Statut Koła Naukowego Budownictwa Ogólnego
Rozdział 1
Nazwa Koła
art. 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego i w dalszej części Statutu zwane
będzie Kołem.
Rozdział 2
Teren działania i siedziba Koła
art. 2. Koło działa przy Zakładzie Budownictwa Ogólnego na Wydziale Inżynierii Lądowej
(WIL) Politechniki Warszawskiej ( PW).
art. 3. Siedzibą Koła jest gmach WIL PW przy Al. Armii Ludowej 16.

art. 4.
art. 5.
art. 6.
art. 7.
art. 8.

Rozdział 3
Postanowienia ogólne
Koło działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu PW oraz
niniejszego Statutu.
Koło korzysta z osobowości prawnej PW.
Koło zrzesza osoby zainteresowane budownictwem ogólnym.
Celem koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań
z zakresu budownictwa ogólnego.
Koło realizuje cele poprzez:
a. organizowanie seminariów, konferencji, odczytów,wykładów, warsztatów związanych
z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne
podmioty,
b. organizowanie wycieczek na obiekty związane z budownictwem,
c. wyjazdy naukowe o charakterze poznawczo-badawczym,
d. udział w projektach, pracach naukowo-badawczych i grantach,
e. wyjazdy na targi budowlane,
f. inspirowanie tematyki ćwiczeń, prac projektowych oraz prac dyplomowych,
g. współpracę z kołami naukowymi działającymi przy innych ośrodkach naukowych,
h. prowadzenie strony internetowej Koła,
i. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Koła.

Rodział 4
Sympatycy Koła, Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki.
art. 9. Sympatykiem Koła może być każdy student PW zainteresowany problematyką naukową
Koła.
art. 10. Status Sympatyka nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji o uzyskanie statusu
Sympatyka (wzór wg załącznika 1) i po akceptacji przez jednego z Członków Zarządu.
art. 11. Sympatyk Koła ma prawo:
a. czynnego uczestnictwa w pracach Koła,
b. udziału w Walnym Zebraniu Członków.
art. 12. Sympatyk Koła ma obowiązek:
a. przestrzegać postanowień Statutu Koła i uchwał jego organów,

b. dbać o dobre imię Koła i PW,
c. rokrocznie, w formie pisemnej lub elektronicznej, na wniosek jednego z Członków
Zarządu, potwierdzać chęć przynależności do Koła.
art. 13. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy Sympatyk Koła, który przyczynił się do
jego rozwoju na co najmniej jeden z wymienionych sposobów:
a. czynny udział w projekcie kołowym,
b. szczególne zasługi.
Wniosek o nadanie członkostwa Sympatykowi może złożyć każdy Członek oraz sam
zainteresowany. Każdy wniosek zostaje rozpatrzony podczas Zebrania Zarządu. Status
Członka nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji o uzyskanie statusu Członka (wzór
wg załącznika 2).
art. 14. W szczególnym przypadku Zarząd Koła ma prawo odmówić przyjęcia do grona Członków.
W przypadku odmowy Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania poprzez
zaprezentowanie swojej kandydatury na Zebraniu Zarządu. W przypadku drugiej odmowy
Kandydatowi przysługuje możliwość złożenia kolejnego wniosku o przyjęcie do grona
Członków, lecz dopiero po potwierdzonym przez Członka Koła wypełnieniu jednego ze
sposobów przyczynienia się do rozwoju Koła zawartych w art. 13.
art. 15. Członek Koła ma wszystkie prawa Sympatyka zawarte w art. 11, oraz prawo:
a. korzystania z pomocy pracowników PW współpracujących z Kołem,
b. czynnego i biernego prawa wyborczego.
art. 16. Członek Koła ma wszystkie obowiązki Sympatyka zawarte w art. 12, oraz obowiązek:
a. aktywnie uczestniczyć w działalności Koła,
b. terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.
art. 17. Członkiem honorowym Koła może zostać absolwent PW lub zatrudnieni w niej
nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które zasłużyły się w sposób szczególny dla
rozwoju Koła.
art. 18. Status Sympatyka i status Członka wygasa na skutek:
a. wykluczenia - dokonanego za zgodą Opiekuna w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania Sympatyka lub
Członka Koła sprzecznego ze Statutem Koła, Statutem PW lub w inny sposób
niedającego się pogodzić z obowiązkami studenta PW,
b. wykreślenia - dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez Sympatyka lub
Członka Koła statutu studenta PW, w przypadku niespełnienia przez Sympatyka lub
Członka obowiązku zawartego w art. 12 podpunkt c lub na wniosek samego Sympatyka
lub Członka,
c. śmierci Sympatyka lub Członka.
Rozdział 5
Organy Koła
art. 19. Organami Koła są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd Koła.
art. 20. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła.
art. 21. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Koła:
a. przynajmniej raz na 6 miesięcy, z wyłączeniem okresów wolnych od nauki,
b. w przypadku ustąpienia z funkcji członków Zarządu Koła lub upłynięcia kadencji
Zarządu,

c. na pisemne żądanie co najmniej 1/3 Członków Koła,
d. na wniosek Opiekuna Koła.
art. 22. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Koła powiadamia członków nie później niż
na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
art. 23. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Koła,
b. uchwalanie zmian niniejszego Statutu,
c. udzielanie absolutorium z działalności Zarządu za dany rok akademicki,
d. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła.
art. 24. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów. Zgromadzeni mogą, na wniosek Członka Koła, podjąć uchwałę
w głosowaniu tajnym.
art. 25. Uchwały Walnego Zebrania Członków wchodzą w życie w momencie podjęcia, chyba że
z treści uchwały wynika inaczej.
art. 26. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być uchylone przez Rektora PW
w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PW oraz gdy naruszają powagę, dobre
imię lub interes Uczelni.
art. 27. Zarząd Koła składa się z siedmiu członków: Prezesa, pierwszego Zastępcy Prezesa,
drugiego Zastępcy Prezesa, dwóch Członków Zwyczajnych Zarządu, Sekretarza oraz
Skarbnika.
art. 28. W przypadku niemożności podjęcia przez Prezesa działań związanych z jego
kompetencjami obowiązki przejmuje kolejny z Zastępców Prezesa.
art. 29. Prezes zwołuje Zebrania Zarządu Koła i przewodzi jego obradom.
art. 30. Zarząd Koła jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym lub
w głosowaniu tajnym na wniosek Członka Koła, na okres jednego roku akademickiego.
art. 31. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
a. organizowanie i kierowanie działalnością Koła,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. przyjmowanie oraz wykreślanie Członków Koła,
d. zarządzanie majątkiem Koła,
e. reprezentowanie Koła na zewnątrz.
art. 32. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.
art. 33. W przypadku nierozstrzygającego wyniku głosowania Zarządu Koła lub Walnego
Zebrania Członków głos rozstrzygający ma Prezes lub osoba pełniąca jego funkcję.
art. 34. Oświadczenia w imieniu Zarządu oraz Koła może składać każdy Członek Zarządu lub
osoba upoważniona przez Członka Zarządu.
Rozdział 6
Opiekun Naukowy Koła
art. 35. Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik Zakładu Budownictwa Ogólnego PW.
art. 36. Do kompetencji Opiekuna Naukowego Koła należy:
a. wspieranie i koordynacja działalności Koła,
b. zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc
w ich realizacji,
c. zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła.

art. 37. Kadencja Opiekuna Naukowego Koła ustaje:
a. na wniosek Opiekuna Naukowego,
b. w wypadku śmierci Opiekuna Naukowego.
Rozdział 7
Majątek i finanse Koła
art. 38. Praca Organów Koła ma charakter społeczny.
art. 39. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:
a. przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu,
b. przekazanych przez sponsorów,
c. wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto uczelni na podstawie
umów zawieranych przez uczelnię z innymi podmiotami,
d. dobrowolnych składek Członków Koła w przypadku zatwierdzenia ich przez Walne
Zebranie Członków.
art. 40. Dla ważności dokumentów finansowych wymagane są podpisy jednego Członka Zarządu.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
art. 41. Rozwiązanie Koła następuje na drodze:
a. w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Koła,
b. uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej, podjętej na wniosek Rektora Politechniki
Warszawskiej, jeżeli działalność Koła wskazuje rażące lub uporczywe naruszanie
przepisów ustawowych, Statutu PW lub niniejszego Statutu.
art. 42. Statut Koła ulega zmianie na wniosek Zarządu poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia
zatwierdzoną przez Rektora.

Załącznik nr 1 do Statutu KNBO
Warszawa, dn. …................................
DEKLARACJA SYMPATYKA
KOŁA NAUKOWEGO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
Ja, niżej podpisany/a, wyrażam chęć do przystąpienia do Koła Naukowego Budownictwa
Ogólnego.
Oświadczam, iż zapoznałem się ze Statutem Koła dostępnym:
● na stronie internetowej Koła: knbo.il.pw.edu.pl
● w pokoju Koła (234B WIL)
oraz zobowiązuję się go przestrzegać.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej
deklaracji dla potrzeb związanych ze statutową działalnością Koła.
IMIĘ I NAZWISKO: …..........................................................
ADRES E-MAIL: …................................................................
TELEFON: …..........................................................................
ROK STUDIÓW: ....................................................................
RODZAJ STUDIÓW: (STACJONARNE / NIESTACJONARNE)*
WYDZIAŁ: ….........................................................................
Podpis...................................................................
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Statutu KNBO
Warszawa, dn. …................................
DEKLARACJA CZŁONKA
KOŁA NAUKOWEGO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
Ja, niżej podpisany/a, wyrażam chęć do przystąpienia do Koła Naukowego Budownictwa
Ogólnego.
Oświadczam, iż zapoznałem się ze Statutem Koła dostępnym:
● na stronie internetowej Koła: knbo.il.pw.edu.pl
● w pokoju Koła (234B WIL)
oraz zobowiązuję się go przestrzegać.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej
deklaracji dla potrzeb związanych ze statutową działalnością Koła.
IMIĘ I NAZWISKO: …..........................................................
ADRES E-MAIL: …................................................................
TELEFON: …..........................................................................
ROK STUDIÓW: ....................................................................
RODZAJ STUDIÓW: (STACJONARNE / NIESTACJONARNE)*
WYDZIAŁ: ….........................................................................
Podpis...................................................................
*niepotrzebne skreślić

