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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

Art.1. Organizacja nosi nazwę Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo, zwane dalej 

Kołem Naukowym. 

Art.2.  Koło Naukowe działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 

Gdańskiej, zwanym dalej Wydziałem, w otwartej formule międzykatedralnej. 

Art.3. W Kole Naukowym działają Członkowie, Członkowie Honorowi oraz Kandydaci na 

Członków. 

Rozdział 2 

Cele realizowane przez Koło Naukowe 

Art.4. Celem Koła jest zdobywanie i poszerzanie przez Członków Koła Naukowego wiedzy 

oraz umiejętności z zakresu mechaniki budowli oraz teorii i diagnostyki konstrukcji 

a także ich zastosowań w praktyce inżynierskiej. 

Art.5. Koło Naukowe realizuje swoje zamierzenia poprzez: 

 organizowanie seminariów i spotkań naukowych, 

 pomoc w badaniach naukowych przeprowadzanych na Wydziale, 

 organizowanie spotkań z teoretykami i praktykami, 

 pomoc w pracy dydaktycznej Katedr Wydziału, 

 przeprowadzanie zleconych badań naukowych, 

 utrzymywanie kontaktów z kołami naukowymi uczelni macierzystej oraz innych 

uczelni, 

 organizowanie różnych form aktywności majacych na celu promocję Koła Naukowego 

na forum uczelni i poza nią, 

 realizację samopomocy braci studenckiej w zakresie dydaktyki w formie konsultacji, 

tutorali oraz przygotowań do kolokwiów i egzaminów itp., 

 realizację własnych projektów i inicjatyw. 

Rozdział 3 

Członkowie Koła Naukowego 

Art.6. Kategorie członkostwa: 

 Członek zwyczajny, 

 Kandydat, 

 Członek honorowy. 

Art.7. Członkami zwyczajnymi Koła Naukowego mogą być studenci Politechniki Gdańskiej. 

Art.8. Członkiem Koła Naukowego zostaje osoba, która akceptuje statut i za jej przyjęciem 

opowie się Zarząd Koła Naukowego. 



Art.9. Zarząd Koła Naukowego może pozbawić członka Koła Naukowego członkostwa. 

Art.10. Członkostwo Koła Naukowego wygasa na skutek: 

 dobrowolnego wystąpienia, 

 ukończenia przez Członka Koła nauki na Politechnice Gdańskiej, 

 wykluczenia uchwałą Zarządu Koła Naukowego. 

Art.11. Kandydatem może zostać student Politechniki Gdańskiej, który poinformuje Prezesa 

o chęci przystąpienia do Koła Naukowego. 

Art.12. Ustanawia się okres próbny dla Kandydata, w którym powinien on wykazać się 

zaangażowaniem w szeroko pojętą działalność Koła Naukowego. Okres próbny trwa 

sześć miesięcy, od momentu zadeklarowania chęci przystąpienia do Koła Naukowego. 

Art.13. Status Kandydata wygasa: 

 z chwilą podjęcia decyzji przez Zarząd Koła Naukowego o przyjęciu Kandydata na 

Członka zwyczajnego Koła Naukowego, 

 z chwilą podjęcia decyzji przez Zarząd Koła Naukowego o nie przyjęciu Kandydata 

do Koła Naukowego, 

 z chwilą decyzji Kandydata o wystąpieniu z Koła Naukowego, 

 z chwilą nie przyjęcia członkowstwa. 

Art.14. Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla Koła Naukowego. 

Art.15. Przywilejem członka Koła Naukowego jest: 

 uczestniczenie w przedsięwzięciach programowych Koła Naukowego, 

 korzystanie z dorobku naukowego Koła. 

Art.16. Każdy członek Koła Naukowego ma obowiązek: 

 czynnego udziału w pracach i działalności Koła Naukowego, 

 propagowania działalności Koła Naukowego i dbałość o jego dobre imię, 

 przestrzegania postanowień Statutu. 

Rozdział 4 

Władze Koła Naukowego 

Art.17. Władzą Koła Naukowego jest Zarząd. 

Art.18. Zarząd Koła Naukowego składa się z 5 osób: 

 Prezesa, 

 Wiceprezesa ds. naukowych, 

 trzech Członków Zarządu, którzy mogą pełnić funkcje Wiceprezesów. 

Art.19. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 

 realizowanie uchwał Zarządu, 

 kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Koła Naukowego, 

 przyjmowanie i wykluczanie członków Koła Naukowego, 

 zarządzanie majątkiem Koła Naukowego. 

Art.20. Prezesa powołuje Opiekun naukowy Koła. 

Art.21. Prezesa może odwołać Opiekun naukowy Koła na wniosek Zarządu. 



Art.22. Do kompetencji Prezesa należy: 

 koordynowanie bieżącej pracy Koła Naukowego, 

 reprezentowanie Koła Naukowego, 

 rozstrzyganie spraw spornych, 

 powoływanie i odwoływanie zarządu po konsultacji z Opiekunem naukowym Koła. 

Art.23. Decyzje Zarządu podejmowane są poprzez głosowanie co najmniej trzech członków 

Zarządu w tym Prezesa większością głosów lub w ściśle określonych przypadkach 

bezwzględną większością głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia przez 

głosowanie, sytuacje sporne są rozstrzygane przez Prezesa. 

Art.24. Decyzje Zarządu dotyczące zarządzania majątkiem Koła Naukowego podejmowane są 

bezwzględną większością głosów członków Zarządu. 

Rozdział 5 

Finansowanie działalności Koła Naukowego 

Art.25. Działalność Koła Naukowego finansowana jest z: 

 darowizn oraz zapisów rzeczowych i finansowych, 

 dotacji i dofinansowań, 

 dochodów z działalności prowadzonej przez Koło Naukowe. 

Art.26. Zarząd Koła Naukowego i koordynujący tą działalność Wiceprezes ds. finansów 

przedstawia rozliczenie finansowe z uzyskanych środków i sposobu ich 

wydatkowania. Informacja ta ma charakter jawny. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

Art.27. O wprowadzeniu zmian w Statucie lub uchwaleniu nowego Statutu, decyduje Zarząd 

za zgodą Opiekuna naukowego Koła. 

Art.28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 


