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REGULAMIN RADY NAUKOWO-TECHNICZNEJ 
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 

 

1. Postanowienia ogólne  
 

1.1. Rada Naukowo-Techniczna SEP (RNT) jest organem koordynującym realizację 

zadań statutowych komitetów i centralnych kolegiów sekcji Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich (SEP).   

1.2. Podstawą działania RNT są przepisy statutu, w szczególności zawarte w § 41 ust. 

6, uchwały WZD i ZG oraz postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

2. Zadania i zakres działania RNT 

 

2.1. RNT sporządza opinie lub występuje z inicjatywą do zarządu głównego m.in.  
w następujących zagadnieniach: 
a) realizacji zadań naukowo-technicznych SEP; 
b) rozwoju polskiej elektryki i przemysłu,  
c) opracowania strategii SEP,  
d) współpracy z jednostkami naukowymi, badawczo-wdrożeniowymi w przemyśle 

i na uczelniach,  
e) współdziałania z zespołem ekspertów SEP,  
f) planów działalności, budżetów oraz sprawozdań, 
g) gospodarki finansowej i działalności gospodarczej, 
h) nadania członkostwa honorowego. 

2.2. RNT może realizować interdyscyplinarne zadania naukowo-badawcze, wówczas 

wyznacza koordynatora - komitet lub centralne kolegium sekcji, albo powołuje 

zespół ds. realizacji takiego zadania.  

   

3. Zasady organizacyjne  
 

3.1. Członkami RNT są: prezes SEP jako jej przewodniczący, przewodniczący komitetów 

i centralnych kolegiów sekcji. 

3.2. Bieżącą działalnością RNT kieruje dziekan RNT. 

3.3. Na wniosek dziekana prezes SEP zwołuje w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz  

w roku, zebrania RNT oraz prezydium RNT, zawiadamiając pisemnie członków  

o terminie, miejscu i porządku obrad z 14-dniowym wyprzedzeniem.  

3.4. Na wniosek prezesa SEP - RNT powołuje uchwałą organ wykonawczy - prezydium 

w liczbie do 7 osób, składające się z: prezesa SEP, dziekana RNT, zastępców 

dziekana, skarbnika i sekretarza.  

3.5. RNT na inauguracyjnym posiedzeniu uchwala zakres działania prezydium w danej 

kadencji.  

3.6. Zawiadomienia o zwołaniu zebrania i materiały robocze RNT są przekazywane za 

pośrednictwem technicznych środków komunikacji na odległość. 

3.7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość udziału w zebraniu  

i głosowania za pośrednictwem technicznych środków komunikacji na odległość, pod 

warunkiem zapewnienia udziału wszystkim członkom RNT. 
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3.8. Zebrania RNT i prezydium RNT prowadzi prezes SEP lub wyjątkowo z jego 

upoważnienia dziekan RNT. 

3.9. Prezes SEP w porozumieniu z dziekanem RNT: 

1) ustala porządek zebrania RNT i prezydium oraz je zwołuje; 
2) zaprasza inne osoby, których obecność jest uzasadniona; 
3) wnioskuje o powoływanie zespołów roboczych w celu przygotowania analiz  

do wspomagania decyzji i opinii RNT. 
3.10. Dziekan RNT nadzoruje prowadzenie dokumentacji RNT.  

3.11. Dziekan RNT uczestniczy z głosem doradczym w zebraniach zarządu głównego  

i doraźnie na zaproszenie prezesa SEP w prezydium ZG. 

3.12. Opinie, wnioski i inne ustalenia z zebrania RNT są przedstawiane w protokole RNT  

i przesyłane do ZG oraz członków RNT, a także do zainteresowanych organów  

i jednostek organizacyjnych SEP. 

3.13. RNT podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Przy 

równej liczbie głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.  

3.14. Działalność RNT jest finansowana z pozyskanych przez członków Rady zleceń 

zewnętrznych i tylko wyjątkowo może być wspomagana z budżetu centralnego.  

3.15. Koszty uczestnictwa członków w posiedzeniach RNT pokrywają komitety lub 

centralne kolegia sekcji, a prezesa SEP –  budżet centralny.  

3.16. Za gospodarkę finansową RNT, realizowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odpowiada dziekan RNT i jej skarbnik, a jej zasady uchwala ZG  zgodnie z § 18 ust. 

5 pkt. 3 i 4 oraz § 46 ust.: 1, 2, 4 i 5 statutu. Dochód z realizowanych zleceń 

zewnętrznych dzielony będzie na wynagrodzenia dla wykonawców zleceń, RNT oraz 

działalność statutową SEP.  

3.17. Dziekan i skarbnik sporządzają co roku plan działalności i budżet RNT, które RNT   

przedkłada do zatwierdzenia przez ZG. 

3.18. Obsługę administracyjną i księgową RNT prowadzi biuro SEP. Środki finansowe RNT 

ewidencjonowane są na odrębnym koncie księgowym. 

 

4. Postanowienia końcowe  

 

4.1. Zmiany w regulaminie są uchwalane przez WZD na wniosek RNT lub z inicjatywy 

ZG. 

 

Regulamin rady naukowo-technicznej SEP został uchwalony w dniu 23.06.2018 r. 
przez XXXVIII WZD w Poznaniu i obowiązuje od dnia uchwalenia. 


