
Regulamin Koła Naukowego Cybernetyki
Wersja z dnia 14.03.2007r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1 
Niniejszy regulamin dotyczy Koła Naukowego Cybernetyki nazywanego dalej krótko Kołem.

§ 2
Koło działa przy Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, 
Instytucie Systemów Elektronicznych, Zespole Aparatury Biocybernetycznej.

§ 3
Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.

ROZDZIAŁ II
Cele Koła

§ 4
Celem koła jest ułatwienie jego członkom rozwijania wiedzy i doświadczenia z zakresu nauki zwanej 
cybernetyką, która jest nauką interdyscyplinarną i dotyczy zarówno zagadnień technicznych jak i 
nietechnicznych oraz ich wzajemnych powiązań.

§ 5

Interdyscyplinarne cele koła o których mowa w punkcie § 4 realizowane są przez:
● poznawanie teoretycznych i praktycznych możliwości oraz ograniczeń różnych dziedzin nauki
● poznawanie języka i sposobu myślenia charakterystycznego dla danej dziedziny nauki i jej 

reprezentantów, prowadzące do owocniejszej i wydajniejszej współpracy
● rozwiązywanie problemów technicznych postawionych przez ludzi niezwiązanych z techniką
● poznawanie problemów nietechnicznych w których nowatorskie rozwiązania techniczne mogą 

okazać się pomocne
● przedstawianie złożonych rozwiązań i koncepcji technicznych w sposób zrozumiały dla ludzi 

niezwiązanych z technikami informacyjnymi

§ 6
W ramach podejmowanych projektów technicznych członkowie koła nabierają doświadczenia i 
poszerzają wiedzę z zakresu elektroniki i technik informacyjnych, w szczególności:

● układów analogowych
● szeroko rozumianej techniki cyfrowej
● technik i sposobów wymiany informacji
● przetwarzania sygnałów
● tworzenia oprogramowania

§ 7
Koło realizuje swoje cele przez:

● rozwiązywanie konkretnych problemów w ramach prowadzonych projektów
● współpracę z innymi kołami naukowymi
● uczestnictwo w projektach interdyscyplinarnych, również międzyuczelnianych czy 

zewnętrznych
● organizacji konferencji czy wykładów związanych z pracą Koła



ROZDZIAŁ III
Członkowie Koła

§ 8
Członkiem koła może zostać każdy student lub doktorant Politechniki Warszawskiej, zainteresowany 
realizacją celów Koła, który pomyślnie przejdzie proces kwalifikacji. 

§ 9
1. Członkostwo nabywa się na mocy uchwały Zarządu, wydanej po rozpatrzeniu pisemnego 

wniosku złożonego przez kandydata na członka Koła.
2. Kandydatowi na członka Koła przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu, w przedmiocie 

odmowy przyjęcia na członka, do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od otrzymania uchwały 
Zarządu.

3. Decyzja Walnego Zebrania o której mowa w punkcie 2, jest ostateczna.

§ 10
Członek Koła ma prawo:

● uczestniczenia w Walnym Zebraniu
● korzystania z pomocy pracowników naukowych współpracujących z Kołem
● zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła
● czynnego i biernego prawa wyborczego

§ 11
Członek Koła ma obowiązek:

● przestrzegać postanowień nieniejszego Regulaminu oraz uchwał organów Koła
● aktywnie uczestniczyć w pracach Koła
● wywiązywać się z powierzonych zadań dotrzymując terminów, dbając o właściwą 

dokumentację pracy, oraz innych czynności świadczących o swoim profesjonaliźmie
● wywiązywać się z poleceń koordynatora projektu

§ 12
Członkostwo ustaje na skutek:

● wykluczenia – dokonanego na drodze uchwały Walnego Zebrania, w przypadku postępowania 
członka sprzecznego z niniejszym Regulaminem, Statutem PW lub w inny sposób nie 
dającego pogodzić z obowiązkami studenta Politechniki Warszawskiej.

● wykreślenia – dokonanego w drodze uchwały Zarządu lub na wniosek samego członka.
● śmierci członka

§ 13
Członek Koła, który ukończy studia powinien sam zadbać o uregulowanie stanu członkostwa – przez 
pisemną prośbę o uzyskanie statusu członka honorowego koła lub wykreślenie i tym samym 
zakończenie swojej działalności w Kole. Brak regulacji w tym zakresie równoważny jest z 
wykreśleniem z listy członków.

§ 14
Członkiem honorowym może zostać, na pisemny wniosek  zainteresowanego, członek Koła kończący 
studia, który wykazał się ponadprzeciętnym wkładem pracy i zaangażowania w rozwój Koła i 
prowadzonych projektów.



ROZDZIAŁ IV
Władze Koła

§ 15
Władzami Koła są:

● Zarząd
● Walne Zebranie Członków Koła, zwane dalej Walnym Zebraniem

§ 16
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

● określanie kierunków pracy Koła
● wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu
● udzielanie absolutorium z działalności Zarządu za dany rok akademicki
● uchwalanie zmian w regulaminie Koła
● podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła

§ 17
1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie przynajmniej raz w roku
2. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie także na wniosek conajmniej 25% członków 

Koła, w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty wpłynięcia wniosku.

§ 18
Uchwały organów Koła podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

§ 19
1. Uchwały organów Koła nie mogą naruszać powagi lub interesu Politechniki Warszawskiej.
2. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora Politechniki Warszawskiej w 

przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, Statutem Politechniki Warszawskiej lub 
niniejszym Regulaminem.

§ 20
1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres jednego roku akademickiego
2. Zarząd składa się co najmniej z 3 członków Koła.
3. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Zastępcę oraz Sekretarza.

§ 21
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu  oraz Koła może składać Prezes Koła bądź inna osoba 
upoważniona przez Prezesa.

§ 22
Zarząd lub członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 25% 
liczby członków Koła.

§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:

● reprezentowanie Koła
● wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
● przyjmowanie oraz wykreślanie członków Koła
● kierowanie bieżącą działalnością Koła
● podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego 

Zebrania



§ 24
Opiekun Naukowy Koła wspiera i koordynuje działalność Koła.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia Końcowe

§ 25
1. Regulamin ulega zmianie w drodze uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Rektora Politechniki 

Warszawskiej.

§ 26
Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

● uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania 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 regulaminu.


