propozycje, zastrzeŜenia. 
6. Opiekun powinien pomagać realizować cele statutowe Koła. 
 
Rozdział VII 
Fundusze 

1. Działalność Koła moŜe być finansowana z dotacji władz Uczelni, Ministerstwa oraz 
sponsorów. 

2. Fundusze Koła mogą pochodzić ze składek i innych źródeł. 
3. Za gospodarkę finansową są odpowiedzialnu jest Zarząd Koła oraz Opiekun. 

 
Rozdział VIII 
Postanowienia ko ńcowe 

1. Niniejszy statut wchodzi w Ŝycie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie 
Członków. 

2. Rozwiązanie Koła moŜe nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania 
Członków Koła. Dla jej waŜności potrzebna jest obecność 2/3 członków Koła a 
decyzje w tych sprawach podejmuje się większością kwalifikowaną 3/5 głosów 
członków Koła. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, decyzja naleŜy do Walnego 
Zgromadzenia Członków. 
 


