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Studenckie Koło Naukowe Elektroniki 

Informatyki i Teleinformatyki 

„TELIN” 

§1 

Koło Naukowego Studentów Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 

„Studenckie Koło Naukowe Elektroniki Informatyki i Teleinformatyki" zwane dalej Kołem, działa w 

oparciu o ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27 lipca 2005 roku (D.U. nr 164 poz. 1365) i 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

§2 

Siedzibą Koła jest Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, ul. Wólczaoska 211/215, budynek B9, 

pokój 320B. 

Opiekunem Koła jest pracownik Instytutu elektroniki. 

§3 

Celami Koła naukowego, jako organizacji studenckiej są: 

1. Szerzenie wiedzy i zwiększanie możliwości zdobycia 

2. Współpraca członków Koła 

3. Zdobywanie doświadczeo przez członków Koła naukowego poprzez realizowanie projektów 

naukowo badawczych. 

4. Rozwijanie zainteresowao naukowych i organizacyjnych w zakresie elektroniki, informatyki, 

teleinformatyki i kierunków pokrewnych 

5. Zwiększanie umiejętności pracy w grupie członków Koła naukowego 

6. Promowanie uczelni poprzez realizowanie projektów dla zewnętrznych firm 

7. Ułatwienie kontaktu członkom Koła z kadrą naukową i administracyjną uczelni oraz  

z jednostkami naukowymi na terenie województwa i kraju 
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8. Umożliwianie zdobywania cennej wiedzy i doświadczeo podczas wyjazdów naukowych Koła. 

§4 

1. Członkiem Koła może zostad każdy student po uzyskaniu akceptacji Zarządu Koła. 

2. Członkiem Koła staje się z chwilą wpisania na „Listę członków Koła". Wpisu dokonuje 

Prezes Koła za zgodą Zarządu Koła. 

§5 

1. Członkowie Koła mają czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Koła 

2. W szczególności, członkowie Koła mają prawo: 

a) uczestniczyd w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła i wnioskowad w sprawach statutowej 

działalności Koła, 

b) uczestniczyd w imprezach organizowanych przez Koło, 

c) korzystad z funduszy Koła, 

d) uzyskiwad informacje na temat działalności Zarządu. 

§6 

Obowiązkiem członka Koła jest: 

1. uczestniczenie w pracach Koła, 

2. przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz uchwał władz Koła. 

§7 

Członkostwo ustaje na skutek: 

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Koła zgłoszonej na piśmie Zarządowi lub ukooczenia 

studiów 

2. wykluczenia w przypadku stwierdzenia: 

a) popełnienia czynu uwłaczającego godności studenckiej, 

b) naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał Koła, działanie na szkodę Koła. 
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3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd podając przyczyny wykluczenia, wskazując na prawo 

wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia 

zawiadomienia o podjęciu stosownej uchwały. 

4. O ustaniu członkostwa zawiadamia się na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. 

 

§8 

Zebrania Koła odbywają się w terminach ustalonych przez Zarząd Koła. O zebraniach członkowie 

Koła powiadamiani są z tygodniowym wyprzedzeniem. W ramach tych zebrao prezentowane 

zostają efekty dotychczasowej pracy oraz omawiane są kwestie dotyczące funkcjonowania Koła. 

1. Spotkania Koła naukowego są związane z podejmowaniem ważnych decyzji dotyczących Koła 

naukowego. Mogą to byd sprawy dotyczące np. realizacji projektów, wyjazdów naukowych itd.  

2. Członek Koła naukowego ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w zebraniach Koła. Zarząd 

Koła naukowego musi zostad poinformowany o ewentualnej nieobecności członka Koła 

naukowego najpóźniej dzieo przed zebraniem. 

3. Z każdego ze spotkao Koła musi zostad sporządzony protokół obrad. Jego zawartośd musi 

zawierad skład zarządu Koła, listę obecnych na zebraniu członków Koła oraz tematy i 

komentarze dotyczące spraw poruszonych podczas spotkania Koła. 

§9 

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków Koła, zwane dalej Walnym 

Zgromadzeniem, w którego skład wchodzą członkowie Koła. 

2. Przynajmniej raz w roku (przed upływem roku akademickiego) musi odbyd się Walne 

Zgromadzenie, podczas którego podsumowane są dotychczasowe wyniki pracy Koła, ustalony 

jest plan działalności Koła na następny rok akademicki, wybierany jest nowy Zarząd Koła. 

§10 

Na każdym posiedzeniu Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego, który prowadzi jego 

obrady, oraz sekretarza, który prowadzi protokół obrad. 

§11 

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności 

posiedzeo wymagane jest kworum, które stanowi więcej niż połowa uprawnionych do głosowania 
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członków. W przypadku stwierdzenia braku kworum przewodniczący wyznacza posiedzenie  

w drugim z ogłoszonych terminów, na którym nie obowiązuje powyższy wymóg kworum. 

§12 

Zadaniem Zarządu Koła jest: 

a) prowadzenie ewidencji referatów, 

b) przygotowanie sprawozdao ze spotkao naukowych i wyjazdów, 

c) zatwierdzanie przyjęcia nowych członków oraz 

d) prowadzenie ewidencji decyzji podjętych przez Zarząd. 

§13 

1. Decyzja dotycząca rozwiązania Koła naukowego jest podejmowana na Walnym Zgromadzeniu 

Koła. Jest ona ustanawiana drogą demokratycznej większości głosów członków Koła.  

2. Koło naukowe może zostad rozwiązane w przypadku braku jakiejkolwiek działalności w okresie 

ponad roku. Możliwe jest wtedy złożenie podania o rozwiązanie Koła. 

3. Opiekun Koła naukowego jest upoważniony do zwołania zebrania Koła w celu jego rozwiązania w 

przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Koła, bądź działalności 

niezgodnej z prawem. 

§14 

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują właściwe przepisy uczelni, 

regulamin studiów oraz wewnętrzne przepisy Koła 

 

Regulamin sporządzony w dniu 21.04.2013 oraz zatwierdzony przez władze Koła naukowego i jego 

opiekunów. 

 

Prezes Koła                 Opiekun Koła 

 

          Robert Kawecki      dr inż. Łukasz Januszkiewicz 


