STATUT KOLA NAUKOWEGO STUDENTÓW INFORMATYKI IM. JOHNA VON NEUMANNA
Postanowienia ogólne
1. Koło nosi nazwę "Koło Naukowe Studentów Informatyki im. Johna von Neumanna" (w skrócie:
KNSI), zwanym w dalszej części statutu Kołem lub KNSI.
2. KNSI jest niezależną, niezaangażowaną politycznie organizacją studencką o charakterze
naukowym działającą przy Wydziale Ekonomiczno – Informatycznym Uniwersytetu w
Białymstoku.
3. Siedzibą Koła jest Wydział Ekonomiczno – Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku (filia w
Wilnie).
Cele i zadania, działalność Koła
1. Celem działania Koła jest:
a. Podwyższanie poziomu wiedzy na temat informatyki;
b. Rozwijanie współpracy między studentami i pracownikami uniwersytetu w zakresie nauk
informatycznych.
2. Powyższe cele realizowane będą poprzez:
a. Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk informatycznych;
b. Organizację seminariów, szkoleń, konferencji naukowych.
Członkostwo
1. Przewiduje się dwa rodzaje członkostwa:
a. Członkostwo zwyczajne;
b. Członkostwo honorowe.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy student wyższej uczelni lub nauczyciel akademicki
zainteresowany tematyką nauk informatycznych. Członkostwo zwyczajne Koła nabywa się na
podstawie przyjęcia deklaracji kandydata przez Zarząd Koła.
3. Osoba fizyczna, która swoimi działaniami przyczyniła się do rozwoju Koła, może, o ile wyrazi taką
wolę, zostać członkiem honorowym, stosowną decyzję w tej kwestii podejmuje Walne
Zgromadzenie.
4. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Koła następuje przez:
a. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;
b. Wykluczenie przez Zarząd za działalność sprzeczną ze statutem lub nieusprawiedliwione nie
branie udziału w pracach Koła przez okres jednego semestru;
c. Skreślenie z listy studentów;
d. Ukończenie studiów;
e. Rozwiązanie stosunku pracy w przypadku nauczyciela akademickiego.
5. Od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest wiążąca.
6. O ustaniu członkostwa honorowego Koła decyduje Walne Zgromadzenie.

Prawa i obowiązki członków Koła
1. Członkowie Koła zobowiązani są:
a. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju Koła;
b. Dbać o dobre imię Koła;
c. Popierać i czynnie realizować cele Koła;
d. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Koła.
2. Członek zwyczajny Koła ma prawo brać udział w życiu Koła, w szczególności:
a. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;
b. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Koła;
c. Uzyskać od władz Koła odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące działalności Koła.
Władze i opiekun Koła
Władzami Koła są: Walne Zgromadzenie i Zarząd Koła.
Część pierwsza: Walne Zgromadzenie
1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Koła oraz, z głosem
doradczym, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
3. Zwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia członków jest zwoływane przez Zarząd co
najmniej raz w roku akademickim.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia członków odbywa się na wniosek
przynajmniej 10 członków lub na wniosek Zarządu.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia członków Koła Zarząd,
najpóźniej 5 dni przed terminem posiedzenia.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały, których przedmiotem jest:
a. Wybieranie członków Zarządu i przewodniczącego Koła;
b. Ewentualne przedterminowe odwoływanie członków Zarządu i przewodniczącego Koła;
c. Ustalanie kierunków działalności koła;
d. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu;
e. Udzielanie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków;
f. Podejmowanie decyzji o zmianach w statucie;
g. Podejmowanie decyzji o przyznaniu lub utracie członkostwa honorowego;
h. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu koła;
i. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka Koła;
j. Podejmowanie innych decyzji wynikających z treści niniejszego statutu.
7. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do
glosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony
najwcześniej dwa dni po pierwszym terminie, może ono skutecznie obradować bez względu na
liczbę uczestników:

a. Uchwały o zmianie statutu, odwołaniu przewodniczącego i Członków Zarządu, rozwiązaniu
Koła oraz rozpatrywanie odwołań w przedmiocie wykluczenia z Koła wymagają akceptacji ¾
głosujących;
b. Pozostałe uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów;
c. Uchwały w sprawach wyboru Zarządu i przewodniczącego Koła zapadają w drodze
głosowania tajnego.
Część druga: Zarząd, Przewodniczący Koła, Wiceprzewodniczący, Skarbnik, Sekretarz
8. Zarząd Koła składa się z 5 osób.
9. Zarząd:
a. Kieruje działalnością koła;
b. Koordynuje i kontroluje prace koła;
c. Przygotowuje i zwołuje zebrania;
d. Przyjmuje członków;
e. Podejmuje decyzje o wykluczeniu członka Koła;
f. Reprezentuje Koło na zewnątrz.
10. Kadencja Zarządu trwa rok od momentu wybrania. W przypadku utraty przez członka Zarządu
członkostwa, jego odwołania lub rezygnacji ze stanowiska w Zarządzie, przeprowadzane są
wybory uzupełniające. Kadencja członka zarządu wybranego w wyborach uzupełniających
upływa wraz z końcem kadencji całego Zarządu.
11. Zarząd podejmuje wszystkie decyzje w drodze uchwały bezwzględną większością głosów
oddanych.
12. Zarząd Koła spośród swego grona wybiera maksymalnie dwóch kandydatów na
przewodniczącego Koła. Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów wybiera spośród
zaproponowanych kandydatów przewodniczącego Koła na tym samym posiedzeniu Walnego
Zgromadzenia.
13. Przewodniczący Koła:
a. Reprezentuje Koło i Zarząd Koła na zewnątrz;
b. Kieruje pracą Zarządu, zwołuje jego zebrania z inicjatywy własnej lub członków zarządu;
c. Przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu Koła;
d. Wyznacza z grona Zarządu Koła Wiceprzewodniczącego, jeśli w wyborach na
przewodniczącego był jeden kandydat, w innym wypadku Wiceprzewodniczącym zostaje
kandydat, który uzyskał mniej głosów.
14. Wiceprzewodniczący Koła jest zastępcą przewodniczącego Koła.
15. Skarbnik Koła odpowiada za zarządzanie finansami Koła.
16. Sekretarze(-e) Koła jest odpowiedzialny za protokołowanie zebrań Koła oraz prowadzenie
dokumentacji związanej z Kołem.
Część trzecia: Opiekun
17. Opiekun Koła:
a. Reprezentuje koło przed władzami Uniwersytetu w Białymstoku;

b. Pomaga organizować działalność koła;
c. Opiniuje program naukowy koła i inne jego przedsięwzięcia;
d. Bierze udział w posiedzeniach Zarządu;
Struktura Kola
1. W ramach Koła funkcjonują sekcje tematyczne.
2. Sekcje powołuje Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunem na wniosek co najmniej 5 członków
Koła.
Postanowienia końcowe
Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do rejestru uczelnianego organizacji studenckich.

