
Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

 
Nazwa Koła naukowego: SafeIDEA – Students Association for Education in Intelligent Distributed Decision 
Systems and Ensemble Arcanes (zwane dalej Kołem). 
 

§2 
 
Siedziba Koła mie�ci si� przy katedrze Systemów Decyzyjnych Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki 
Politechniki Gda�skiej. 
 

§3 
 
Koło opiera sw� działalno�� na społecznej pracy swoich członków na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat 
szeroko rozumianej Automatyki i Robotyki. 
 

§4 
 
Koło działa w poszanowaniu wolno�ci przekona� i pogl�dów, oraz tolerancji wobec odmiennych idei. 
 
 
 
Rozdział II 
Cele i sposoby ich realizacji 

 
§5 

 
Celem Koła jest rozbudzanie zainteresowa� prac� naukow� i badawcz�, twórcz�, samokształceniow� 
i popularyzatorsk� w �rodowisku studenckim. 
 

§6 
 
Koło realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie zebra� Koła odbywaj�ce si� minimum raz w miesi�cu. 
2. Prowadzenie bada� naukowych z zakresu szeroko rozumianej cybernetyki, automatyki i robotyki, jak równie� 

rozwoju metod sztucznej inteligencji. 
3. Organizowanie wykładów otwartych, seminariów i sesji naukowych. 
4. Organizowanie prezentacji multimedialnych. 
5. Warsztaty naukowe. 
6. Współprac� z innymi organizacjami studenckimi. 
7. Udział w konferencjach i seminariach w kraju i na �wiecie. 
8. Udost�pnianie materiałów informacyjnych o działalno�ci Koła. 



Rozdział III 
Członkowie Koła, ich prawa i obowi�zki 

 
§7 

 
Ustala si� nast�puj�ce rodzaje członkostwa w Kole: 
1. Członkowie Rzeczywi�ci. 
2. Członkowie Honorowi. 
 

§8 
 
Członkami Rzeczywistym mog� zosta�: 
Studenci Politechniki Gda�skiej przyj�ci do Koła drog� uchwały Zarz�du Koła. 
 

§9 
 
1. Członkiem Honorowym zostaje Członek Rzeczywisty, który wniósł szczególne zasługi w rozwój Koła. 
2. Członkostwo honorowe zostaje przyznane przez Walne Zebranie Członków Koła kwalifikowan� wi�kszo�ci� 

głosów.  
3. Członkostwo honorowe po sko�czeniu studiów uprawnia do kontynuacji działalno�ci w kole, z wykluczeniem 

udziału w Zarz�dzie.  
 

§10 
 
Członkostwo Koła wygasa w przypadku: 
1. Wyst�pienia członka na własn� pro�b� przedstawion� na Walnym Zebraniu Członków Koła. 
2. Wykluczenia z Koła uchwał� Walnego Zebrania w przypadku ra��cych narusze� postanowie� Statutu lub 

działania na szkod� Koła. 
 

§11 
 
Członek Koła ma obowi�zek: 
1. Przestrzega� postanowie� niniejszego Statutu i uchwał Zarz�du Koła. 
2. Aktywnie uczestniczy� w pracach i imprezach organizowanych przez Koło. 

 
§12 

 
Członek Koła ma prawo: 
1. Kształtowa� program i działalno�� Koła. 
2. Uczestniczy� we wszystkich formach działalno�ci Koła. 
3. Wybiera� i by� wybieranym do władz Koła zgodnie ze Statutem Koła. 
4. Reprezentowa� Koło na forum zewn�trznym. 
5. Stawia� wnioski do władz Koła. 
6. Ocenia� działalno�� Zarz�du i jego członków. 



Rozdział IV 
Władze Koła 

 
§13 

 
Władzami Koła s�: 
1. Walne Zebranie Członków Koła. 
2. Zarz�d Koła. 
Kadencja władz pochodz�cych z wyboru trwa nie dłu�ej ni� jeden rok kalendarzowy. 
 

§14 
 
1. Władz� najwy�sz� w Kole jest Walne Zebranie Członków Koła, które: 

a) Podejmuje decyzje w sprawach przedło�onych mu przez Zarz�d. 
c) Wybiera Zarz�d Koła. 
d) Rozwi�zuje Zarz�d, je�eli było to przewidziane porz�dkiem obrad. 
e) Rozpatruje i zatwierdza zmiany w Statucie, które obowi�zuj� od chwili zamkni�cia Walnego Zebrania. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarz�d Koła przynajmniej raz w roku. 
3. W wypadkach uzasadnionych i koniecznych Zarz�d Koła, sam Prezes lub 5 Członków Rzeczywistych mo�e 

zwoła� nadzwyczajne Walne Zebranie. 
4. Termin i porz�dek obrad Walnego Zebrania zostaje podany do wiadomo�ci co najmniej 7 dni przed 

Zebraniem. 
5. Walne Zebranie Członków Koła uwa�a si� za wa�ne w przypadku obecno�ci przynajmniej ½ wszystkich 

członków uprawnionych do głosowania. W przypadku niemo�no�ci osi�gni�cia kworum, wyznaczany jest 
drugi termin Walnego Zebrania z uwzgl�dnieniem zasad zawartych w §14 pt. 4. W drugim terminie Walne 
Zebranie uwa�a si� za wa�ne bez wzgl�du na ilo�� obecnych osób. 

6. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania poza uchwałami dotycz�cymi spraw zawartych w §19 i §20 
podejmowane s� zwykł� wi�kszo�ci� głosów bez wzgl�du na liczb� uczestników głosowania. 

7. Wybory s� jawne i odbywaj� si� drog� bezpo�redniego głosowania. 
8. Osob� uprawnion� do głosowania na Walnym Zebraniu jest ka�dy Członek, co najmniej Rzeczywisty. 
 

§15 
 
Zarz�d Koła. 
1. W skład Zarz�du Koła wchodz�: 

a) Prezes. 
b) I Vice Prezes – Sekretarz. 
c) II Vice Prezes – Skarbnik. 
d) Członek Zarz�du. 
e) Członek Zarz�du. 

2. Zarz�d powołuje pełnomocników i osoby funkcyjne w zale�no�ci od potrzeb. 
3. W przypadku ust�pienia któregokolwiek członka Zarz�du z wyj�tkiem Prezesa Koła, Zarz�d mo�e uzupełni� 

swój skład nowymi członkami (nie wi�cej jednak ni� ½ pierwotnego składu). 
4. W przypadkach akceptowanych przez Zarz�d, Prezesa Koła mo�e zast�pi� wskazany członek Zarz�du. 
5. Zarz�d Koła kieruje działalno�ci� Koła pomi�dzy Walnymi Zebraniami i jest w pełni odpowiedzialny za 

realizacj� uchwał Walnego Zebrania. 
6. Do zada� Zarz�du Koła w szczególno�ci nale��: 

a) Nadzór nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania. 
b) Ustalenie Planu pracy Koła. 
c) Podejmowanie uchwał dotycz�cych nadawania członkostwa w Kole. 
e) Reprezentowanie Koła na forum zewn�trznym. 
f) Zatwierdzanie składu delegacji na seminaria, sesje naukowe i inne przedsi�wzi�cia. 

7. Zarz�d Koła podejmuje uchwały zwykł� wi�kszo�ci� głosów przy obecno�ci co najmniej połowy swoich 
członków. W przypadku braku wi�kszo�ci głos Prezesa jest decyduj�cy. 

8. Prezes ponosi jednoosobow� i pełn� odpowiedzialno�� za działalno�� Koła przed Władzami Politechniki 
Gda�skiej. 



Rozdział V 
Maj�tek i fundusze Koła 

 
§16 

 
Na fundusze Koła składaj� si�: 
1. Dotacje, subwencje i darowizny. 
2. Koło naukowe jest organizacj� typu non-profit. 

 
§17 

 
Zarz�d Koła ustala system dofinansowa� do imprez organizowanych przez Koło dla aktywnych członków Koła 
oraz dla innych niewymienionych w Statucie osób. 
 

§18 
 
Nadzór nad gospodark� finansow� Koła sprawuj� ł�cznie Prezes i Sekretarz. S� oni uprawnieni do składania 
o�wiadcze� woli w imieniu Koła zwi�zanych z zaci�ganiem zobowi�za� maj�tkowych. 
 
 
 
Rozdział VI 
Postanowienia ko�cowe 

 
§19 

 
Zmian w niniejszym Statucie mo�e dokona� Walne Zebranie Członków Koła (WZCz) bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� 
głosów wszystkich członków uprawnionych do głosowania, je�eli było to przewidziane porz�dkiem obrad. 
 

§20 
 
Rozwi�zania Koła mo�e dokona� Walne Zebranie Członków Koła wi�kszo�ci� 2/3 głosów wszystkich członków 
uprawnionych do głosowania, je�eli było to przewidziane porz�dkiem obrad. 
 

§21 
 
Koło mo�e zosta� rozwi�zane na podstawie decyzji Rektora uczelni, na której istnieje lub na podstawie uchwały 
Walnego Zebrania, je�eli było to przewidziane porz�dkiem obrad. 
 

§22 
 
Statut niniejszy wchodzi w �ycie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków Koła. 
 

§23 
 
Wszelkie sprawy nieobj�te niniejszym Statutem rozstrzyga Zarz�d Koła. 
 

§24 
 
Pod koniec semestru Zarz�d przekazuje WZCz sprawozdanie z działalno�ci Koła w minionym semestrze. 
 

§25 
 

Zarz�d informuje Prorektora ds. Kształcenia o zmianach w statucie oraz we władzach Koła przez dostarczenie 
odpowiedniej dokumentacji do Działu Kształcenia PG. 


