
 

Regulamin Koła Naukowego Energetyków 

 

§ 1   
Postanowienia ogólne 

1. Koło Naukowe Energetyków WAT, zwane dalej Organizacją działa na 
podstawie: 
1) art. 204 i 205 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r., „Prawo o szkolnictwie 

wyższym” – (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) 
2) §9 Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. 
3) zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej NR 10/RKR/2011 z 

dnia z dnia 12  kwietnia 2011 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji 
studenckich i doktorantów 

4) regulaminu Studiów Wyższych Wojskowej Akademii Technicznej im. 
Jarosława Dąbrowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Senatu 
Wojskowej Akademii Technicznej Nr 45/III/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. 

5) postanowień niniejszego Regulaminu. 
 

2. Siedzibą Organizacji jest pokój 010 w głównym budynku Wydziału Elektroniki. 
 

3. Organizacja może używać znaku graficznego wyróżniającego je wśród innych 
organizacji.  
 

4. Organizacja nie posiada osobowości prawnej. 
 

5. Organizacja musi posiadać minimum 3 członków. 
 

§ 2   
Cele i zadania Organizacji 

 
1. Celem Organizacji jest: 

1) pogłębianie wiedzy teoretycznej, nabytej podczas wykładów, oraz 
ugruntowanej w trakcie realizacji ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych, 

2) ukierunkowywanie członków organizacji  na ewolucyjność wiedzy z 
zakresu energetyki w obszarze nowych technik i technologii, 

3)  publikowanie osiągnięć członków organizacji w ramach wystąpień na 

seminariach, sympozjach, konferencjach krajowych i międzynarodowych 

oraz w postaci artykułów w recenzowanych periodykach naukowych, 

4) udział członków organizacji w różnych konkursach promujących własne 
osiągnięcia, 

5) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kołami naukowymi innych 
uczelni wyższych, 

6) promowanie działalności Koła Naukowego Energetyków, Wydziału 
Elektroniki i Wojskowej Akademii Technicznej, 

7) prowadzenia działalności statutowej. 
 
 



2. Organizacja realizuje swoje cele poprzez: 
1) udział członków w pracach naukowo-badawczych, 
2) organizowanie wykładów, konferencji, spotkań dyskusyjnych, wystaw, 

wyjazdów, praktyk studenckich oraz innych imprez o charakterze 

naukowym i kulturalnym,  

3) udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty. 
 

 
 
 

§ 3  
Członkostwo w Organizacji 

 
1. Członkiem Organizacji może być każdy student i doktorant Wojskowej 

Akademii Technicznej, który jest zainteresowany problematyką szeroko 
pojętej energetyki. 
 

2. Przyjęcie do Organizacji następuje na podstawie deklaracji, której wzór 
określa Zarząd Organizacji. 

 
3. Uchwałę o przyjęciu do Organizacji podejmuje Zarząd. 

 
4. Od odmowy przyjęcia w poczet Członków Organizacji, która musi być 

uzasadniona na piśmie, zainteresowanemu przysługuje prawo do 
odwołania się do Walnego Zgromadzenia  Członków. 
 

5. Członkowie Organizacji mają prawo do: 
1) udziału we wszystkich formach działalności Organizacji, 
2) wybierania i bycia wybieranym do władz Organizacji, 
3) głosowania, w tym również w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania 

Organizacji, 
4) zgłaszania wniosków i propozycji do organów organizacji, 
5) oceniania działalności Zarządu Organizacji i jego członków, 
6) odwoływania się od uchwał Zarządu do Walnego Zebrania. 

 
 

6. Do obowiązków Członka Organizacji należy: 

1) przestrzeganie uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Organizacji oraz 

postanowień niniejszego Statutu, 

2) aktywnie realizować cele i wspierać działania Organizacji, 

3) godnie reprezentować Organizację w życiu Uczelni i poza nią, 

4) uczestniczyć w zebraniach Organizacji. 

 
7. Utrata członkostwa następuje w przypadku:  

1) złożenia przez Członka pisemnej  rezygnacji z członkostwa, 
2) wykluczenia uchwałą Zarządu Organizacji, 
3) utraty statusu studenta/doktoranta, 
4) śmierci Członka. 



 
8. Podstawą do wykluczenia z członkostwa w Organizacji jest: 

1) postępowanie członka organizacji sprzecznego ze Statutem organizacji, 

Statutem Wojskowej Akademii Technicznej lub w inny sposób 

sprzecznego z obowiązkami studenta Wojskowej Akademii 

Technicznej, 

2) złożenie przez członka Organizacji pisemnego lub ustnego 

oświadczenia Zarządowi lub Opiekunowi Naukowemu organizacji. 

 
9. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Organizacji Członek może się 

odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków. 
 

§ 4  
Władze Organizacji 

 
1. Władzami Organizacji są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków 
2) Zarząd 

 
2. Najwyższą władzą Organizacji jest Walne Zgromadzenie Członków. 

  
3. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy Członkowie. 

 
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1) zatwierdzanie kierunków działania Organizacji określonych przez Zarząd, 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, 
3) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu, 
4) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego oraz pozostałych Członków 

Zarządu, 
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków 

Organizacji, 
6) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Organizacji, 
7) przeprowadzenie wyborów uzupełniających, 
8) uchwalanie i zmiana regulaminu, 

 
5. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie 

uchwał. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej dla ważności 
podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w 
obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby Członków Organizacji. Podczas 
głosowania, każdemu Członkowi przysługuje jeden głos. 
 

6. Na Walnym Zgromadzeniu Członków Zarząd ma obowiązek stawić się w 
pełnym składzie (oprócz przypadków losowych). 

 
7. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy 

własnej co najmniej raz w semestrze, poprzez powiadomienie wszystkich 
Członków o jego miejscu i terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed 
datą posiedzenia. 

 



8. Zarząd jest organem wykonawczym Organizacji, kieruje jego bieżącą 
działalnością i jednocześnie reprezentuje je wobec władz Akademii. 
 
 

9. Do podstawowych obowiązków Zarządu należy: 
1) opracowanie w porozumieniu z Opiekunem Organizacji programów 

działania Organizacji, 
2) prowadzenie dokumentacji i rachunkowości Organizacji, 
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,  
4) składanie Rektorowi sprawozdań z działalności Organizacji oraz 

rozliczenia z otrzymanych środków finansowych, 
5) dokonywanie rejestracji członków Organizacji oraz ich wykreślania w 

przypadku utraty członkostwa, 
 

10. Zarząd Organizacji składa się z: 
1) Przewodniczącego, 
2) Zastępcy Przewodniczącego, 
3) Pierwszego Sekretarza, 
4) Drugiego Sekretarza. 

 
11. Członkowie Zarządu wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu 

tajnym przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 
 

12. Czynne i bierne prawo wyboru Zarządu Organizacji mają wyłącznie 
Członkowie Organizacji. 

 
13. W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu organizowane jest 

dodatkowe zebranie wyborcze w czasie trwania kadencji. Kadencja Członka 
Zarządu wybranego w wyborach uzupełniających kończy się wraz z upływem 
kadencji pozostałych członków Zarządu. 

 
14. Członka Zarządu Organizacji można odwołać, gdy: 

1) długotrwale nie wywiązuje się z obowiązków Członka Zarządu Organizacji, 
2) prowadzi działalność sprzeczną z celami Organizacji, 
3) nie bierze aktywnego udziału w pracach Zarządu, 
4) działa na szkodę Organizacji. 

 
15. Członka Zarządu Organizacji odwołuje Walne Zgromadzenie Członków w 

głosowaniu tajnym uchwałą podjętą zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 
 

16. Uchwały Zarządu Organizacji podejmowane są zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej dwóch Członków Zarządu. Rektor ma prawo uchylić 
uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków oraz Zarządu, gdy jest niezgodna 
z przepisami prawa, statutem uczelni, lub niniejszym regulaminem. 

 
17. Kadencja Zarządu Organizacji trwa jeden rok. 

 
18. Do obowiązków i kompetencji Przewodniczącego należy: 

1) kierowanie pracami Organizacji, 



2) reprezentowanie Organizacji na zewnątrz, 
3) organizacja Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji, 

 
19. Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego należy: 

1) przejmowanie zakresu obowiązków Przewodniczącego w razie jego 
nieobecności, 

2) przejecie części obowiązków Przewodniczącego w przypadku ich 
nadmiaru. 
 

20. Do zadań Sekretarza Organizacji należy: 
1) sporządzanie protokołów ze spotkań  
2) komunikacja pomiędzy Członkami Organizacji i Zarządem, w tym 

szczególnie informowanie Członków o zebraniach Koła oraz o decyzjach 
Zarządu 

3) sporządzanie okresowego sprawozdania merytorycznego z działalności 
Organizacji dla Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 
 

21. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą: 
1) upływu kadencji, 
2) utraty członkostwa,  
3) odwołania Członka, 

 
 

22. Opiekun Organizacji: 
1) musi być pracownikiem naukowo-dydaktycznym,  
2) reprezentuje interesy Organizacji przed Władzami uczelni oraz poza 

uczelnią, 
3) merytorycznie wspomaga Organizację w doborze tematyki realizowanej 

przez Organizację, 
4) zatwierdza wydatki przeznaczone na realizację celów Organizacji, 
5) ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Organizacji oraz na 

Walnym Zebraniu Członków (bez prawa głosu). 
 

23. Wyboru opiekuna dokonuje Zarząd Organizacji. 
 

§ 5  
Finanse Organizacji 

 
1. Środki finansowe Organizacji mogą być użyte jedynie zgodnie z celami 

Organizacji.  
 

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Organizacji ustala Zarząd. W 
przypadku gdy Organizacja posiada Opiekuna, zasady gospodarki finansowej 
ustalane są w porozumieniu z Opiekunem Organizacji.  

 
3. Źródłem finansowania działalności Organizacji są: 

1) kwoty przeznaczane corocznie na działalność Organizacji przez organy 
uczelni, 

2) środki finansowe pochodzące od instytucji, sponsorów, osób fizycznych 
oraz sympatyków Organizacji. 



3) środki finansowe, o których mowa w ppkt. 2, winny wpływać na konto 
przychodowe Samorządu Studenckiego WAT, na podstawie podpisanego 
porozumienia lub umowy. 
 

§ 6  
Tryb uchwalania Regulaminu Organizacji i jego zmiany 

 
1. Regulamin Organizacji uchwalany jest na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

 
2. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia 

Członków podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 
uprawnionych do głosowania. 

 

 

§ 7  

Rozwiązanie Organizacji 

 

1. Organizacja może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 
uprawnionych do głosowania. 
 

2. Senat uczelni, na wniosek Rektora, może rozwiązać Organizację, jeżeli w jej 
działalności rażąco lub uporczywie naruszane są przepisy ustawowe, statut 
uczelni lub regulamin Organizacji. 
 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawie nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy 
wymienione na wstępie. 
 

2. W przypadku rozwiązania Organizacji jej majątek i dokumentacja przechodzi 
na własność Podstawowej Jednostki Organizacyjnej przy którym działa 
Organizacja albo jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie 
rejestru uczelnianych organizacji studenckich/doktorantów. 

 
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Walne 

Zgromadzenia Członków, z dniem uprawomocnienia się decyzji Rektora 
Wojskowej Akademii Technicznej o zarejestrowaniu Organizacji. 


