REGULAMIN KOŁA FOTOGRAFICZNEGO "STUDIO"
w Politechnice Warszawskiej
1.
2.
3.
4.
5.

Koło nosi nazwę "STUDIO".
Koło używa znaku graficznego przedstawionego w załączniku nr 1.
Koło działa przy Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.
Koło korzysta z osobowości prawnej Politechniki Warszawskiej.
Celami koła są:
5.1 rozwijania i pogłębiania zainteresowań członków Koła w dziedzinie fotografii, filmu,
multimediów,
5.2. popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie,
5.3. wolna wymiana myśli, poglądów i pomysłów,
5.4. promocja Wydziału MiNI PW oraz Politechniki Warszawskiej,
5.5. promocja wszelkiej aktywności studenckiej na Wydziale MiNI i poza nim.
6. Cele powyższe Koło realizuje poprzez:
6.1. spotkania w gronie osób zainteresowanych tematyką Koła,
6.2. odwiedzanie i organizację wystaw, seansów filmowych, plenery i sesje fotograficzne,
6.3. konstruktywną krytykę prac oraz ich prezentację,
6.4. utrzymywanie strony internetowej Koła: studio.mini.pw.edu.pl.
7. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Politechniki Warszawskiej
zainteresowany problematyką Koła.
8. Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci PW lub zatrudnieni w niej nauczyciele
akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.
9. Członkostwo (zarówno zwyczajne, jak i honorowe) nabywa się na mocy decyzji Zarządu
Koła.
10.Członek Koła ma prawo :
10.1. czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
10.2. korzystania z pomocy pracowników jednostki, przy której afiliowane jest Koło,
10.3. udziału w Walnym Zebraniu,
10.4. czynne i bierne prawo wyborcze.
11.Członek Koła ma obowiązek:
11.1. przestrzegania postanowień Regulaminu Koła oraz uchwał jego organów a także
organów nadrzędnych,
11.2. terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.
12.Członkostwo ustaje na skutek:
12.1. wykluczenia - w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu w
przypadku postępowania członka Koła sprzecznego z regulaminem, Statutem PW lub w
inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta PW,
12.2. wykreślenia - dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka Koła
statusu studenta PW lub na wniosek samego członka.
13.Organami Koła są:
13.1. Zarząd liczący trzech członków – Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
13.2. Walne Zebranie.
14. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 1 roku akademickiego.
15. Do kompetencji Zarządu należy:
15.1. reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni oraz Samorządu Studentów Politechniki
Warszawskiej,
15.2. organizowanie i kierowanie pracą Koła,
15.3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

16. Walne zebranie jest najwyższym organem ustawodawczym Koła. Do jego kompetencji
należy:
16.1. określanie kierunków pracy Koła,
16.2. wybór oraz wcześniejsze odwołanie Zarządu,
17.
Walne
Zebranie
zwołuje
Zarząd
przynajmniej
raz
w
semestrze.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołać może również Opiekun - na wniosek 10 % członków.
18. Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi maja wyłącznie głos doradczy.
19. Opiekun sprawuje w imieniu Politechniki Warszawskiej pieczę nad działalnością Koła, a w
szczególności:
19.1. akceptuje wydawanie środków finansowych przyznanych przez Uczelnię na
działalność Koła,
19.2. rozstrzyga spory członkowskie.
20. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w
przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, statutem PW oraz gdy naruszają powagę lub interes
Uczelni.
21. Praca organów Koła ma charakter społeczny i nie podlega wynagrodzeniu.
22. Do realizacji swoich celów Koło korzysta z:
22.1. środków finansowych przyznanych przez Uczelnie z jej budżetu,
22.2. wypracowanych przez członków Koła i przekazanych Kołu na podstawie umów z
innymi podmiotami.
23. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
23.1. uchwały Walnego Zebrania,
23.2. decyzji Rektora podjętej na wniosek Opiekuna, gdy działalność Koła rażąco narusza
prawo lub wewnętrzne przepisy Uczelni albo godzi w interes lub dobre imię Uczelni.
24. Regulamin ulega zmianie na wniosek Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie,
zatwierdzony przez Rektora.

Załączniki:
1. Wzór znaku graficznego Koła.

