STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO
„ElektroENERGA”
z dnia 29.05.2014 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Koło naukowe: Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Elektrotechniki „ElektroENERGA”, zwanej
dalej Kołem jest jednostką Studenckiego Ruchu Naukowego.
§2
Siedzibą Koła jest pokój 8D, ul Racławicka 15-17, (Zakład Zastosowań Elektrotechniki i Elektroniki,
Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej).
§3
Koło ma charakter międzywydziałowy i nie ogranicza się wyłącznie do członków społeczności
Wydziału Mechanicznego.
§4
Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze statutem Politechniki
Koszalińskiej, zwanej dalej Uczelnią.
§5
Merytorycznym opiekunem Koła jest Politechnika Koszalińska.
§6
Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o takich samych lub
podobnych prawach lub celach.

Rozdział II
Cele i zadania
§1
Głównym celem Studenckiego Koła Naukowego ElektroENERGA jest rozbudzanie zainteresowań
własnych, pracą naukowo-badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku
studenckim w zakresie nowoczesnej techniki.
§2
Celem Koła jest:
a) działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy w dyscyplinie reprezentowanej
przez Koło,
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b) umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnej pracy przez studentów,
c) ułatwienie lepszego startu zawodowego członków Koła,
d) integracja środowiska studenckiego,
e) rozwijanie osobowości członków Koła,
f) promocji regionu i Politechniki Koszalińskiej w kraju oraz za granicą.
§3
Cele wymienione w §2, będą realizowane poprzez:
a) prowadzenie badań naukowych,
b) organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości,
c) podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych projektów
tematycznych, które będą realizowane jako projekty przejściowe lub prace dyplomowe lub
inne,
d) organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach, obozach, itp.
e) współpracę z innymi kołami naukowymi, instytutami naukowymi i organizacjami w kraju i za
granicą,
f) przedstawianie własnego dorobku twórczego w kraju i za granicą,
g) inne przedsięwzięcia zgodne z duchem tego statutu.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Studenckiego Koła Naukowego
„ElektroENERGA”
§1
Członkowie Koła mogą posiadać status:
a) członka zwyczajnego
b) członka wspierającego
§2
Członkiem Koła może być każdy student Politechniki Koszalińskiej, wykazujący zainteresowania
naukowe, osiągający pozytywne wyniki w nauce, deklarujący chęć realizacji celów Koła oraz
aktywnie współpracujący z pozostałymi członkami; uznający statut Koła. Osoba taka posiada statut
członka zwyczajnego.
§3
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna spoza środowiska akademickiego
Uczelni, zainteresowana działalnością na rzecz Koła.
§4
Studentów przyjmuje w poczet członków Koła Zarząd, na pisemny wniosek złożony przez studenta.
§5
Członków wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Koła.
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§6
Członkowie wspierający Koło mają prawa:
a) zabierać głos na zebraniach, zgłaszać wnioski i interpelacje
b) oceniać działalność Zarządu i jego członków
c) swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w
formie dyskusji lub referatu,
d) wspierać Koło w formie finansowej, lub dowolnie innej formie.
§7
Członkowie zwyczajni Koła mają prawa przewidziane w §6, oraz:
a) wybierać i być wybieranym do władz Koła,
b) korzystać z preferencji w ubieganiu się o uczestnictwo w różnych formach ruchu naukowego
(obozy naukowe, praktyki zagraniczne, indywidualne programy studiowania, warsztaty
naukowe),
c) realizować inne uprawnienia przewidziane niniejszym statutem.
§8
Członkowie Koła mają obowiązek:
a) stosować się do postanowień statutu i Władz Koła,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania swoich obowiązków,
c) dbania o dobre imię Koła,
§9
Członkostwo ustaje przez wykluczenie na mocy uchwały Zarządu Koła zatwierdzone przez Walne
Zebranie członków; przez wystąpienie Studenta z Koła lub z chwilą wygaśnięcia uprawnień
studenckich.
§10
Z chwilą wygaśnięcia praw studenckich członek zwyczajny Koła może wystąpić o przyznanie mu
statutu członka wspierającego.

Rozdział IV
Władze Koła
§1
Władze koła stanowią Walne Zgromadzenie oraz Zarząd Koła.
§2
Walne Zebranie Członków Koła:
a) jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących
(każdy członek ma jeden głos),
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b) uchwala podejmowana jest zwykłą większością głosów,
c) jest zwoływane i prowadzone przez przewodniczącego Koła,
d) ustala skład naukowy na sesje naukowe.
§4
Walne Zgromadzenie zwołuje raz w roku, jednak nie później niż do 30 listopada, Zarząd Koła
z inicjatywy własnej (Zwyczajne Walne Zgromadzenie: ZWZCz) lub na imienny, pisemny wniosek co
najmniej dwóch trzecich członków Koła (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: NWZCz).
§5
Zarząd Koła Naukowego zobowiązany jest ogłosić termin, miejsce i porządek Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia co najmniej dwa tygodnie wcześniej, z powiadomieniem Opiekuna Koła.
§6
W przypadku złożenia wniosku o zwołanie NWZCz, Zgromadzenie zostaje zwołane, z zachowaniem
§3, w ciągu najpóźniej trzech dni kalendarzowych po dacie złożenia wniosku.
§7
Walne Zgromadzenie:
a) przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu i udziela absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
b) określa kierunki dalszej działalności Koła (w tym plan działalności na kolejny rok pracy Koła),
c) decyduje o strukturze Koła i Zarządu,
d) uchwala zmiany Statutu Koła,
e) powołuje lub likwiduje Sekcje Koła,
§8
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z zachowaniem §3.
§9
Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne, jeśli uczestniczy w nim 50%+l jeden głos ogólnej ilości
członków Koła (z uwzględnieniem §3.)
§10
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru spośród siebie Zarządu Koła, którego kadencja trwa dwa lata
kalendarzowe, liczony od daty wyboru.
§11
Skład Zarządu Koła regulują postanowienia Statutu Koła.
§12
Zarząd lub Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani podczas kadencji przez Walne Zgromadzenie
Członków Koła większością 2/3 głosów (z zachowaniem §3).
§13
Zarząd Koła stanowią:
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a) Prezes (Przewodniczący),
b) Sekretarz,
c) Dodatkowo od 1 do 3 członków zwyczajnych Koła.
§14
Pracą Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu Koła, odpowiedzialny za całokształt pracy
§15
Do zadań Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Koła,
b) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
c) ustalanie planu pracy i preliminarza budżetowego Koła,
d) prowadzenie rachunkowości Koła
e) prowadzenie ewidencji członków Koła,
f) jeśli to konieczne utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi
organizacjami na terenie Uczelni,
§16
Zarząd Koła odpowiedzialny jest za prowadzenie stosownej dokumentacji i za wszelkie inne materiały
lub urządzenia posiadane, bądź użytkowane przez Koło.
§17
Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów.

Rozdział V
Regulamin wyboru zarządu Koła
§1
Zarząd Koła składa się z 3-5 osób, przy czym jeśli w kole działają osoby z różnych lat studiów to
każdy rok powinien mieć swojego przedstawiciela. Przedstawicieli wybierają członkowie Koła z
danego roku. Pozostała część zarządu jest wybierana w ogólnym głosowaniu członków Koła.
§2
Kandydatów do Zarządu proponują członkowie Koła.
§3
Wybory są tajne.
§4
Kandydat może wycofać się z wyborów bez podania przyczyn.
§5
Przewodniczącego Zarządu wybierają członkowie Zarządu spośród siebie.
§6
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Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu Koła przydzielając jego członkom stosowne
obowiązki.

§7
Wybory przeprowadza ustępujący Zarząd Koła.
§8
Z przeprowadzonych wyborów należy sporządzić protokół.

Rozdział VI
Opiekun Koła
§1
Opiekuna Naukowego powołuje Prorektor ds. Studenckich, Organizacji i Rozwoju na wniosek
członków organizacji i za zgodą zainteresowanego.
§2
Opiekun naukowy Koła sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczno - finansową Koła.
§3
Obowiązki opiekuna reguluje §24 Regulaminu rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania
uczelnianych organizacji, kół naukowych, zespołów i stowarzyszeń – studenckich i doktoranckich
w Politechnice Koszalińskiej, z dnia 14 września 2011r.
§4
Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowo - dydaktyczny Zakładu Zastosowań
Elektrotechniki i Elektroniki, Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.
§5
Opiekun jest doradcą naukowym Koła.

Rozdział VII
Patronat Honorowy Koła
§1
Patronem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój działalności
i dorobku Koła lub w inny szczególny sposób przyczyniła się do jego rozwoju.
§2
Patron honorowy Koła służy pomocą w powoływaniu inicjatyw, oraz nawiązywaniu kontaktów

Statut Naukowego Koła Studenckiego "ElektroENERGA"

7

sprzyjających rozwojowi działalności Koła.
§3
Tytuł patrona honorowego nadawany jest osobie o uznanym autorytecie na wniosek Zarządu Koła
i następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Koła po uprzedniej konsultacji z
Rektorem Politechniki Koszalińskiej.
§4
Patron honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Kola, z głosem doradczym - także w Walnym
Zebraniu Delegatów.

Rozdział VIII
Fundusze i majątek Koła
§1
Działalność Koła finansowana jest przez:
a) dotacje władz Uczelni oraz Ministerstwa,
b) wpływów od członków Koła,
c) darowizn od osób prywatnych lub firm,
d) dotacji różnych instytucji społecznych.
§2
W przypadku rozwiązania Koła, majątek Koła przechodzi na własność Politechniki Koszalińskiej.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§1
Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie i zatwierdzenia przez władze
uczelni
§2
Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko na mocy uchwały walnego Zebrania w obecności 3/4 członków
Koła kwalifikowaną większością głosów.
§3
Zarząd składa corocznie w terminie wskazanym przez Władze Uczelni sprawozdanie ze swojej
działalności.

8

Statut Naukowego Koła Studenckiego "ElektroENERGA"

