Statut
Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej

I. Postanowienia ogólne
§1.
Tworzy się Radę Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej, dalej zwaną „Radą”.
§2.
Rada jest interdyscyplinarnym ciałem doradczym Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, w skład
którego wchodzą studenci polskich uczelni o zainteresowaniach związanych z rozwojem
sektora kosmicznego, reprezentujący studentów i organizacje studenckie działające
na uczelniach polskich.
§3.
Niniejszy Statut określa cele Rady, zasady jej działania oraz tryb powołania jej członków.
II. Cele Rady i ich realizacja
§4.
Celem Rady jest:
1)
2)
3)
4)

integracja polskich studentów,
promowanie zaangażowania w projekty związane z inżynierią kosmiczną,
zapewnienia możliwości uczestniczenia studentom w procesie podejmowania decyzji,
edukacja młodzieży zwłaszcza w kontekście wykorzystania sektora kosmicznego
w życiu codziennym,
5) inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do studentów,
6) wpływ na rozwój postaw pro-przedsiębiorczych oraz młodych talentów.
§5.
Rada realizuje swoje cele przez:
1)
2)
3)
4)

opiniowanie i konsultowanie wybranych przedsięwzięć Polskiej Agencji Kosmicznej,
przedstawianie rekomendacji dotyczących wybranych działań Agencji,
zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działań edukacyjnych PAK,
podejmowanie działań służących współpracy między uczelniami,

5) wspieranie i organizowanie działań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym dla
projektów ESA Education,
6) współpracę z władzami uczelni mającą na celu zwiększenie liczby projektów z Polski
w ramach ESA Education oraz zwiększenie zatrudnienia w podmiotach, a w tym
w organizacjach międzynarodowych, które są zaangażowane w sektor kosmiczny,
7) bieżącą informację i promocję prowadzonej przez siebie działalności z wykorzystaniem
dostępnych i zwyczajowo przyjętych form.
III Tryb powołania
§6.
Rada liczy do 30 członków powoływanych przez Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej spośród
kandydatów zgłoszonych w otwartym naborze.
§7.
1) Nabór członków Rady prowadzony jest corocznie. W wyniku naboru wymieniana jest
1/5 statutowej liczy członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 4. Członkowie Rady
z najdłuższym stażem zastępowani są przez członków nowopowołanych.
2) O naborze Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej ogłasza na stronie internetowej Polskiej
Agencji Kosmicznej do dnia 31 października każdego roku wyznaczając termin
przyjmowania zgłoszeń nie krótszy niż 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 5.
3) Do zgłoszenia kandydat na członka Rady składa dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w §8 oraz deklarację członkowską zawierającą
oświadczenie o braku konfliktu interesów, której wzór zatwierdza Prezes Polskiej
Agencji Kosmicznej.
4) Od wymiany składu Rady, o którym mowa w ust. 1 można odstąpić, jeżeli w wyniku
przeprowadzonego naboru nie zostanie osiągnięta statutowa liczba członków Rady.
5) Pierwszy skład Rady powołuje Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej w terminie 30 dni
od daty przyjęcia niniejszego Statutu.
§8.
Członkami Rady mogą zostać studenci spełniający przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) uczestniczą w realizacji projektów z sektora kosmicznego, w szczególności
realizowanych w ramach umów z Europejską Agencją Kosmiczną i organizacjami
stowarzyszonymi.
2) posiadają udokumentowane osiągnięcia w szeroko rozumianej dziedzinie nauk
i technologii kosmicznych (publikacje naukowe, referaty na konferencjach, wdrożenia
i in.) lub prowadzą badania w tym zakresie.
3) działają w kole naukowym lub innej formie organizacyjnej realizującej i promującej
działalność w sektorze kosmicznym i dziedzinach pokrewnych.

§9.
Prezes PAK podejmuje decyzje o odwołaniu Członka Rady w przypadku:
1) złożenia rezygnacji przez członka Rady,
2) utraty status studenta,
3) ujawnienia okoliczności, które uniemożliwiają bezstronną realizację powierzonych
członkowi Rady zadań.
IV Tryb pracy
§10.
1. Rada obraduje na posiedzeniach, podejmując uchwały w sprawach określonych w §5.
2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy powołanych członków Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy do roku. Z posiedzeń sporządza się
protokół.
4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek
co najmniej 1/5 członków Rady lub Prezesa PAK, zawierający propozycję tematyki do
omówienia.
5. W przypadku swojej nieobecności Przewodniczący Rady powinien wskazać osobę go
zastępującą.
6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej oraz
osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.
§11.
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów.
2. Odwołanie przewodniczącego może nastąpić bezwzględną większością głosów na wniosek
co najmniej 1/5 członków Rady.
3. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
1)
2)
3)
4)
5)

bieżący kontakt z przedstawicielami Polskiej Agencji Kosmicznej;
kierowanie bieżącymi sprawami Rady;
organizowanie i koordynacja prac Rady;
zwoływanie posiedzeń Rady;
ustalanie projektu porządku obrad Rady, jeżeli jest to wskazane z właściwą komórką
organizacyjną PAK;
6) prowadzenie dokumentacji i archiwizacji dokumentów Rady;

7) przewodniczenie posiedzeniom Rady.
4. Rada może wybrać ze swojego grona do 2 Zastępców Przewodniczącego. Do Zastępcy/-ów
Przewodniczącego ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
V. Postanowienia końcowe
§12.
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
§13.
Obsługę Rady zapewnia odpowiednia komórka Polskiej Agencji Kosmicznej.
§14.
Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od kandydatów i członków Rady jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą
w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail
sekretariat@polsa.gov.pl, Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
marek.dragan@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3. Dane osobowe kandydatów i członków Rady będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia naboru do Rady
oraz w ramach bieżących jej prac.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do powołania w skład Rady.
Kandydatom i członkom Rady, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
1) sprostowania danych,
2) usunięcia danych,
3) ograniczenia przetwarzania danych,
4) przenoszenia danych,
5) wniesienia sprzeciwu,
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Administrator będzie zbierał od kandydatów i członków Rady następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) adres e-mail,
3) numer telefonu.
4) adres do korespondencji,
6. Kandydatom i członkom Rady przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7. Kandydaci i członkowie Rady zezwalają na wykorzystanie ich imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach)
o działalności Rady.
8. Administrator oświadcza, iż dane kandydatów i członków Rady nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.
9. Administrator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
10. Dane kandydatów i członków Rady nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane kandydatów i członków Rady będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie środki
aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu
wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator w szczególności uwzględnia
ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.

