STATUT
KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Koło Naukowe Fizyków jest organizacją studencką działającą przy Politechnice Warszawskiej.
2. Oficjalnym skrótem Koła Naukowego Fizyków jest KNF.
3. KNF posiada własne logo, którego wzór znajduje się w Załączniku 1.
4. Siedziba KNF mieści się w Gmachu Fizyki Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej przy ulicy Koszykowej 75.
§2
KNF działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365),
statutu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2006 r., zarządzenia nr 33 Rektora Politechniki Warszawskiej z
dnia 30 września 2003 r. w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich oraz zarządzenia nr 3 Rektora
Politechniki Warszawskiej z dnia 31 stycznia 2006 r.
§3
KNF korzysta z osobowości prawnej Politechniki Warszawskiej.
§4
Statut KNF określa organizację wewnętrzną KNF.

ROZDZIAŁ II
Działalność KNF
§5
Cele działania KNF:
1/ umożliwienie członkom KNF poszerzania wiedzy związanej z tematyką studiów na kierunku Fizyka Techniczna
2/ pomoc w rozwijaniu wspólnych zainteresowań członków KNF
3/ popularyzacja fizyki
4/ promocja Wydziału Fizyki
§6
Swoje cele KNF realizuje przez:
1/ prowadzenie projektów naukowo-badawczych;
2/ organizowanie wykładów, konferencji, odczytów oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez
inne podmioty;
3/ organizowanie wyjazdów związanych z działalnością KNF;
4/ zwiedzanie laboratoriów naukowych na PW oraz w innych ośrodkach akademickich i naukowych
5/ uczestnictwo w imprezach popularnonaukowych;
6/ prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności KNF w postaci strony internetowej oraz gabloty w Gmachu
Fizyki.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo w KNF
§7
1. KNF może zrzeszać studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki Warszawskiej.
2. Członkostwo w KNF jest dobrowolne.
§8
1. Członek KNF ma prawo do:
1/ czynnego uczestniczenia w pracach KNF;
2/ korzystania z pomocy pracowników Politechniki Warszawskiej współpracujących z KNF;
3/ otrzymywania pomocy Zarządu KNF oraz Opiekuna w realizacji swoich obowiązków;
4/ udziału w Walnym Zebraniu;
5/ czynnego i biernego prawa wyborczego;
6/ korzystania z pomieszczenia i sprzętu KNF.
2. Członek KNF ma obowiązek:
1/ przestrzegać postanowień Statutu KNF i uchwał jego organów;
2/ aktywnie uczestniczyć w działalności KNF;
3/ terminowo wywiązywać się z powierzonych mu przez KNF prac;
4/ dbać o dobre imię KNF, Wydziału Fizyki i Politechniki Warszawskiej;
5/ poszerzać swoją wiedzę z zakresu fizyki;
3. Członkostwo uzyskuje się w wyniku decyzji Walnego Zebrania Członków.
4. Członkostwo w KNF wygasa na skutek:
1/ wykreślenia - dokonanego przez Zarząd w przypadku zakończenia przez członka KNF studiów na Politechnice
Warszawskiej, skreślenia z listy studentów lub na wniosek samego członka;
2/ wykluczenia - dokonanego za zgodą Opiekuna w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu
w przypadku postępowania członka KNF Sprzecznego z regulaminem KNF, Statutem Politechniki Warszawskiej
lub w inny sposób sprzecznego z obowiązkami studenta Politechniki Warszawskiej.
5. Zarząd KNF zobowiązany jest nie później niż na 21 dni przez datą głosowania powiadomić zainteresowanego
o groźbie skreślenia z listy członków KNF. Zainteresowany ma prawo przedstawić na Walnym Zebraniu Członków
dowody swojej działalności w KNF oraz/lub plan działania na najbliższy, określony przez zainteresowanego czas.
6. Wygaśnięcie członkostwa w KNF nie wyklucza nabycia go ponownie.
§9
1. Osoby uczestniczące w działalności KNF, nie będące jego członkami, nazywane są Sympatykami KNF.
2. Sympatycy KNF mają prawo do biernego uczestnictwa w Walnym Zebraniu oraz do czynnego uczestnictwa we
wszelkich innych pracach KNF.
3. Sympatykiem KNF może być każdy zainteresowany działalnością KNF.
§10
1. Członkiem Honorowym KNF może zostać osoba, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju KNF.
2. Przyznanie Członkostwa Honorowego następuje na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zebrania Członków.
3. Członkostwo Honorowe jest dożywotnie.

ROZDZIAŁ IV
Organy KNF
§11
1. Organami KNF są:
1/ Walne Zebranie Członków.
2/ Zarząd KNF;
3/ Opiekun KNF;
§12
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą KNF i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego
dotyczących.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd KNF:
1/ przynajmniej dwa razy w roku akademicki;
3/ na wniosek co najmniej 1/3 członków KNF;
4/ na wniosek Zarządu KNF;
5/ na wniosek Opiekuna KNF.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd KNF powiadamia członków KNF oraz Opiekuna KNF nie później
niż na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie Członków rozpoczyna obrady i podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby
członków KNF.
5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu KNF;
2/ uchwalanie zmian niniejszego Statutu;
3/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania KNF.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów,
chyba że szczegółowe przepisy tego statutu określą to inaczej.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków wchodzą w życie w momencie podjęcia, chyba że z treści uchwały wynika
inaczej.
§13
1. Zarząd KNF w składzie trzech członków wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w na okres jednego roku
akademickiego.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu KNF, Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1/ podejmowanie decyzji w sprawie bieżącej działalności KNF;
2/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3/ zarządzanie majątkiem KNF;
4/ reprezentacja KNF wobec Władz Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz instytucji zewnętrznych tj.:
instytutów, stowarzyszeń naukowych, urzędów oraz firm - mecenasów;
5/ zatwierdzanie składu delegacji na seminaria, sesje naukowe i inne przedsięwzięcia o których mowa w §5.
4. Wybory nowego Zarządu muszą zostać przeprowadzone najpóźniej na 7 dni przed końcem kadencji starego Zarządu.
5. Zarząd może być odwołany na skutek:
1/ utraty członkostwa w KNF przynajmniej przez jednego z członków Zarządu;
2/ na skutek decyzji Członków KNF podjętej na Walnym Zebraniu w wyniku tajnego głosowania kwalifikowaną
większością 2/3 głosów;
3/ podania się Zarządu do dymisji.

§14
1. Opiekunem KNF może zostać pracownik naukowy Wydziału Fizyki.
2. Do kompetencji Opiekuna Naukowego KNF należy:
1/ wspieranie i koordynacja działalności KNF;
2/ merytoryczna pomoc w realizacji tematów badawczych podejmowanych przez KNF;
3/ reprezentowanie KNF wobec władz Politechniki Warszawskiej i instytucji zewnętrznych.
3. Decyzja o wyborze i zmianie Opiekuna podejmowana jest na Walnym Zebraniu, po uprzednim zasięgnięciu opinii
Dziekana Wydziału Fizyki.

ROZDZIAŁ V
Majątek KNF
§15
1. Praca w ramach KNF ma charakter społeczny.
2. Wszystkie środki finansowe KNF są przeznaczane na realizację celów określonych w §5.
3. W realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:
1/ wyodrębnionych przez PW z jej budżetu;
2/ adresowanych na Koło, a przekazywanych przez donatorów na konto PW;
3/ wypracowanych przez członków Koła i przekazywanych na konto PW na podstawie umów zawieranych przez
PW z innymi podmiotami.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§16
1. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej.
2. W chwili wejścia w życie nowego Statutu, przestaje obowiązywać poprzedni Statut.
3. Zmiana Statutu KNF następuje na wniosek Zarządu, po zasięgnięciu opinii Opiekuna, decyzją Walnego Zebrania
KNF w wyniku głosowania kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
4. Szczegółowe przepisy dotyczące działalności KNF określają uchwały Walnego Zebrania KNF oraz rozporządzenia
Zarządu KNF.
§17
Rozwiązanie KNF następuje na drodze:
1/ uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów aktualnej liczby członków KNF;
2/ uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej, podjętej na wniosek Rektora Politechniki Warszawskiej, jeżeli
działalność KNF wskazuje rażące lub uporczywe naruszenie przepisów ustawowych, Statutu PW lub niniejszego
Statutu;
3/ wykreślenia z rejestru - gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych.

............................................
dr inż. Michał Wierzbicki
Opiekun naukowy
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Piotr Podziemski
Prezes Zarządu

