
Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej 

Politechniki Krakowskiej 

Koło Naukowe Inżynierii Produkcji 

 
§1 

Nazwa i siedziba organizacji. 
 

1. Uczelniana Organizacja Studencka Politechniki Krakowskiej - Koło Naukowe Inżynierii Produkcji, 
zwana dalej Kołem, działa na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu PK, oraz 
niniejszego regulaminu. 
2. Siedzibą Koła jest pokój C214 przy: Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych M-062 w Instytucie 
Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, Al. 
Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków. 
3. Koło naukowe posiada własny logotyp (zał.nr. 1.). 
4. Koło Naukowe Inżynierii Produkcji występuje pod anglojęzyczną nazwa „Student Research Group of 
Production Engineering” 
 

§2 

Cele i zadania organizacji oraz sposoby działania. 

1.Celem i Zadaniem Koła jest: 
a)umożliwienie jego członkom rozwijania, pogłębiania i propagowania wiedzy z zakresu Inżynierii 

Produkcji, 
b)popularyzacja indywidualnych osiągnięć i realizowanych projektów, 
c)poszerzenie wiedzy zawartej w programie studiów i późniejsze jej wykorzystanie podczas 

tworzenia prac dyplomowych. 
2.Koło realizuje swoje cele i zadania poprzez: 

a)regularne spotkania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, 
b)nawiązywanie współpracy z instytutami, organizacjami oraz firmami w Polsce i zagranicą, 
c)organizację szkoleń, warsztatów oraz wyjazdów techniczno-naukowych, 
d)czynny udział w konferencjach naukowych, 
e)dzielenie się efektami pracy na sesjach uczelnianych kół naukowych lub innych spotkaniach 

o podobnym charakterze. 
3.W Kole wyodrębnione są cztery sekcje tematyczne: 

a)Druk 3D (ang. Printing 3D), 
b)Obróbka i Obrabiarki CNC (ang. CNC Machining and Machine Tools), 
c)Systemy CAM/CAD (ang. CAD/CAM Systems), 
d)Zarządzanie Innowacjami i Systemy Jakości (ang. Innovation Management and Quality Systems 

Team) 
 

§3 
Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

1.Członkiem Koła może być każdy student/doktorant Politechniki Krakowskiej zainteresowany 
prowadzoną problematyką. 
2.Każdy Członek zobowiązany jest do złożenia deklaracji członkowskiej Koła (załącznik nr 2). 
3.Nabycie członkostwa Koła następuje na mocy uchwały Zarządu Koła po spełnieniu wymagań 
określonych w §3 pkt. 4. 
4.Warunki determinujące możliwość ubiegania się o członkostwo w Kole: 



a)Wypełnienie i dostarczenie pisemnej deklaracji członkowskiej jednemu z Członków Zarządu Koła 
(załącznik nr 2). 
b)Wyrażenie zaangażowania oraz przedstawienie form aktywności opiekunowi koła / sekcji,  w których 
kandydat chce się rozwijać i mieć wkład w rozwój koła. 
5.Utrata członkostwa Koła następuje: 
a)na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości zarządu, 
b)z powodu skreślenia z listy studentów/doktorantów, 
c)na skutek uchwały zarządu Koła z powodów wymienionych w §3 pkt. 6. 
6.Uchwałą zarządu Koła członek może zostać skreślony z listy z powodu: 
a)popełnienia czynu uwłaczającego godności studenckiej, 
b)działania na szkodę Koła, 
c)niezrealizowania zdeklarowanych zadań  (przydzielonych podczas spotkań) bez wiedzy 
i zgody zarządu Koła, 
d)braku aktywności stwierdzonej przez Opiekuna Sekcji. 
7. Członkostwo może zostać czasowo zawieszone lub ograniczone na mocy uchwały Zarządu Koła. 
8. Wraz z zawieszeniem członkostwa, o którym mowa w §3 pkt. 7, zawieszeniu lub ograniczeniu 
podlegają prawa Członka Koła. 
9. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Koła złożone w ciągu 
7 dni od wydania w/w decyzji. 
10. Członek Koła ma prawo do: 
a)czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Koła, 
b)udziału w pracach Koła, korzystania z wszystkich urządzeń i możliwości stwarzanych przez Koło. 
c)korzystania z pomocy Członków, opiekuna Koła oraz opiekunów poszczególnych sekcji oraz członków 
Zarządu Koła 
d)udziału w Walnym Zebraniu Członków Koła, 
e)reprezentowania Koła na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami 
działania Koła, 
f)wnioskowania w sprawach organizacyjnych i programowych, kierowania wniosków do zarządu Koła 
i składania postulatów kierowanych pod adresem Zarządu Koła, 
g)uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych Koła organizowanych przez członków. 
11. Do obowiązków członków Koła IP należy: 
a)przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 
b)stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Koła, 
c)podjęcie działań w celu uczestnictwa w Sesji Kół Naukowych, 
d)aktywne uczestniczenie w pracach, spotkaniach i realizacji celów Koła, 
e)dbanie o dobre imię Organizacji, 
f)terminowe wykonywanie powierzonych prac. 

 

§4 
Władze organizacji. 

1. Organami Koła są: 
a) Walne Zgromadzenie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Opiekun Naukowy. 
2. Walne Zgromadzenie Członków – spotkanie Członków Koła, na którym jest co najmniej dwóch 
Członków Zarządu, przewodniczący oraz co najmniej połowa wszystkich Członków Koła. 
3. Zarząd składa się z 5 osób: 
a) Przewodniczący, 
b) Zastępca przewodniczącego, 



c) Sekretarz, 
d) Członek zarządu I, 
e) Członek zarządu II, 
4. Władze organizacji wybierane są w głosowaniu jawnym na zasadach określonych w §5 niniejszego 
regulaminu. 

§5 
Wybory władz organizacji. 

1. Władze organizacji wybierane są w głosowaniu jawnym na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła 
2. Kadencja zarządu koła trwa 1 rok i 1 dzień od daty ostatnich wyborów. 
3. Nowe wybory przeprowadza ustępujący Przewodniczący wraz z opiekunem naukowym Koła. 

§6 
Zarząd. 

1. Zarząd kieruje pracą Koła. 
2. Zarząd składa się z 5 osób: 
a) Przewodniczący, 
b) Zastępca przewodniczącego, 
c) Sekretarz, 
d) Członek zarządu I, 
e) Członek zarządu II, 
3. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów swoich Członków, we wszystkich sprawach nie 
zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 
4. Posiedzenie Zarządu odbywa się co najmniej raz w miesiącu. 
5. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Koło. 
6. Przewodniczący Zarządu w terminie do dnia 31 października każdego roku składa rektorowi PK 
coroczne sprawozdanie z działalności Koła za rok poprzedni. 
7. Przewodniczący Zarządu zobowiązany jest składać rektorowi PK wszelkie zmiany w regulaminie Koła, 
zmiany we władzach Koła i aktualny wykaz Członków Koła. 
8. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 
a) reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni, 
b) organizowanie i kierowanie pracą Koła, 
c) wykonywanie wszelkich obowiązków i zadań określonych w niniejszym regulaminie. 

§7 
Walne Zgromadzenie Członków. 

 

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków, którego definicję podano w §4Pkt.2 
niniejszego regulaminu. 
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
a) kreślenie kierunków pracy Koła, 
b) wybór oraz odwołanie Zarządu w trakcie trwania jego kadencji (za zgodą opiekuna Koła). 
c) kontrolowanie Zarządu, 
d) uchwalanie i zmiana regulaminu Koła, 
e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Organizacji o czym mowa w §10 niniejszego regulaminu. 
3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Przewodniczącego Organizacji przynajmniej 
raz podczas trwania kadencji Zarządu Koła. 
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie organizacji. 
5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia 
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 
6. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów 



w obecności co najmniej połowy uprawnionych. 

§8 
Opiekun naukowy koła. 

 

1. Do kompetencji opiekuna Koła należy: 
a) zatwierdzanie tematów badawczych, 
b) zatwierdzanie i proponowanie tematów projektów, 
c) merytoryczna pomoc w realizacji w/w, 
d) rozstrzyganie sporów członkowskich, 
e) reprezentowanie Koła poza Uczelnią, 
f) zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła. 
2. Opiekunowi Koła przysługują wszelkie prawa określone w §3 pkt. 10 niniejszego regulaminu. 

§9 
Finansowanie Koła. 

 

1. Działalność Organizacji jest finansowana zgodnie z zasadami obowiązującymi na PK w zakresie 
finansowania działalności organizacji studenckich i doktorantów. 
2. Dyspozycje finansowe osób wskazanych przez zarząd (dysponentów) zatwierdza właściwy prorektor. 
3. Obsługę finansową działalności Organizacji w zakresie prowadzenia limitów prowadzi pracownik do 
spraw obsługi finansowej właściwego prorektora (pracownik limitów). 

§10 
Rozwiązanie działalności Koła. 

 

1. Rozwiązanie działalności Koła następuje w drodze: 
a) uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, 
b) decyzji rektora podjętej na wniosek opiekuna naukowego lub samorządu studenckiego, gdy 

działalność Koła przynosi szkody Uczelni. 
c) wykreślenia z rejestru, gdy Zarząd nie spełnia wymagań związanych z rejestrem kół naukowych. 
d) decyzji Rektora na skutek działalności Koła niezgodnej z celem określonym w regulaminie. 

 

§11 
Postanowienia i uwagi końcowe. 

 

1. Praca w Kole ma charakter społeczno-naukowy. 
2. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, 
gdy są sprzeczne z prawem, statutem PK lub gdy naruszają powagę lub interes Uczelni. 
3. Członkowie Koła, którzy w początkowych latach studiów rozpoczną realizację interesującego 
problemu naukowego mogą (za zgodą opiekuna kierunku i Dziekana) rozwijać go w ramach pracy 
przejściowej i dyplomowej. 
4. Zmian w regulaminie dokonuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów przy 
obecności 1/2 uprawnionych do głosowania. 
5. Pierwszy regulamin uchwalają i zatwierdzają Członkowie Założyciele. 



 

Załącznik nr.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr.2 

Deklaracja Członkostwa 

Deklaruję chęć dołączenia do Koła Naukowego Inżynierii Produkcji. 

Zobowiązuję się do działania na rzecz Koła Naukowego, jak i rozwoju własnych 

umiejętności z zakresu podejmowanej tematyki. Ponadto zobowiązuję się do 

aktywnego udziału w projektach Koła oraz budowania dobrego wizerunku organizacji. 

Deklaruję, chęć dołączenia do Sekcji: 

 Druk 3D 

 Obróbka i Obrabiarki CNC 

 Systemy CAD/CAM 

 Zarządzanie Innowacjami i Systemy Jakości 

Proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami: 

Imię i nazwisko:………………………………………………………….. 

Kierunek studiów:………………………………………………………….. 

Numer grupy:………………………………………………………….. 

Numer albumu:………………………………………………………….. 

Adres e-mail:………………………………………………………….. 

Telefon komórkowy:………………………………………………………….. 

 

a) Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Koła i zobowiązuję się do przestrzegania 

postanowień z niego wynikających. 

b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Koło Naukowe Inżynierii 

Produkcji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

 

Data:……………………………………….Podpis:…………………………………………………………………………… 


