
 

Regulamin Koła Pasjonatów Matematyki

§ 1

1. Koło Pasjonatów Matematyki, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy –

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. Poz. 478), Statutu UW z

dnia  26  czerwca  2019  r.  (Monitor  UW z  2019  r.  Poz.  190)  oraz  niniejszego

Regulaminu.

2. Koło  działa  na  Wydziale  Matematyki  Informatyki  i  Mechaniki  Uniwersytetu

Warszawskiego

 

Cele Organizacji i sposoby ich realizacji

 

§ 2

Celem Organizacji jest:

1) upowszechnianie i popularyzacja wiedzy matematycznej,

2) rozwijanie zainteresowań matematycznych członków Koła,

3) pogłębianie wiedzy matematycznej członków Koła.

§ 3

1. Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

1) organizację  ogólnodostępnych  wykładów  i  seminariów  poświęconych

matematyce i jej zastosowaniom,

2) prowadzenie strony internetowej informującej o działaniach Koła,

3) uczestniczenie w konferencjach naukowych,

4) promowanie  postawy  studenckiej  polegającej  na  zaangażowaniu  w

popularyzację i dydaktykę matematyki, zdobywaniu wiedzy pozaprogramowej,

aktywności społecznej i zacieśnianiu więzów w społeczności akademickiej.

 



Członkostwo

 

§ 4

1. Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. 

2. Za zgodą Zarządu członkiem Koła może zostać doktorant.

§ 5

1. Osoba, o której mowa w §4 składa deklarację członkowską Zarządowi Koła oraz

opłaca składkę członkowską. 

2. Deklarację składa się pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

pasjomat@uw.edu.pl

3. Deklaracja musi zostać zatwierdzona przez co najmniej jednego członka Zarządu

Koła.

4. Utrata członkostwa następuje w wypadku: 

1) Rezygnacji z członkostwa

2) Wykluczenia z Koła 

3) Utraty statusu studenta lub doktoranta

4) Śmierci

5. Zarząd  może  zdecydować  o  wykluczeniu  członka  z  Koła  w  drodze  uchwały

większością bezwzględna w obecności  co najmniej czterech piątych  członków

Zarządu. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia

Członków.

6. Wykluczenie z Koła może nastąpić w szczególności z powodu:

1) nieprzestrzegania uchwał organów Koła;

2) nieusprawiedliwionego  uchylania  się  od  wykonywania  obowiązków

nałożonych przez uprawnione organy Koła;

3) nieopłacenia składki członkowskiej przez okres co najmniej 3 miesięcy;

4) rażącego naruszania zasad koleżeństwa lub dobrych obyczajów.

§ 6

Członek Koła ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Koła,

2) udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i 

stwarzanych przez Koło możliwości,



3) używania odznak i znaków Koła, na wszelkich imprezach i spotkaniach o 

charakterze niekolidującym z celami i polityką działania Koła,

4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów organom Koła.

§ 7

Do obowiązków członków Koła należy:

1) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła,

2) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych organów 

Koła,

3) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Koła.

 

 

Władze Koła: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§ 8

Do organów Koła należy:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd.

§ 9

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalanie i zmiana Regulaminu Koła,

2) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu, poza sytuacją 

opisaną w § 13

3) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,

4) ustalanie wysokości stawki członkowskiej w każdym roku kalendarzowym,

5) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła,

6) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w 

roku. Zarząd informuje członków Koła o terminie i miejscu zwołania Walnego 

Zgromadzenia Członków co najmniej na 10 dni roboczych przed wyznaczonym 

terminem. 



2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane na wniosek co najmniej 

połowy ogółu członków Koła złożonemu Zarządowi Koła. Wniosek zawiera termin

oraz miejsce Zgromadzenia. Termin musi być oddalony co najmniej o 10 dni 

roboczych od daty złożenia wniosku.

3. Jeżeli w terminie o którym mowa w ust. 1 nie ma kworum (co najmniej połowy 

ogółu członków Koła) należy wyznaczyć drugi termin Zgromadzenia. Nowy termin

powinien przypadać nie więcej niż 5 dni roboczych od pierwszego terminu. Walne

Zgromadzenie  Członków w drugim terminie jest prawomocne bez względu na 

liczbę obecnych.

4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo uczestniczyć wszyscy 

członkowie Koła.

5. Walne Zgromadzenie Członków może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem

metod i technik porozumiewania na odległość, w tym przy wykorzystaniu 

infrastruktury i oprogramowania zapewniającego synchroniczną interakcję 

między członkami Koła. Decyzję w zakresie formy Zgromadzenia podejmuje 

Zarząd Koła

 

§ 11

1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

2. Zmiana Regulaminu Koła i rozwiązanie Koła wymagają większości kwalifikowanej

2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła.

§ 12

1. W skład Zarządu Koła mogą wchodzić jedynie Członkowie Koła.

2. Zarząd Koła składa się co najmniej z 4 osób.

3. Zarząd Koła składa się z:

1) Prezesa, 

2) Wiceprezesa, 

3) Sekretarza, 

4) Skarbnika 

5) innych członków jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi 

6) Wolnego Członka Zarządu w sytuacji opisanej w § 13

4. Wiceprezes zastępuje Prezesa w przypadku czasowej niemożności sprawowania

funkcji, jednak przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Głosami wszystkich 



członków Zarządu wymienionych w ust. 3 pkt 2)-6) zastępowanie funkcji Prezesa 

może jednorazowo zostać przedłużone o kolejne 2 miesiące.

5. Rezygnacja Prezesa z pełnionej funkcji może odbyć się jedynie podczas 

Walnego Zgromadzenia Członków, w ramach którego przeprowadza się 

przedterminowe wybory nowego Prezesa wraz z nowym Zarządem Koła.

6. W przypadku rezygnacji członków Zarządu wymienionych w ust. 3 pkt 2)-5) 

zwoływane jest Walne Zgromadzenie Członków w terminie 10 dni roboczych od 

rezygnacji, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu.

§ 13

1. Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków ma prawo powołać 

jednego członka Koła na stanowisko Wolnego Członka Zarządu, bez ingerencji 

Walnego Zgromadzenia Członków. W szczególności Zarząd ma prawo 

pozostawić stanowisko nieobsadzone.

2. Zarząd Koła ma prawo odwołać Wolnego Członka Zarządu głosami wszystkich 

członków Zarządu ustanowionych w § 12 ust 3. pkt 1)-5) 

3. Wolny Członek ma prawo do rezygnacji z pełnionej funkcji w dowolnej chwili 

kadencji. W przypadku rezygnacji Wolnego Członka Zarządu, Zarząd Koła może 

powołać na jego miejsce nowego Wolnego Członka Zarządu.

§ 14

Kadencja Zarządu trwa jeden rok i rozpoczyna się z dniem wyboru przez Walne 

Zgromadzenie Członków nowego Zarządu Koła.

 

§ 15

Zarząd podejmuje decyzje większością zwykłą głosów swoich członków we 

wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia 

Członków poza sytuacjami wymienionymi w Regulaminie. W przypadku braku 

rozstrzygnięcia głosowania nad uchwałą, głos decydujący ma Prezes Zarządu.

§ 16

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.

2. Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa 

Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Koła za rok poprzedni.



3. Prezes Zarządu zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w 

Regulaminie Koła, zmiany we władzach Koła i aktualny wykaz członków Koła.

 

 

 

 


