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Część I – Postanowienia ogólne
§1
Zdefiniowanie SKN Fusion
1. Studenckie Koło Naukowe „Fusion”, zwane dalej SKN Fusion lub Kołem, działa na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Politechniki Śląskiej.
2. Za zgodą władz uczelni, działalność SKN Fusion może wykraczać poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej.
§2
Siedziba SKN Fusion
1. Siedzibą SKN Fusion jest Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Zakład
Pomiarów i Systemów Sterowania, pok. 117.
2. Adres do korespondencji:
Sekretariat Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania – pok. 304
ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice
z dopiskiem "SKN Fusion".
§3
Okoliczności powstania SKN Fusion
1. SKN Fusion powstaje z połączenia, na równych prawach, trzech Studenckich Kół Naukowych
działających dotąd na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej: Encoder,
Modus i Spektrum. Koła te są dalej zwane SKN Założycielskimi.
2. Połączenie SKN Założycielskich następuje za porozumieniem ich członków i Opiekunów Naukowych
oraz wiąże się z rozwiązaniem tych SKN. Członkowie SKN Założycielskich automatycznie stają się
członkami SKN Fusion. Spośród dotychczasowych Opiekunów Naukowych SKN Założycielskich drogą
porozumienia między nimi zostaje wyłoniony Opiekun Naukowy SKN Fusion.
§4
SKN Fusion może współpracować 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.
§5
Podstawy prawne działania SKN Fusion stanowią:
1. Statut SKN Fusion, zwany dalej Statutem,
2. przepisy prawne obowiązujące na terenie Politechniki Śląskiej, w szczególności Zarządzenie Nr 9/07/08
Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28.11.2007 r. w sprawie tworzenia, rejestracji, zasad
funkcjonowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich/studenckich kół naukowych na
Politechnice Śląskiej,
3. przepisy ustawowe, w tym ustawa o szkolnictwie wyższym.
§6
Czas działania SKN Fusion jest nieokreślony.
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§7
Warunkiem podjęcia działalności przez SKN Fusion jest uzyskanie wpisu do rejestru organizacji studenckich
prowadzonego przez Rektora Politechniki Śląskiej.

Część II – Cele SKN Fusion
§8
Cele i zadania SKN Fusion opierają się na celach działalności SKN Założycielskich i obejmują:
1. prowadzenie i uczestnictwo w pracach badawczych – własnych, jak i obejmujących inne jednostki
naukowe,
2. zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu szeroko rozumianych: automatyki, robotyki,
systemów pomiarowych, wizji komputerowej, układów mikroprocesorowych, oprogramowania układów
pomiarowych i układów sterowania oraz dziedzin pokrewnych,
3. propagowanie wiedzy o powyższych dziedzinach wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
4. wspieranie studenckich projektów z zakresu powyższych dziedzin,
5. propagowanie pozytywnych wzorców wśród studentów,
6. integrację środowiska akademickiego,
7. dbanie o dobre imię Wydziału oraz Politechniki Śląskiej,
8. promocję Wydziału i Politechniki Śląskiej w regionie i kraju oraz poza jego granicami.
§9
SKN Fusion realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie projektów w dziedzinach wymienionych w § 8 pkt. 2,
2. organizowanie szkoleń i warsztatów w tych dziedzinach,
3. udział w konkursach i konferencjach dotyczących wymienionych dziedzin merytorycznej działalności
Koła,
4. organizację lub udział w spotkaniach – naukowych lub popularnonaukowych, związanych z dziedzinami
merytorycznej działalności Koła – które odbywają się na Politechnice Śląskiej, na innych uczelniach,
w szkołach i przedszkolach, w siedzibach innych organizacji,
5. współpracę z instytucjami, organizacjami i kołami o podobnych celach działania,
6. współpracę z przedsiębiorstwami,
7. wspieranie cennych inicjatyw innych osób i organizacji powiązanych z Wydziałem Automatyki,
Elektroniki i Informatyki lub Politechniką Śląską,
8. prowadzenie i publikowanie dokumentacji z realizowanych projektów,
9. publikowanie informacji o prowadzonych pracach i innych działaniach podejmowanych przez Koło na
stronie internetowej SKN Fusion oraz w mediach społecznościowych,
10. przygotowywanie publikacji naukowych.
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Część III – Członkowie SKN Fusion
§ 10
Członkowie SKN Fusion dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 11
Członkowie zwyczajni
1. Członkiem zwyczajnym SKN Fusion może być student lub doktorant Politechniki Śląskiej, który popiera
cele Koła oraz deklaruje czynny i aktywny udział w ich realizacji.
2. Deklarację przystąpienia do SKN Fusion kandydat może złożyć pisemnie drogą tradycyjną lub
elektroniczną, zwracając się do Opiekuna Koła lub członka Zarządu. Deklaracja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko kandydata,
b) stanowisko (student, doktorant Politechniki Śląskiej),
c) odpowiednio do stanowiska: kierunek i rok studiów lub dyscyplinę i rok studiów doktoranckich oraz
obszar badań naukowych,
d) nazwę wydziału, z którym kandydat jest związany,
e) motywację kandydata do zostania członkiem SKN Fusion.
3. O przyjęciu nowych członków zwyczajnych decyduje Zarząd SKN Fusion w terminie dwóch tygodni od
złożenia deklaracji przez kandydata.
4. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu kandydata Zarząd może wymagać od niego samodzielnego
wykonania prostego zadania wstępnego związanego z dziedzinami działalności merytorycznej koła.
Tematykę zadania wybiera kandydat z listy zadań zaproponowanych przez Zarząd, Opiekuna
Naukowego lub Pomocniczych Opiekunów Naukowych Koła. Zadanie wstępne ma na celu zapoznanie
kandydata z pracą w charakterze członka SKN Fusion.
5. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie dwóch tygodni od
daty doręczenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Wówczas na
najbliższych obradach następuje jawne głosowanie członków Koła, podczas którego może zapaść
decyzja o przyjęciu kandydata. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.
6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie przyjęcia do SKN Fusion, kandydat zostaje członkiem
zwyczajnym Koła po podpisaniu deklaracji członkowskiej i wpisaniu przez Zarząd na listę członków.
§ 12
Członkowie wspierający
1. Członkiem wspierającym może być osoba niebędąca studentem ani doktorantem Politechniki Śląskiej,
zainteresowana merytoryczną działalnością SKN Fusion i akceptująca cele Koła.
2. Deklarację przystąpienia do SKN Fusion kandydat może złożyć pisemnie drogą tradycyjną lub
elektroniczną, zwracając się do Opiekuna Koła lub członka Zarządu. Deklaracja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko kandydata,
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b) nazwę szkoły i klasę, jeżeli kandydat jest uczniem; nazwę uczelni, kierunek i rok studiów, jeżeli
kandydat jest studentem,
c) motywację kandydata do zostania członkiem SKN Fusion.
3. O przyjęciu nowych członków wspierających decyduje Zarząd SKN Fusion w terminie dwóch tygodni
od złożenia deklaracji przez kandydata.
4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie dwóch tygodni od
daty doręczenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Wówczas na
najbliższych obradach następuje jawne głosowanie członków Koła, podczas którego może zapaść
decyzja o przyjęciu kandydata. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.
5. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie przyjęcia do SKN Fusion, kandydat zostaje członkiem
wspierającym Koła po podpisaniu deklaracji członkowskiej i wpisaniu przez Zarząd na listę członków.
§ 13
Członkowie honorowi
1. Członkiem honorowym SKN Fusion jest osoba fizyczna lub prawna w szczególny sposób zasłużona dla
SKN Fusion i realizacji jego celów.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Koła, za akceptacją
zainteresowanego.
§ 14
Prawa członków SKN Fusion
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach SKN Fusion,
b) korzystać ze wsparcia innych członków SKN Fusion oraz z pomocy naukowych i urządzeń
będących do dyspozycji SKN Fusion w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi
Koła,
c) wybierać i być wybieranym do władz SKN Fusion,
d) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
e) zgłaszać zapytania, wnioski i postulaty dotyczące działalności SKN Fusion do władz Koła.
2. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo:
a) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach SKN Fusion,
b) korzystać ze wsparcia innych członków SKN Fusion oraz z pomocy naukowych i urządzeń
będących do dyspozycji SKN Fusion w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi
Koła,
c) uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu,
d) zgłaszać zapytania, wnioski i postulaty dotyczące działalności SKN Fusion do władz Koła.
§ 15
Obowiązki członków SKN Fusion
Każdy członek SKN Fusion jest zobowiązany:
1. przestrzegać Statutu i regulaminów SKN Fusion oraz decyzji władz Koła,
2. czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych SKN Fusion,
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3. dbać o dobre imię SKN Fusion oraz Politechniki Śląskiej,
4. dbać o środki materialne i zaplecze techniczne SKN Fusion.
§ 16
Ustanie członkostwa
1. Członkostwo w SKN Fusion ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa,
b) wykluczenia uchwałą Zarządu,
c) zakończenia edukacji lub zatrudnienia na Politechnice Śląskiej przez członka zwyczajnego,
z zastrzeżeniem pkt. 5,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka honorowego.
2. Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w SKN Fusion członek składa na piśmie do Zarządu Koła,
w dowolnym czasie.
3. Zarząd może podjąć decyzję o wykluczeniu członka SKN Fusion z powodu:
a) istotnego naruszenia przez niego postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz SKN Fusion,
b) nieuzasadnionego niewywiązywania się z obowiązków członka Koła przez okres co najmniej pół
roku.
4. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
5. W sytuacji opisanej w pkt. 1 lit. c), zamiast utraty członkostwa, dotychczasowy członek zwyczajny SKN
Fusion może złożyć wniosek do Zarządu o zmianę jego statusu na członka wspierającego.

Część IV – Władze SKN Fusion
§ 17
Władzami SKN Fusion są:
1. Walne Zgromadzenie Członków SKN Fusion, zwane dalej "Walnym Zgromadzeniem",
2. Zarząd SKN Fusion, zwany dalej "Zarządem",
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18
Członkowie władz koła pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.
§ 19
Walne Zgromadzenie
1. Do Walnego Zgromadzenia należą wszyscy członkowie zwyczajni SKN Fusion oraz Opiekun Naukowy
Koła.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym Pomocniczy Opiekunowie
Naukowi niebędący członkami zwyczajnymi oraz członkowie wspierający SKN Fusion.
3. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Koła, od decyzji której nie ma odwołania.
5

Statut Studenckiego Koła Naukowego "Fusion"

4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd SKN Fusion co najmniej raz w roku.
5. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia decyduje Zarząd Koła, z uwzględnieniem pkt. 6 i 7.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w obrębie budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechniki Śląskiej, chyba że wystąpią ważne okoliczności uniemożliwiające to. Wówczas Walne
Zgromadzenie odbywa się w innym budynku w obrębie kampusu Politechniki Śląskiej.
7. Co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, Zarząd Koła zawiadamia członków
w możliwy dostępny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.
8. Obradom Walnego Zgromadzenia Koła przewodniczy Prezes, lub którykolwiek inny członek Zarządu
w przypadku nieobecności Prezesa.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przez głosowanie.
10. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
11. Aby decyzje podjęte na Walnym Zgromadzeniu były prawomocne, w głosowaniu musi uczestniczyć
ponad 50% wszystkich członków Walnego Zgromadzenia.
12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie zmian w Statucie i strukturze organizacyjnej SKN Fusion,
b) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
c) wybór i odwołanie członków Zarządu,
d) wnioskowanie do Rektora o ustanowienie lub odwołanie Opiekuna Naukowego,
e) powołanie i odwołanie Pomocniczych Opiekunów Naukowych,
f) wybór kierunku rozwoju Koła,
g) przyjmowanie rocznego sprawozdania z działań Koła,
h) ocena działalności SKN Fusion i jego władz,
i)

nadawanie członkostwa honorowego,

j)

ustalanie wzoru znaku graficznego oraz zasad jego stosowania i korzystania z niego przez
poszczególnych członków Koła.

k) rozpoznawanie odwołań od orzeczeń i uchwał Zarządu,
l)

podejmowanie decyzji o rozwiązaniu SKN Fusion.

13. W głosowaniu nad oceną pracy Zarządu (udzieleniem Zarządowi absolutorium) nie mogą brać udziału
członkowie Zarządu.
14. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na pisemny wniosek:
a) Opiekuna Naukowego SKN Fusion,
b) Prezesa SKN Fusion,
c) Komisji Rewizyjnej,
d) co najmniej 20% wszystkich członków.
15. Wniosek wymieniony w pkt. 13 powinien określać cel zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków.
16. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty
złożenia wniosku na piśmie.
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17. Do przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków stosuje się punkty 1–3, 5–10, 12
niniejszego paragrafu.
§ 20
Zarząd SKN Fusion
1. Zarząd SKN Fusion jest organem wykonawczym i najważniejszą władzą działającą w SKN Fusion
pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.
2. Zarząd składa się z:
a) Prezesa,
b) Wiceprezesa.
3. Skład Zarządu może być rozszerzony o kolejne stanowiska na wniosek Prezesa złożony do Walnego
Zgromadzenia.
4. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) kierowanie całokształtem działalności SKN Fusion zgodnie z jego celami statutowymi,
b) podejmowanie decyzji w sprawie zakresu i sposobów realizacji celów SKN Fusion,
c) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
d) zwoływanie i
Zgromadzenia,

organizowanie

Walnego

Zgromadzenia

oraz

Nadzwyczajnego

Walnego

e) opracowywanie planów i programów działalności SKN Fusion oraz przedstawianie ich Walnemu
Zgromadzeniu,
f) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności oraz z działalności SKN
Fusion,
g) składanie Rektorowi Politechniki Śląskiej sprawozdania z działalności SKN Fusion zgodnie
z wymogami Zarządzenia, o którym mowa w par. 5 pkt. 2,
h) uzyskiwanie informacji o przebiegu projektów prowadzonych w SKN Fusion od kierowników
zespołów projektowych,
i)

niezwłoczne powiadamianie Rektora Politechniki Śląskiej o zmianach w Statucie,

j)

niezwłoczne powiadamianie Rektora Politechniki Śląskiej o zmianach składu władz Koła,

k) prowadzenie ewidencji członków SKN Fusion,
l)

przygotowywanie listy członków do przyjęcia lub wykluczenia,

m) wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego,
n) planowanie budżetu SKN Fusion,
o) zarządzanie funduszami, pomieszczeniem i wyposażeniem SKN Fusion, w tym prowadzenie
ewidencji sprzętu SKN Fusion,
p) reprezentowanie SKN Fusion na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
q) prowadzenie strony internetowej SKN Fusion oraz profili Koła w mediach społecznościowych,
r) podejmowanie uchwał o przystąpienia SKN Fusion do organizacji lub stowarzyszeń krajowych
i zagranicznych.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
6. W sprawach niezastrzeżonych dla innych organów SKN Fusion, decyzje podejmuje Zarząd.
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§ 21
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu i jest od niego niezależna.
2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności SKN Fusion,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie
wyjaśnień,
c) udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
d) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
e) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
f) zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym
Statutem,
g) składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium
dla Zarządu,
h) czuwanie nad poprawnością przygotowanych przez Zarząd sprawozdań z działalności SKN Fusion
kierowanych do Rektora, o których mowa w par. 22 pkt. 4 lit. g),
i)

czuwanie nad poprawnością przebiegu wyborów władz SKN Fusion,

j)

bieżące podawanie wyników przeprowadzonych kontroli do wiadomości członków Koła oraz
Opiekuna Koła,

k) przedstawianie rocznego sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.
§ 22
Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1. Poszczególni członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie
Członków spośród członków zwyczajnych SKN Fusion, którzy przed rozpoczęciem głosowania wyrazili
zgodę na kandydowanie.
2. Każdy zwyczajny członek Koła może kandydować na więcej niż jedno stanowisko, ale objąć może tylko
jedno.
3. Na każde stanowisko zostaje przeprowadzone osobne głosowanie.
4. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tajne.
5. W przypadku braku zgłoszonych kandydatur, wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej może
dokonać Opiekun Koła za zgodą zainteresowanych.
6. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa rok.
7. Zarząd i Komisja Rewizyjna zachowują swoje kompetencje w okresie pomiędzy końcem kadencji
a terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia.
8. Funkcję członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
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9. Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez
Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem pkt. 16.
10. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być odwołany w trakcie trwania kadencji wyłącznie
w wyniku:
a) wykonywania czynności, której charakter uniemożliwia wykonywanie funkcji członka Zarządu,
b) istotnego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz SKN Fusion,
c) niespełniania obowiązków wynikających z obejmowanego stanowiska przez okres dłuższy niż trzy
miesiące.
11. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może dobrowolnie zrezygnować z pełnionej funkcji, składając
do Zarządu pisemny wniosek zawierający przyczynę rezygnacji.
12. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, najpóźniej w terminie
miesiąca od daty rezygnacji lub odwołania musi zostać zwołane Walne Zgromadzenie celem
przeprowadzenia stosownych wyborów.
13. Do czasu przeprowadzenia wyborów, o których mowa w pkt. 18, funkcje nieobecnego członka Zarządu
pełni osoba powołana przez Prezesa spośród członków zwyczajnych Koła niebędących członkami
Komisji Rewizyjnej. W przypadku, gdy rezygnującym lub odwoływanym członkiem Zarządu jest
Prezes, pełniącym jego obowiązki staje się Wiceprezes. Jeżeli w skład Zarządu wchodzi kilku
Wiceprezesów, Opiekun Naukowy wyznacza jednego z nich jako pełniącego obowiązki Prezesa.
Funkcje nieobecnego członka Komisji Rewizyjnej pełni osoba powołana przez pozostałych członków
Komisji Rewizyjnej spośród członków zwyczajnych Koła niebędących członkami Zarządu.

Część V – Opiekunowie Naukowi SKN Fusion
§ 23
Opiekun Naukowy
1. Opiekun Naukowy SKN Fusion pomaga w realizacji celów Koła i sprawuje opiekę merytoryczną nad
jego działalnością.
2. Do zakresu działania Opiekuna Naukowego należy:
a) opiniowanie programu naukowej i organizacyjnej działalności Koła proponowanego przez Zarząd
oraz składanie do niego własnych propozycji,
b) zatwierdzanie budżetu SKN Fusion w porozumieniu z Zarządem,
c) doradztwo merytoryczne podczas prowadzenia prac projektowych w SKN Fusion,
d) udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła,
e) reprezentowanie SKN Fusion przed władzami Politechniki Śląskiej.
3. Program prac naukowych SKN Fusion oraz plan wydatków Koła nie mogą być realizowane bez
uprzedniej pisemnej aprobaty Opiekuna Naukowego.
4. Opiekunem Naukowym SKN Fusion może być pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału
Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.
5. Opiekun Naukowy mianowany jest za pisemną zgodą zainteresowanego przez Rektora na wniosek
Zarządu lub, w przypadku pierwszego mianowania, na wniosek członków założycieli SKN Fusion.
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6. Opiekun Naukowy mianowany jest bezterminowo.
7. Opiekun Naukowy może zostać odwołany przez Rektora na wniosek Walnego Zgromadzenia,
z uwzględnieniem pkt. 7.
8. Walne Zgromadzenie może wnosić o odwołanie Opiekuna Naukowego wyłącznie w wyniku:
a) istotnego naruszenia przez niego postanowień Statutu,
b) niespełniania przez niego obowiązków wynikających z obejmowanego stanowiska przez okres
dłuższy niż trzy miesiące.
9. Opiekun Naukowy może w dowolnym czasie dobrowolnie zrezygnować z pełnionej funkcji,
powiadamiając Zarząd wraz z określeniem przyczyny rezygnacji. Wówczas Opiekun Naukowy
w porozumieniu z Zarządem składa odpowiedni wniosek do Rektora. Jednocześnie należy złożyć
wniosek o ustanowienie nowego Opiekuna Naukowego.
§ 24
Pomocniczy Opiekun Naukowy
1. Pomocniczy opiekun naukowy pełni funkcję wspierającą dla Opiekuna Naukowego.
2. Na prośbę Opiekuna, Pomocniczy Opiekun Naukowy może go zastępować w tych jego obowiązkach,
które wiążą się jedynie ze sprawami wewnętrznymi Koła i nie mają związku z reprezentowaniem Koła
na zewnątrz lub przed władzami Politechniki Śląskiej.
3. Opiekunem Pomocniczym może być pracownik naukowo-dydaktyczny lub doktorant Politechniki
Śląskiej. Może on jednocześnie pozostawać członkiem SKN Fusion.
4. Liczba Opiekunów Pomocniczych nie jest ograniczona.
5. Powołanie Opiekuna Pomocniczego następuje za zgodą zainteresowanego na wniosek:
a) Opiekuna Naukowego,
b) Zarządu za zgodą Opiekuna Naukowego
w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Pomocniczy Opiekun Naukowy może zostać mianowany bezterminowo lub na czas określony, przy
czym czas sprawowania jego funkcji jest ustalany w momencie jego powoływania.
7. Pomocniczy Opiekun Naukowy może
z uwzględnieniem pkt. 8, na wniosek:

zostać

odwołany

uchwałą

Walnego

Zgromadzenia,

a) Zarządu,
b) Opiekuna Naukowego,
c) innego Pomocniczego Opiekuna Naukowego,
d) członka zwyczajnego SKN Fusion.
8. Pomocniczy Opiekun Naukowy może zostać odwołany wyłącznie w wyniku:
a) istotnego naruszenia przez niego postanowień Statutu,
b) niespełniania przez niego obowiązków wynikających z obejmowanego stanowiska przez okres
dłuższy niż trzy miesiące.
9. Pomocniczy Opiekun Naukowy może w dowolnym czasie dobrowolnie zrezygnować z pełnionej
funkcji, powiadamiając Zarząd i Opiekuna wraz z określeniem przyczyny rezygnacji.
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Część VI – Postanowienia końcowe
§ 25
Statut SKN Fusion
1. Statut może zostać zmieniony podczas Walnego Zgromadzenia, jeżeli za zmianą zagłosuje co najmniej
2/3 wszystkich (tj. obecnych i nieobecnych na głosowaniu) członków Walnego Zgromadzenia, w tym
Opiekun Naukowy SKN Fusion.
2. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana
w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, decyzje podejmuje Zarząd.
4. Wszystkie decyzje, zarządzenia i dokumenty SKN Fusion niezgodne z niniejszym Statutem są nieważne
z mocy tegoż Statutu.
§ 26
Wszystkie decyzje, zarządzenia i dokumenty SKN Fusion niezgodne z przepisami ustawowymi lub
zarządzeniami władz Politechniki Śląskiej są nieważne.
§ 27
Rozwiązanie SKN Fusion
1. Wniosek o rozwiązanie SKN Fusion może zostać złożony do Walnego Zgromadzenia przez:
a) Zarząd,
b) Opiekuna Naukowego,
c) przynajmniej 20% członków zwyczajnych.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu SKN Fusion dla swojej ważności wymaga co najmniej
2/3 głosów wszystkich (tj. obecnych i nieobecnych na głosowaniu) członków Walnego Zgromadzenia.
3. SKN Fusion ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego Statutu wskutek zaniku działalności, jeżeli w ciągu
dwóch lat nie złożono do Rektora Politechniki Śląskiej sprawozdania z działalności Koła.
4. Likwidatorem SKN Fusion są członkowie Zarządu lub osoba wyznaczona przez Rektora Politechniki
Śląskiej.
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