
Statut Koła Naukowego 

Koło Badaczy Korozji 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
1. Koło Naukowe Badaczy Korozji jest uczelnianą organizacją studencką. 

2. Koło działa na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdaoskiej przy Katedrze 

Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej, znajdującej się przy ul. Narutowicza 

11/12, 80-223 Gdaosk. 

3. Przyjętym skrótem tej nazwy jest KBK. 

4. Statut reguluje działalnośd Koła Naukowego „Koło Badaczy Korozji”, zwanego dalej 

Kołem. 

5. Koło jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadzie dobrowolności. 

Rozdział II 
Cele i zadania Koła 

 
1. Poszerzanie wiedzy Członków Koła na temat inżynierii korozyjnej ze szczególnym 

naciskiem na monitorowanie korozji, ochronę antykorozyjną oraz praktyczne 

zastosowanie tej wiedzy. 

2. Stwarzanie jego Członkom okazji do pogłębienia wiedzy z ww. dziedzin poprzez 

cotygodniowe spotkania, prowadzenie wspólnych badao, projektów oraz wycieczki 

umożliwiające zapoznanie się z praktycznymi aspektami inżynierii korozyjnej. 
3. Organizacje spotkao z firmami zajmującymi się podobną tematyką, nad którą skupia 

się Koło. 

4. Organizacje konferencji, sympozjów i seminariów naukowych, wykładów i spotkao 

związanych z działalnością Koła. 

5. Dbałośd o dobry wizerunek Politechniki Gdaoskiej, Wydziału Chemicznego jak 

 i Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. 

 

Rozdział III 
Struktura Koła 

 
1. Władze Koła stanowią: 

a) Walne Zgromadzenie Członków Koła (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem); 
b) Zarząd Koła. 

2. Zarząd Koła stanowią:  
a) Prezes; 
b) Wiceprezes;  
c) Sekretarz;  



d) Skarbnik. 
3. Do zadao Walnego Zgromadzenia należy: 

a) przyjmowanie sprawozdao z działania zarządu 

b) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi 

c) dokonywanie wyboru członków Zarządu Koła 

d) uchwała zmian w Statucie Koła 

4. Do zadao Zarządu należy: 

a) kierowanie działalnością Koła; 

b) reprezentowanie Koła na zewnątrz; 

c) prowadzenie ewidencji Członków Koła; 

d) zarządzanie majątkiem i funduszami KBK; 

e) utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach naukowych, a także 

z innymi organizacjami na terenie Uczelni. 

5. Prezes Koła przedstawia opiekunowi naukowemu coroczne sprawozdanie 

z działalności Koła sporządzone na podstawie sprawozdao Sekretarza Koła.  

6. Zarząd jest powoływany przez Walne Zgromadzenie w obecności co najmniej 3/4 

Członków Koła kwalifikowaną większością głosów (2/3), w głosowaniu jawnym. Na 

tych samych zasadach może zostad zawieszony.  

7. Kadencja Zarządu trwa do kooca roku akademickiego. Ustępujący Zarząd pełni swoje 

obowiązki do czasu wybrania nowego Zarządu. 

 

Rozdział IV 
Członkostwo 

 
1. Członkami Koła mogą byd studenci Politechniki Gdaoskiej zainteresowani 

problematyką naukową Koła.  
2. Członkostwo nabywa się na mocy decyzji większości Członków Koła oraz Opiekuna 

Koła, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej członkom Zarządu. 

3. Członkostwo Honorowe nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła, po wcześniejszych 

konsultacjach przeprowadzonych z większością Członków Koła. 

4. Zarząd Koła może przyznad miano Przyjaciela Koła osobom i instytucjom szczególnie 
wspierającym działalnośd Koła, po wcześniejszych konsultacjach przeprowadzonych 
podczas Walnego Zgromadzenia Koła. 

5. Wszelkie uchwały organów Koła, także zmiany w Statucie Koła zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania. 
Członkowie Honorowi nie posiadają prawa do głosowania. 

6. Każdy Członek Koła ma prawo do: 
a) wyrażania swoich opinii na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub 
referatu; 
b) czynnego udziału w działalności Koła i korzystania z imprez, konferencji 
organizowanych przez Koło; 
c) udziału w wyborach i kandydowania do Zarządu Koła; 
d) oceniania pracy Zarządu.  



7. Każdy Członek Koła zobowiązany jest do: 
a) podporządkowania się postanowieniom Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, 
rozporządzeniom Zarządu Koła; 
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła; 
c) dbania o dobre imię Koła.  

8. Prawo członkowskie gaśnie: 
a) przez dobrowolne wystąpienie; 
b) w wypadku niewypełniania obowiązków objętych Statutem; 
c) na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z powodów wyżej wymienionych lub 
innych godzących w dobre imię Koła, Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii 
Materiałowej, Wydziału Chemicznego lub Politechniki Gdaoskiej. 

 

Rozdział V 
Opiekun Koła 

1. Opiekuna Koła zatwierdza Walne Zgromadzenie lub Zarząd Koła. 
2. Może zwoływad oraz brad udział w obradach Koła lub Zarządu Koła. 
3. Jest doradcą naukowym Koła. Udziela pomocy w formułowaniu tematów prac 

podejmowanych przez Koło i w ich realizacji. 
4. Akceptuje wydawanie środków finansowych przyznanych przez Władze Uczelni na 

działalnośd Koła. 

 
Rozdział VI 

Finansowanie Koła 

1. Działalnośd Koła finansowana jest:  
a) ze środków przyznanych przez Politechnikę Gdaoską, 
b) z darowizn od osób prywatnych lub firm na rzecz Politechniki Gdaoskiej z 
przeznaczeniem dla Koła Naukowego, 
c) z dobrowolnych składek Członków Koła. 
 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
1. Statut Koła obowiązuje od momentu zatwierdzenia go większością głosów Walnego 

Zgromadzenia i zatwierdzenia przez Władze Politechniki Gdaoskiej. 
2. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:  

a) uchwały Walnego Zgromadzenia; 
b) decyzji Senatu Politechniki Gdaoskiej podjętej na wniosek Rektora, jeżeli 
działalnośd Koła wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów ustawowych, 
Statutu Politechniki Gdaoskiej lub Statutu Koła. 

3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi  
zmianami oraz przepisy statutu Politechniki Gdaoskiej. 


