STATUT
Studenckiego Koła Naukowego „Spektrum”
23 Czerwca 2008 roku

Część I
Postanowienia ogólne:

§ 1.
Studenckie Koło Naukowe „Spektrum” zwane dalej Spektrum jest
studenckim kołem naukowym działającym na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, a w szczególności Politechniki Śląskiej.
Działalność Spektrum może wykraczać poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej, za zgodą władz uczelni.
§ 2.
Siedzibą Studenckiego Koła Naukowego „Spektrum” jest:
Sala laboratoryjna 327 na Wydziale Automatyki, Elektroniki i
Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Miejscem kontaktu z Władzami Spektrum jest:
Sekretariat Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania,
Instytut Automatyki,
Politechnika Śląska,
ul. Akademicka 16 pok. 303,
44-101 Gliwice,
tel. (032) 237 23 98
§ 3.

Spektrum współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i
międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub
podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii, za zgodą władz Wydziału.

§ 4.

Podstawy prawne działania Spektrum stanowią:
1. Przepisy prawne obowiązujące na terenie Politechniki Śląskiej,
w szczególności Zarządzenie Nr 9/07/08 Rektora Politechniki
Śląskiej z dnia 28 listopada 2007 r.
2. Przepisy ustawowe, w tym ustawa o szkolnictwie wyższym.
3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1
Października 1985r w sprawie zasad tworzenia, trybu rejestrowania,
prowadzenia rejestru oraz zasad i trybu likwidacji kół naukowych,
artystycznym i sportowych w szkołach wyższych

§ 5.

Czas działania Spektrum jest nieokreślony.

§ 6.

Warunkiem podjęcia działalności przez Spektrum jest uzyskanie wpisu do
rejestru organizacji studenckich prowadzonego przez Rektora Politechniki
Śląskiej.

Część II
Cele Spektrum:
§ 7.

Głównymi celami działalności Spektrum są:
1. Prowadzenie i uczestnictwo w pracach badawczych, własnych jak i
obejmujących inne jednostki naukowe,
2. Propagowanie wiedzy z zakresu systemów mikroprocesorowych i
przetwarzania sygnałów,
3. Wyjazdy naukowe,
4. Spotkania warsztatowe ze studentami innych uczelni,
5. Udział w konkursach i konferencjach,
6. Umożliwienie studentom zdobycia dodatkowej wiedzy i praktycznych
umiejętności,
7. Wspieranie studenckich projektów naukowych,
8. Propagowanie pozytywnych wzorców wśród studentów,
9. Zawieranie znajomości i ścisłej współpracy z innymi organizacjami o
podobnych celach,
10. Rozwój praktycznych umiejętności projektowania systemów
mikroprocesorowych i przetwarzania sygnałów.

§ 8.
Spektrum realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie projektów naukowych,
2. Organizowanie warsztatów, pokazów i seminariów,
3. Współpracę z instytucjami, organizacjami i kołami o podobnych
celach działaniach,
4. Wspieranie cennych inicjatyw innych osób i organizacji powiązanych
z Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
5. Przygotowywanie publikacji,
6. Organizowanie wyjazdów do ośrodków badawczych, uczelni oraz
organizacji zajmujących się podobną działalnością.

§ 9.
W celu realizacji zadań, Spektrum może uzyskiwać środki finansowe z
dotacji budżetowej na działalność dydaktyczno-wychowawczą
Politechniki Śląskiej.

Część III
Członkowie Spektrum, ich prawa i obowiązki:

§ 10.
Członkowie dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków honorowych.

§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym Spektrum może być student Politechniki
Śląskiej, który popiera cele Spektrum, oraz deklaruje czynny i
aktywny udział w realizacji celów Spektrum.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd w ciągu miesiąca od
deklaracji chęci przystąpienia. W przypadku decyzji odmownej
można się od niej odwołać do Komisji Rewizyjnej. Wówczas na
zebraniu członków Spektrum może odbyć się jawne głosowanie
większością 50% głosów dotyczące przyjęcia zainteresowanego.
Wynik głosowania jest decydujący i ostateczny.
3. Członek zwyczajny Spektrum będący studentem kierunku
Automatyka i Robotyka na Wydziale AEiI posiada czynne i bierne
prawo wyborcze.
4. Członek zwyczajny Spektrum nie będący studentem kierunku
Automatyka i Robotyka na Wydziale AEiI posiada czynne prawo
wyborcze.

§ 12.

1. Członkiem honorowym Spektrum może być osoba fizyczna lub
prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Spektrum i
akceptująca jego cele lub w szczególnych przypadkach zasłużona dla
Spektrum.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na
wniosek Zarządu Koła.

§ 13.
A. Członek zwyczajny będący studentem kierunku Automatyka i
Robotyka na Wydziale AEiI posiada:
1.
2.
3.
4.

Czynne i bierne prawo wyboru Zarządu Spektrum,
Czynne i bierne prawo wyboru Komisji Rewizyjnej Spektrum,
Prawo do uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
Prawo do zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących
działalności Spektrum,
5. Prawo do korzystania z pomocy i zaplecza Spektrum w
podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
6. Prawo do brania udziału w pracach, zebraniach i innych
przedsięwzięciach Spektrum.
B. Członek zwyczajny nie będący studentem kierunku Automatyka i
Robotyka na Wydziale AEiI posiada:
1.
2.
3.
4.

Czynne prawo wyboru Zarządu Spektrum,
Czynne i bierne prawo wyboru Komisji Rewizyjnej Spektrum,
Prawo do uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
Prawo do zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących
działalności Spektrum,
5. Prawo do korzystania z pomocy i zaplecza Spektrum w
podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
6. Prawo do brania udziału w pracach, zebraniach i innych
przedsięwzięciach Spektrum.
§ 14.

Członkostwo w Spektrum ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Spektrum.
2. Wykluczenia uchwałą zarządu, które może nastąpić w razie:
a. Nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał
władz Spektrum,
b. Działania na szkodę Spektrum
3. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania. Na zebraniu
członków Spektrum może odbyć się jawne głosowanie dotyczące
wykluczenia członka. Wynik głosowania jest decydujący i
ostateczny.
4. Utraty statusu studenta Politechniki Śląskiej w przypadku członków
zwyczajnych.

Część IV
Władze Spektrum:
§ 15.

Władzami Spektrum są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Spektrum, zwane „Walnym
Zgromadzeniem”
2. Zarząd Spektrum, zwany „Zarządem”.
3. Komisja Rewizyjna

§ 16.

Wybory do władz Spektrum odbywają się w obecności ponad połowy
ogólnej liczby członków mających czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 17.

Władze Spektrum zachowują swoje kompetencje w okresie pomiędzy
końcem kadencji a terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

Członkowie władz koła pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają
za nie wynagrodzenia.

Część V
Walne Zgromadzenie Członków:

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spektrum, co
najmniej raz w roku.
2. O terminie i miejscu obrad Zarząd Spektrum zawiadamia członków
oraz Opiekuna Koła, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia, w możliwy dostępny sposób o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad.
3. Walne Zgromadzenie Członków wybiera przewodniczącego,
sekretarza, członków komisji skrutacyjnej, (co najmniej dwóch) oraz
uchwala porządek obrad.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają poprzez
głosowanie.
5. W głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi Spektrum absolutorium
nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Spektrum.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a. Uchwalanie zmian w statucie i strukturze organizacyjnej
Spektrum,
b. Ocena działalności Spektrum i jego władz,
c. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spektrum,
d. Wybór i odwołanie: Członków Zarządu,
e. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Spektrum,
f. Ustalenie strategicznych założeń programowych działalności
Spektrum,
g. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń i uchwał Zarządu
Spektrum,
h. Ustalanie wzoru znaku graficznego oraz zasad jego stosowania
i korzystania z niego przez poszczególnych członków
Spektrum.
7. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na
wniosek:
a. Opiekuna naukowego Spektrum,
b. Co najmniej 20% wszystkich członków Spektrum.

Część VI
Zarząd Spektrum:
§ 20.

1. Zarząd Spektrum jest organem wykonawczym i wraz z Opiekunem
Naukowym Koła jest najważniejszą władzą działającą w Spektrum
pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
2. Zarząd składa się z 3 osób.
3. Poszczególni członkowie Zarządu wybierani są przez Walne
Zgromadzenie Członków w głosowaniu większością 50% głosów.
4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
5. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną
kadencje.
6. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
7. W sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Spektrum decyzje
podejmuje zarząd w porozumieniu z Opiekunem Koła.
8. Członek zarządu może być odwołany w trakcie trwania kadencji
wyłącznie w wyniku:
a. Podejmowania działań szkodzących Spektrum,
b. Niespełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres
dłuższy niż trzy miesiące,
c. Istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 21.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem
działalności Spektrum zgodnie z celami statutowymi,
2. Podejmowanie decyzji w sprawie zakresu i sposobów realizacji celów
Spektrum,
3. Zwoływanie i organizowanie Walnego Zgromadzenia,
4. Przygotowywanie listy potencjalnych nowych członków lub członków
do wykluczenia,
5. Prowadzenie ewidencji członków Spektrum,
6. Zarządzanie funduszami, pomieszczeniem i wyposażeniem Spektrum,
7. Składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu
Zgromadzeniu,
8. Opracowywanie preliminarza finansów i programowego Spektrum,
9. Reprezentowanie Spektrum na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
10. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Spektrum do organizacji lub
stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

Część VII
Komisja Rewizyjna:

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna zostaje powołana przez Walne Zgromadzenie, do
sprawowania kontroli nad działalnością Spektrum.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków.
3. Kadencja komisji rewizyjnej trwa rok.
4. Kontrolę nad pracami Komisji Rewizyjnej sprawuje Walne
Zgromadzenie.
5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek złożyć raport ze swojej
działalności opiekunowi.
6. Raporty Komisji Rewizyjnej są jawne.
7. Komisja Rewizyjna musi być niezależna od Zarządu
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykła większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej.

§ 23.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności Spektrum.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego
statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania
posiedzenia Zarządu.
4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez
Zarząd w terminie ustalonym Statutem.
5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium dla Zarządu.

§ 24.

Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Walne Zgromadzenie
poprzez nieudzielanie jej absolutorium lub na pisemny wniosek 2/3
Członków Zwyczajnych Spektrum.

§ 25.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Spektrum
wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
dotyczących kontrolowanych spraw.

Część VIII
Opieka naukowa nad działalnością Koła
§ 26.

1. Opiekunem Naukowym Koła jest pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania wybierany przez
Kierownika Zakładu w porozumieniu z Walnym Zgromadzeniem.
2. Opiekun Naukowy Koła uczestniczy w jego przedsięwzięciach oraz
bierze udział z głosem doradczym w posiedzeniach Władz Koła.
3. Opiekun Naukowy odpowiada za merytoryczną działalność Koła:
Zarząd Koła uzgadnia z nim program działalności oraz ważne
przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.
4. Opiekun Naukowy Koła w porozumieniu z Zarządem Koła zatwierdza
budżet Koła.

Część IX
Postanowienia końcowe
§ 27.

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie
wymaga większości 2/3 głosów.
2. Wniosek o zmianie Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść
proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne
Zgromadzenie.
3. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu
Zgromadzeniu Członków z wyłączeniem spraw związanych z
rejestracją i nadzorem ustawowym.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, decyzja
należy do Zarządu.

§ 28.

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Spektrum
może być podjęta w obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby
członków zwyczajnych i dla swojej ważności wymaga 2/3 głosów.
2. Likwidatorem Spektrum są członkowie Zarządu Spektrum lub osoba
wyznaczona przez Rektora Politechniki Śląskiej.
3. Rektor Politechniki Śląskiej uchyla uchwałę organu Spektrum
niezgodną z przepisami ustawowymi, statutem uczelni lub
regulaminem organizacji.

§ 29.

Spektrum jest zobowiązane do przestrzegania w swej pracy zarządzeń
Władz Uczelni.

