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§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Koło nosi nazwę „Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości". 

2. Koło działa przy Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNI) Politechniki Warszawskiej. 

3. Siedzibą Koła jest gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 

przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie. 

4. Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  1842  z  późn.  zm.)  oraz  ze  Statutem 

Politechniki Warszawskiej. 

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

6. Celem Koła jest umożliwienie i ułatwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań z 

dziedziny wirtualnej rzeczywistości (VR), rozszerzonej rzeczywistości (AR), projektowania i 

wytwarzania systemów wspomagania komputerowego (CAx) oraz popularyzacja indywidualnych 

osiągnięć członków Koła w tym zakresie. 

7. Powyższe cele Koło realizuje poprzez: 

1) organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, wykładów, warsztatów oraz udział w 

podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty, 

2) udział w projektach, pracach naukowo-badawczych i grantach, 

3) udział w przedsięwzięciach prowadzonych na specjalności „Projektowanie systemów 

CAD/CAM”, 

4) współpracę z kołami naukowymi działającymi przy innych ośrodkach naukowych, 

5) współpracę z innymi uczelniami oraz podmiotami z branży CAx oraz wirtualnej rzeczywistości, 

6) inne działania sprzyjające rozwojowi regulaminowych celów Koła. 

 

§ 2 Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki. 

1. Członkiem Koła może zostać każdy student i doktorant Politechniki Warszawskiej zainteresowany 

problematyką naukową Koła. 

2. Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła, na podstawie pisemnego wniosku złożonego 

przez kandydata na członka.  

3. Kandydatowi na członka Koła przysługuje w terminie 7 dni odwołanie od decyzji Zarządu do 

Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna. 

4. Członek Koła ma prawo: 

1) czynnego uczestniczenia w pracach Koła, 

2) korzystania z pomocy pracowników jednostki, przy której afiliowane jest Koło, 

3) udziału w Walnym Zebraniu, 

4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Władz Koła, 

5) czynnego i biernego prawa wyborczego. 

5. Członek Koła ma obowiązek: 

1) aktywnie uczestniczyć w projektach prowadzonych przez Koło, 

2) przestrzegać postanowień Regulaminu Koła oraz uchwał jego organów, 

3) terminowo wywiązywać się z powierzonych prac, 

4) dbać o dobre imię Koła i Politechniki Warszawskiej. 

6. Członkostwo ustaje na skutek: 

1) wykluczenia - dokonanego w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu w 

przypadku postępowania Członka Koła sprzecznego z niniejszym Regulaminem, Statutem PW 

lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta PW, 

2) wykreślenia - dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez Członka Koła statusu studenta 

PW lub na wniosek samego członka, 
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3) śmierci członka. 

7. Honorowymi Członkami Koła mogą zostać absolwenci PW lub zatrudnieni w niej nauczyciele 

akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła. Decyzję o 

przyznacie statusu Honorowego Członka Koła podejmuje Walne Zebranie na drodze uchwały. 

 

§ 3 Organy Koła 

1. Organami Koła są: 

1) Zarząd liczący co najmniej trzech Członków Koła, 

2) Walne Zebranie Członków Koła, zwane dalej Walnym Zebraniem. 

2. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 1 roku akademickiego. 

3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Koła, Zastępcę Prezesa oraz Skarbnika. 

4. Prezes Koła lub upoważniony przez Prezesa inny członek zarządu reprezentuje Koło i może składać 

jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Zarządu i Koła. 

5. Zarząd może być odwołany przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

6. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni oraz na zewnątrz Uczelni, 

2) organizowanie i kierowanie pracą Koła, 

3) przyjmowanie oraz wykreślanie Członków Koła, 

4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

5) zarządzanie majątkiem Koła. 

7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) określanie kierunków pracy Koła, 

2) wybór, odwołanie i uzupełnianie składu Zarządu, 

3) zatwierdzanie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w 

sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni. 

8. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła: 

1) przynajmniej raz w roku akademickim, 

2) w przypadku ustąpienia z funkcji członków Zarządu Koła lub upłynięcia kadencji Zarządu, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 50% liczby członków Koła, w terminie nie przekraczającym 6 

tygodni od daty wpłynięcia wniosku, 

4) na wniosek Opiekuna Koła. 

9. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Koła powiadamia członków nie później niż na 7 dni 

przed terminem Walnego Zebrania. 

10. Uchwały organów Koła zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą, na wniosek Członka Koła, podjąć 

uchwałę w głosowaniu tajnym. 

11. W  przypadku   nierozstrzygającego   wyniku   głosowania  Zarządu   Koła   lub  Walnego Zebrania 

Członków głos rozstrzygający ma Prezes lub osoba pełniąca jego funkcję. 

12. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują dwaj członkowie Zarządu Koła. 

§ 4 Opiekun Naukowy Koła 

1. Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik Wydziału MiNI PW. 

2. Do kompetencji Opiekuna Naukowego Koła należy:  

1) wspieranie i koordynacja działalności Koła, 

2) zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich 

realizacji, 
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3) zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła. 

3. Opiekun Naukowy Koła wybierany jest na czas nieokreślony. Kadencja Opiekuna Naukowego Koła 

ustaje: 

1) na wniosek Opiekuna Naukowego, 

2) na wniosek władz Wydziału MiNI lub władz PW, 

3) w wypadku zakończenia pracy na PW. 

§ 5 Majątek i finanse Koła 

1. Praca organów Koła ma charakter społeczny. 

2. Prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach pracy w Kole są własnością ich twórców, o ile 

nie zostały w odrębnej umowie przeniesione na Politechnikę Warszawską lub inny podmiot. Twórcy 

udzielają licencji pozostałym Członkom Koła do korzystania z wyników ich pracy, o ile nie ustalono 

inaczej w odrębnej umowie, a w szczególności do: 

1) prezentacji wyników ich pracy w ramach promocji Koła, wydziału MiNI i PW, 

2) kontynuowania prac nad projektem po zakończeniu działalności w Kole. 

3. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych: 

1) przyznanych przez Uczelnię, 

2) adresowanych na Koło, a przekazanych przez donatorów na konto Uczelni, 

3) wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto uczelni na podstawie umów 

zawieranych przez uczelnię z innymi podmiotami, 

4) dobrowolnych składek Członków Koła w przypadku zatwierdzenia ich przez Walne Zebranie 

Członków. 

4. Odpowiedzialny za finanse Koła jest Prezes i Skarbnik Koła. 

5. Dla ważności dokumentów finansowych wymagane są podpisy Prezesa albo Skarbnika, a w razie ich 

nieobecności co najmniej jednego Członka Zarządu Koła oraz Opiekuna Koła. 

6. Wszelkie rzeczy darowane Kołu bądź zakupione dla Koła w celu realizacji projektów są własnością 

Politechniki Warszawskiej. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków wchodzą w życie w momencie podjęcia, chyba że z treści 

uchwały wynika inaczej. 

2. Uchwały Walnego Zebrania oraz Zarządu Koła mogą być uchylone przez Rektora Politechniki 

Warszawskiej w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, Statutem PW lub niniejszym 

Regulaminem. 

3. Rozwiązanie Koła następuje w drodze: 

1) uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy Członków Koła, 

2) 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. 

4. Regulamin ulega zmianie w drodze uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała taka wymaga 

zatwierdzenia przez Rektora Politechniki Warszawskiej. 


