
Statut Koła Naukowego Informatyki "Geos Informatica"
działającego przy Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej 

Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I. Postanowienia ogólne

1. Koło Naukowe Informatyki "Geos Informatica", zwane dalej Kołem, jest jednostką Studenckiego 
Ruchu Naukowego.

2. Koło działa przy Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska pod merytoryczną opieką Akademii Górniczo-Hutniczej.

3. Głównym celem Koła jest stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających inicjatywie 
twórczej oraz wymianie myśli i poglądów.

4. Cele wymienione w pukcie 3. będą realizowane poprzez:

a) popieranie i upowszechnianie prac naukowych i projektów badawczych, których autorami 
będą członkowie Koła,
b) rozwijanie umiejętności informatycznych w ramach sekcji specjalistycznych oraz projektów,
c) współpracę z administratorem sieci i serwerów wydziału GGiOŚ, wspomaganie opieki 
administratora nad salami komputerowymi i siecią na Wydziale,
d) działalność popularyzatorską mającą na celu krzewienie wiedzy informatycznej zwiększającej 
szansę zatrudnienia przyszłych geologów, geofizyków, geoinformatyków, a w szczególności 
informatyków:
- propagowanie wśród studentów profesjonalnego i amatorskiego oprogramowania 
wykorzystywanego na całym świecie,
- podwyższanie kwalifikacji w obsłudze systemów Unix, Linux i systemów komercyjnych jak i 
również aplikacji działających pod kontrolą tychże systemów.
e) udostępnianie materiałów pomocniczych do nauki przedmiotów informatycznych 
przewidzianych w kanonie obowiązkowym i fakultetach Wydziale,
f) współpracę z innymi kołami i organizacjami,
g) wyjazdy na targi, konferencje i wykłady dotyczące zagadnień informatycznych, 
geologicznych i geofizycznych w kraju i zagranicą,
h) nawiązywanie współpracy z krajami Unii Europejskiej oraz innymi krajami w zakresie 
wymiany wiedzy, doświadczenia i studentów,
i) udział w programach Unijnych i innych programach międzynarodowych,
j) udział w praktykach oraz obozach naukowych w kraju i za granicą,
k) organizowanie odczytów i wykładów zaproszonych gości,
l) współpracę z firmami komputerowymi, geofizycznymi i geologicznymi.

II. Członkowie Koła - prawa i obowiązki

1. Członkiem Koła może być każdy student uczelni wyższej, w szczególności Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, wykazujący zainteresowania 
naukowe, deklarujący chęć realizacji celów Koła oraz aktywnie współpracujący z pozostałymi 
członkami Koła.

2. Studentów przyjmuje w poczet członków Zarząd na pisemny wniosek złożony przez 
studenta, zwany Deklaracją Członkowską.



3. Członkowie Koła mają 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) korzystać z preferencji w ubieganiu się o uczestnictwo w różnych formach ruchu naukowego 
(obozy naukowe, praktyki zagraniczne, wykłady, wyjazdy naukowe),
f) realizować inne uprawnienia przewidziane niniejszym statutem.

4. Członkowie Koła mają obowiązek:

a) brać aktywny udział w spotkaniach i godnie je reprezentować,
b) stosować się do postanowień statutu i władz Koła,
c) wykonywać prace podjęte dobrowolnie,
d) opłacać składki członkowskie w terminie.

5. Członkostwo ustaje w przypadku złamania zasad statutu, na mocy decyzji Zarządu Koła 
zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie Członków lub na własną prośbę zainteresowanego 
wyrażoną na piśmie.

III. Władze Koła

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje raz w roku, jednak nie później niż do 30 listopada, Zarząd 
Koła z inicjatywy własnej (Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków: ZWZCz) lub na imienny, 
pisemny wniosek co najmniej dwóch trzecich członków Koła (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków: NWZCz).

3. Zarząd Koła obowiązany jest ogłosić termin, miejsce i porządek ZWZCz co najmniej tydzień 
wcześniej, z powiadomieniem Opiekuna Koła.

4. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie NWZCz, Zgromadzenie zostaje zwołane w ciągu 
najpóźniej trzech dni kalendarzowych po dacie złożenia wniosku, z powiadomieniem opiekuna 
Koła.

5. Walne Zgromadzenie Członków
a) przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu i udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
b) określa kierunki dalszej działalności Koła (w tym plan działalności na kolejny rok pracy Koła),
c) decyduje o strukturze Koła i Zarządu,
d) uchwala zmiany statutu Koła,
e) powołuje lub likwiduje Sekcje Koła.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ważne, jeśli uczestniczy w nim ponad połowa 
członków Koła.

8. Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru spośród siebie Zarządu Koła, którego 
kadencja trwa jeden rok kalendarzowy, liczony od daty wyboru.



9. Skład Zarządu Koła regulują postanowienia statutu Koła.

10. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu Koła, odpowiedzialny za całokształt pracy Koła.

11. Zarząd Koła odpowiedzialny jest za prowadzenie stosownej dokumentacji i za wszelkie inne 
materiały lub urządzenia posiadane, bądź użytkowane przez Koło.

12. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów.

IV. Regulamin wyboru Zarządu Koła

1. Zarząd Koła składa się z: 
a) Prezesa,
b) Zastępcy Prezesa,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika.

2. Kandydatów do Zarządu proponują członkowie Koła.

3. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu Koła przydzielając jego członkom stosowne obowiązki.

V. Forma wyborów

1. Wybory przeprowadza ustępujący Zarząd Koła.
2. Wybory Zarządu odbywają się podczas Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Wybory mogą być tajne lub jawne, o czym decydują członkowie Koła w głosowaniu jawnym.
4. Z przeprowadzonych wyborów należy sporządzić protokół.

VI.  Zarząd Koła

1. Podejmuje decyzje w sprawie bieżącej działalności koła. W przypadku braku porozumienia 
pomiędzy członkami Zarządu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Jeśli 
rozstrzygnięcie jest nadal niemożliwe, decyzja jest podejmowana przez Opiekuna Koła.

2. Reprezentuje Koło wobec władz Uczelni, Urzędów oraz Instytucji.

3. Wykonuje plan pracy Koła przyjęty podczas WZCz.

4. Opracowuje i wykonuje budżet Koła.

5. Decyduje o bieżącej działalności.

6. Decyduje o pierwszeństwie udziału członków Koła w wyjazdach, imprezach, odczytach i 
innych przedsięwzięcia o których mowa w punkcie 4 rozdziału 1.

VII .Opiekun Naukowy Koła

1. Opiekun Naukowy Koła jest odpowiedzialny przed władzami Uczelni i Wydziału za działalność 
merytoryczną Koła Naukowego.

2. Opiekun Koła jest proponowany przez WZCz i zatwierdzany przez władze Wydziału.



VIII. Fundusze Koła

1. Fundusze Koła naukowego stanowią:

a) składka członkowska ustalana przez WZCz,
b) dotacje władz Uczelni, Ministerstwa, instytucji społecznych, środki przekazane w ramach 
programów Unii Europejskiej, międzynarodowe organizacje naukowe i pokrewne,
c) środki wypracowane dla Koła w ramach prac zleconych,
d) środki przekazane przez sponsorów.

IX. Sekcje Koła

1. Zarząd Koła wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków Koła (Zwyczajnego lub 
Nadzwyczajnego) o powołanie lub zlikwidowanie Sekcji.

2. Powołanie Sekcji jest skuteczne po kontrasygnacie Opiekuna Koła.

Opiekun Koła Zarząd Koła


