
STATUT KOŁA NAUKOWEGO ROBOTYKI 

WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI 

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

I. Postanowienia ogólne 

1. Nazwa Koła Naukowego brzmi: “Koło Naukowe Robotyki Wydziału Matematyki 

i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, zwanego dalej Kołem. 

2. Siedziba Koła mieści się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, zwanym dalej Wydziałem. 

3. Koło może używać pieczęci o treści “Koło Naukowe Robotyki WMI UAM w Poznaniu”. 

4. Oficjalny profil Koła na mediach społecznościowych: 

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Robotyki-WMI-111383501539560 

II. Cele i działalność 

1. Celami Koła są: 

a. stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, 

twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych, podnoszenie 

poziomu wiedzy informatycznej, 

b. poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu robotyki wśród studentów 

Uniwersytetu oraz poza nim, 

c. integracja środowiska studenckiego i naukowego, 

d. popularyzacja robotyki wśród uczniów i nauczycieli. 

2. Koło realizuje zamierzone cele poprzez: 

a. współorganizację imprez i projektów dydaktyczno-informacyjnych, 

b. organizację konferencji, seminariów, warsztatów i zjazdów naukowych oraz branie 

udziału w tego rodzaju imprezach organizowanych przez inne ośrodki naukowe, 

d. pracę w grupach badawczych, 

e. wygłaszanie odczytów i referatów, 

f. współpracę z firmami, instytucjami oraz innymi kołami naukowymi o podobnych 

profilach, 

g. pomoc w organizacji praktyk studenckich, 

h. uczestnictwo w zebraniach członkowskich, 

i. promocję Koła w mediach społecznościowych. 

III. Członkostwo 

1. Przynależność do Koła jest dobrowolna. 

2. Członkami Koła mogą być studenci UAM. 

3. Członkowie Koła mają prawo: 

a. brać udział we wszystkich formach działalności regulaminowej Koła, 

b. występować z własnymi inicjatywami i w miarę możliwości uzyskiwać pomoc w 

ich realizacji, 

c. otrzymywać informacje o planach pracy Koła, 

d. wybierać i być wybieranym do władz Koła. 



4. Członkowie Koła mają obowiązek: 

a. przestrzegać statutu Koła, 

b. aktywnie uczestniczyć w życiu Koła. 

5. Członkostwo traci się przez: 

a. dobrowolne wystąpienie z Koła, 

b. długotrwałe nie wywiązywanie się z obowiązków członka Koła, 

c. wykluczenie przez Zarząd Koła za działalność na jego szkodę. 

IV. Władze 

1. Organami Koła są: Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Walne Zebranie. 

2. Zarząd: 

a. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa. 

b. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. 

c. Wybór Prezesa odbywa się zwykłą większością głosów. 

d. Do zadań Zarządu należy kierowanie działalnością Koła, reprezentacja w 

środowisku naukowym i uniwersyteckim, planowanie działalności Koła oraz 

sprawowanie pieczy nad finansowaniem Koła. 

e. Wiceprezesa mianuje Prezes bezpośrednio po uzyskaniu mandatu od członków 

Koła. 

f. W razie nieobecności Prezesa jego obowiązki przejmuje Wiceprezes. 

3. Komisja Rewizyjna: 

a. Koło może powołać Komisję Rewizyjną, która sprawuje kontrolę prawidłowego 

dysponowania funduszami Koła. 

b. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób. 

c. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są zwykłą większością głosów. 

d. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

4. Walne Zebranie: 

a. Walne Zebranie tworzą członkowie Koła zgromadzeni w wyznaczonym przez 

Prezesa miejscu i czasie. 

b. Walne Zebranie wybiera Prezesa, Komisję Rewizyjną oraz uchwala i zmienia statut 

Koła. 

V. Opiekun 

1. Opiekunem Koła jest pracownik naukowy UAM wyznaczony przez Dziekana Wydziału w 

uzgodnieniu z Zarządem Koła. 

2. Opiekun jest doradcą naukowym Koła. 

3. Zarząd Koła ustala z Opiekunem ważne przedsięwzięcia organizacyjne oraz plany pracy 

naukowej. 

VI. Finanse 



1. Wszelkie potrzeby Koła finansowane są ze środków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. 

2. Za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła oraz związaną z nimi dokumentację 

odpowiedzialny jest Zarząd oraz Opiekun. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Uchwalanie i zmiana statutu: 

a. Statut Koła uchwala i zmienia Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy 

obecności 2/3 członków Koła. 

b. Decyzje Walnego Zabrania dotyczące jego władz, struktury oraz funkcjonowania, a 

nie stanowiące zmian statutu, podpisane przez Prezesa, dołączane są do Statutu w 

formie załączników. 

c. Tekst statutu przekazywany jest Dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki 

UAM do wiadomości niezwłocznie po uchwaleniu. 

2. Rozwiązanie Koła następuje z mocy uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów 

przy obecności 2/3 członków Koła. 

3. O wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Walne 

Zebranie. 

 


