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Informacje podstawowe

$1

1. Studenckie Koło Nanotechnologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego "Nanorurki", zwane
dalej Kołem działa na podstawie ustawy o
szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu
Warszawskiego oraz niniejszego Statutu.

2. Siedzibą Koła jest Wydział Fizyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

Cele koła i sposoby ich realizacji

$2

Celem Koła jest:

• popularyzacja osiągnięć w szeroko pojętej
dziedzinie nanotechnologii,

• pogłębianie wiedzy z zakresu nanotechnologii
oraz pokrewnych dyscyplin naukowych,

• wspieranie działalności naukowej Członków
Koła,

• współpraca z osobami i instytucjami w zakre-
sie zbierania informacji i wymiany doświad-
czeń w dziedzinie nanotechnologii, fizyki i
chemii.

$3

Koło realizuje swoje cele poprzez:

• regularne spotkania organizacyjne,

• sesje referatowe,

• prowadzenie projektów badawczych,

• organizowanie seminariów, spotkań, prelekcji,
wycieczek, obozów i wypraw o charakterze
naukowym,

• prowadzenie witryny internetowej,

• inicjatywy integrujące Członków Koła,

• inne działania sprzyjające rozwojowi statu-
towych celów Koła.

Członkostwo: nabycie statusu Członka

$4

1. Członkiem Koła może być każdy student Uni-
wersytetu Warszawskiego akceptujący Regu-
lamin Koła.

2. Wstąpienie do Koła następuje po akceptacji
pisemnego lub ustnego wniosku kandydata
przez władze i opiekuna Koła Naukowego.

3. Członkostwo wygasa:

• z chwilą utraty uprawnień studenckich,

• w wyniku wystąpienia z Koła poprzez
złożenie przez członka Koła pisemnego
lub ustnego oświadczenia władzom lub
opiekunowi Koła,

• w wyniku wykluczenia decyzją Walnego
Zgromadzenia członków Koła, Zarządu
Koła lub Opiekuna Koła.

4. Od decyzji o wykluczeniu z Koła Członek
może się odwołać do Walnego Zgomadzenia
Członków.

5. Status Członka Honorowego przyznawany
jest decyzją Zarządu za nieprzeciętne
zaangażowanie w działalność Koła byłym
Członkom oraz innym osobom, które z przy-
czyn formalnych nie mogą uzyskać statusu
Członka (np. z powodu ukończenia studiów
bądź studiowania na innej uczelni).

6. Status Członka Honorowego jest nieformalny,
co oznacza, że nie można się powoływać na
swój status członkostwa (w podaniach, CV,
listach motywacyjnych itp.) inaczej niż z zaz-
naczeniem, że jest to nieformalne członkostwo
honorowe.

7. Utrata członkostwa honorowego następuje na
skutek: uchwały Zarządu Koła, na skutek
oświadczenia woli wystąpienia z Koła po-
danego do wiadomości Zarządu.

8. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła
Członek Honorowy może się odwołać do Wal-
nego Zgromadzenia Członków.
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Członkostwo: prawa i obowiązki Członków

$5

Członek Koła ma prawo do:

• czynnego i biernego uczestniczenia w wybo-
rach władz Koła,

• udziału w pracach Koła, korzystania ze
wszystkich urządzeń, obiektów Koła oraz ze
stwarzanych przez Koło możliwości,

• używania odznak i znaków Koła, a także
reprezentowania go na wszelkich imprezach i
spotkaniach realizujących filozofię i cele Koła,

• zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod
adresem władz Koła.

$6

1. Do obowiązków członków należy:

• aktywne uczestniczenie w pracach i real-
izacji celów Koła,

• stosowanie się do uchwał oraz wytycznych
władz Koła.

2. Każdy rodzaj działalności w ramach Koła
powinien być konsultowany z Zarządem.

Władze Koła: powoływanie, odwoływanie,
kompetencje

$7

1. Do władz Koła należy:

• Walne Zgromadzenie Członków,
• Zarząd.

2. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie
Członków Koła.

$8
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członów
należy:

• uchwalanie i zmiany Statutu Koła,

• wybór Prezesa, a na jego wniosek innych
członków Zarządu,

• rozpatrywanie sprawozdań z działalności
Zarządu,

• podjęcie decyzji o rozwiązaniu Koła,

• rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez
Członków Koła.

$9

1. Walne zgromadzenie zwoływane jest przez
Prezesa Zarządu Koła co najmniej raz w roku
oraz na żądanie co najmniej połowy Członków
Koła.

2. Walne Zgromadzenie Członków składa się ze
wszystkich Członków Koła. (patrz $10)

$10
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzję
większością bezwzględną głosów w obecności co
najmniej połowy uprawnionych.

$11

1. Zarząd Koła składa się z prezesa, wiceprezesa,
sekretarza, przewodniczących sekcji oraz in-
nych członków, jeżeli Walne Zgromadzenie
Członków tak postanowi.

2. Zarząd Koła wybierany jest na okres jednego
roku.

$12
Zarząd podejmuje decyzje większością głosów
swoich członków we wszystkich sprawach niezas-
trzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia
Członków.

$13
Do kompetencji Zarządu Koła należy:

• reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni,

• utrzymywanie stałego kontaktu z Opiekunem
Koła,

• organizowanie działalności Koła i kierowanie
pracą Koła,

• ustalanie szczegółowego harmonogramu pracy
Koła,

• nadzorowanie realizacji programu naukowego
Koła,

• przygotowanie sprawozdań z działalności Koła
i prowadzenie dokumentacji działalności Koła,
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• wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
Członków.

$14

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz
reprezentuje koło na zewnątrz,

2. Prezes w terminie do dnia 31 stycznia każdego
roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie
z działalności Koła za rok poprzedni,

3. Prezes Zarządu zobowiązany jest przedkładać
Rektorowi wszelkie zmiany z Regulaminie
Koła, zmiany we władzach Koła i aktualny
wykaz członków Koła.

$15
Sekretarz umieszcza na witrynie internetowej Koła
bieżące informacje na temat działalności Koła.

$16

1. Opiekunem Koła musi być pracownik
naukowy Wydziału Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego.

2. Do kompetencji Opiekuna Koła należy:

• reprezentowanie Koła poza uczelnią,
• uczestniczenie w Walnych Zebraniach
członków Koła,

• udzielanie pomocy organizacyjnej i dy-
daktycznej członkom Koła,

• pomoc w ustalaniu programu działalności
Koła,

• zatwierdzanie tematów badawczych
podejmowanych przez Koło,

• zatwierdzanie wydatków przeznaczonych
na realizacje celów Koła.

$17

1. Sekcję tematyczną powołuje w drodze uch-
wały Walne Zgromadzenie Członków, w celu
zapewnienia lepszej organizacji działalności
Koła.

2. Sekcja tematyczna zajmuje się określonym
przez Zarząd obszarem działalności Koła.

3. Do władz sekcji należą:

• przewodniczący sekcji, wybierany i
odwoływany przez Walne Zebranie,

• zastępca przewodniczącego sekcji,
wybierany i odwoływany przez Zarząd
Koła.

• Przewodniczący sekcji jest członkiem
Zarządu Koła,

• Sekcję tematyczną rozwiązuje w drodze
uchwały Walne Zgromadzenie Członków.
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