Statut
KOŁA NAUKOWEGO ROBOTYKÓW
działającego przy Politechnice
Warszawskiej

1. Koło nosi nazwę „Koło Naukowe Robotyków".
2. Koło działa przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej.
3. Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki
Warszawskiej.
4. Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań w
dziedzinie automatyki, robotyki i biomechaniki przy uwzględnieniu zagadnień
związanych ze sterowaniem, kinematyką, dynamiką i rozwiązaniami konstrukcyjnymi
poznawanych obiektów oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Kola w
powyższym zakresie.
5. Cele powyższe Koło realizuje poprzez:
•

udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez Zakład Teorii Maszyn i Robotów,

•

działania samodzielne związane z projektowaniem,

•

współpracę z innymi uczelniami oraz ośrodkami przemysłu automatyki, robotyki itp.

6. Członkiem Koła może być każdy student Politechniki Warszawskiej
zainteresowany problematyką naukową Koła.
7. Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła, na podstawie pisemnego
wniosku złożonego przez kandydata na członka.
8. Kandydatowi na członka Koła przysługuje w terminie 7 dni odwołanie od decyzji
Zarządu do Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna.
9. Członek Koła ma prawo:
•

czynnego uczestniczenia w pracach Koła,

•

korzystania z pomocy pracowników jednostki, przy której afiliowane jest Koło,

•

udziału w Walnym Zebraniu,

•

czynne i bierne prawo wyborcze.

10. Członek Koła ma obowiązek:
•

przestrzegać postanowień Statutu Koła oraz uchwał jego organów,

• terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.
11. Członkostwo ustaje na skutek:
•

wykluczenia - dokonanego w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek
Zarządu w przypadku postępowania członka Kola sprzecznego z niniejszym Statutem.
Statutem PW lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta
PW

•

wykreślenia - dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka Koła statusu
studenta PW lub na wniosek samego członka,

•

śmierci członka.

12. Organami Koła są:
•

Zarząd liczący 3 członków,

•

Walne Zebranie

13. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 1 roku akademickiego.
14. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Koła, Skarbnika oraz Sekretarza. Prezes Koła lub upoważniony
przez Prezesa inny członek zarządu reprezentuje Koło i może składać jednoosobowo oświadczenia woli w
imieniu Zarządu i Koła..
15. Zarząd może być odwołany przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
16. Do kompetencji Zarządu należy:
•

reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni,

•

organizowanie i kierowanie pracą Koła,

•

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

15. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
•

określanie kierunków pracy Koła

•

wybór ,odwołanie i uzupełnianie składu Zarządu,

•

zatwierdzanie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu
Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni.

16. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku. Zarząd ma obowiązek
zwołać Walne Zebranie także na wniosek co najmniej 50% liczby członków Koła,
w terminie nie przekraczającym 6 tygodni od daty wpłynięcia wniosku, po
zawiadomieniu członków Koła nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania.
17. Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
18. Opiekun Naukowy wspiera i koordynuje działalność Koła.
19. Uchwały Walnego Zebrania oraz Zarządu Koła mogą być uchylone przez Rektora Politechniki
Warszawskiej w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, Statutem PW lub niniejszym Statutem.
20. Praca organów Koła ma charakter społeczny.
21. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:
•

przyznanych przez Uczelnię,

•

adresowanych na Koło, a przekazanych przez donatorów na konto Uczelni

22. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
•

uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków koła.

•

uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej, podjętej na wniosek Rektora Politechniki
Warszawskiej, jeżeli działalność Koła wskazuje rażące lub uporczywe naruszenie
przepisów ustawowych, Statutu PW lub niniejszego Statutu.

23. Statut ulega zmianie w drodze uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Rektora Politechniki Warszawskiej.

