Regulamin Koła Naukowego ŻELBETNIK
Niniejszy Regulamin został sformułowany przez Członków Założycieli Koła Naukowego
ŻELBETNIK i wchodzi w życie z chwilą wpisu, za zgodą J.M. Rektora Politechniki
Warszawskiej, Koła Naukowego do rejestru.
Rozdział 1
Nazwa koła
1. Koło nosi nazwę ŻELBETNIK i w dalszej części Regulaminu zwane będzie Kołem.
Rozdział 2
Teren działania i siedziba koła
1. Koło działa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej przy Zespole
Konstrukcji Betonowych.
2. Siedzibą Koła jest gmach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej przy
al. Armii Ludowej 16.
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Rozdział 3
Postanowienia ogólne
Koło działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Politechniki
Warszawskiej oraz niniejszego Regulaminu.
Koło korzysta z osobowości prawnej Politechniki Warszawskiej.
Koło zrzesza osoby zainteresowane problematyką konstrukcji betonowych.
Celem koła jest:
a) rozwiązywanie problemów związanych z konstrukcjami betonowymi,
b) propagowanie działalności i osiągnięć Koła w środowisku studenckim,
c) przygotowanie członków Koła do samodzielnego rozwiązywania problemów
inżynierskich,
d) przygotowanie materiałów do realizacji prac dyplomowych obejmujących swoim
zakresem problematykę konstrukcji betonowych,
e) współpraca z firmami i instytucjami związanymi z budownictwem.
Koło realizuje cele poprzez:
a) udział członków Koła w pracach naukowo-badawczych, dotyczących problematyki
konstrukcji betonowych, prowadzonych przez Zespół Konstrukcji Betonowych,
b) udział w seminariach i konferencjach naukowych,
c) organizację seminariów,
d) przygotowywanie publikacji,
e) organizację wycieczek naukowo-dydaktycznych i poznawczych,
f) wyjazdy naukowe do jednostek prowadzących prace naukowo-badawcze tematycznie
związane z pracami realizowanymi przez Koło,
g) realizowanie przez członków prac dyplomowych związanych z działalnością naukową
Koła w dziedzinie konstrukcji betonowych,
h) nawiązanie współpracy z biurami projektów i firmami wykonawczymi.

Rozdział 4
Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki
1. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Politechniki Warszawskiej
zainteresowany problematyką naukową Koła.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o członkostwie w Kole, bez określenia jego
rodzaju, należy przez to rozumieć członkostwo zwyczajne.
3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Koła zgłasza się do
przedstawiciela Władz Koła, lub opiekuna Koła.
4. Decyzję o przyjęciu zwyczajnego członka Koła podejmują Władze Koła w porozumieniu
z opiekunem Koła.
5. Członkiem honorowym Koła może zostać absolwent Politechniki Warszawskiej lub
zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które zasłużyły się
w sposób szczególny dla rozwoju Koła.
6. Decyzję o przyjęciu honorowego członka Koła podejmuje Walne Zebranie Członków Koła
bezwzględną większością głosów.
7. Członek Koła ma prawo do:
a) czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
b) korzystania z pomocy pracowników Politechniki Warszawskiej współpracujących
z Kołem,
c) udziału w Walnym Zebraniu Członków,
d) czynnego i biernego prawa wyborczego,
e) wpływania na kształtowanie działalności Koła i kierunku podejmowanych badań,
f) korzystania z aparatury i sprzętu Uczelni w zakresie działalności Koła.
8. Członek Koła ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Regulaminu Koła i uchwał jego organów,
b) aktywnie uczestniczyć w działalności Koła,
c) terminowo wywiązywać się z powierzonych prac,
d) dbać o dobre imię Koła i Politechniki Warszawskiej,
e) dbać o sprzęt powierzony w opiekę,
f) dzielić się swoimi spostrzeżeniami i osiągnięciami z pozostałymi członkami Koła,
g) podwyższać swoje umiejętności z zakresu studiowanego kierunku,
h) podejmować uchwały.
9. Honorowy członek Koła ma prawo konsultować działalność Koła.
10. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z Koła,
b) ukończenia studiów,
c) zaprzestania działalności w pracach przez okres 5 miesięcy. Uchwałę o skreśleniu
z listy członków Koła podejmuje Walne Zebranie Członków Koła bezwzględną
większością głosów,
d) śmierci członka Koła.
11. Honorowe członkostwo w Kole ustaje:
a) w skutek dobrowolnego wystąpienia z Koła,
b) śmierci członka Koła.
12. Członka Koła wyklucza się w przypadku gdy:

a) postępowanie jego jest sprzeczne z zasadami członkostwa w Kole,
b) z chwilą utraty praw studenckich lub toczącego się postępowania dyscyplinarnego.
Uchwałę o wykluczeniu z Koła podejmuje Walne Zebranie Członków Koła
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
Rozdział 5
Władze Koła
1. Władzami Koła są:
a) Prezes,
b) Sekretarz,
c) Skarbnik.
2. Władze Koła wybierane są zwykłą większością głosów w drodze tajnego głosowania na
Walnym Zebraniu Członków Koła przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania.
3. Kadencja Władz Koła trwa rok.
4. Walne Zebranie Członków Koła jest zwoływane przez Władze Koła:
a) przynajmniej raz na 6 miesięcy, z wyłączeniem okresów wolnych od nauki,
b) w przypadku ustąpienia z funkcji członków Władz Koła lub upłynięcia ich kadencji,
c) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 Członków Koła,
d) na wniosek opiekuna Koła.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Koła jego członkowie
powiadamiani są nie później niż na 7 dni przed terminem spotkania.
6. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Władz Koła,
b) uchwalanie zmian niniejszego Regulaminu,
c) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków Koła. W przypadku braku
kworum głosowanie zostaje powtórzone na następnym Zebraniu, na którym kworum nie
jest wymagane. Zgromadzeni mogą, na wniosek członka Koła, podjąć uchwałę
w głosowaniu tajnym.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków wchodzą w życie w momencie podjęcia, chyba że
z treści uchwały wynika inaczej.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być uchylone przez Rektora Politechniki
Warszawskiej w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem Politechniki
Warszawskiej oraz gdy naruszają powagę, dobre imię lub interes Uczelni.
10. Do kompetencji Władz 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.

11. Władze Koła mogą być odwołane w przypadku, gdy nie wywiązują się z nałożonych na
nie obowiązków. Odwołanie następuje w drodze tajnego głosowanie na Walnym
Zebraniu Członków Koła bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
2/3 uprawnionych do głosowania członków Koła. Zebranie, które odwołało władze Koła
na tym samym zebraniu wybiera nowe Władze.
Rozdział 6
Opiekun Naukowy Koła
1. Opiekunem naukowym Koła może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy
doktor.
2. 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.
3. Opieka nad Kołem ustaje:
a) na wniosek opiekuna naukowego,
b) z chwilą śmierci opiekuna naukowego.
Rozdział 7
Majątek i finanse Koła
1. Praca w Kole ma charakter społeczny.
2. 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) dotacji celowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
e) dobrowolnych składek członków Koła w przypadku zatwierdzenia ich przez Walne
Zebranie Członków,
f) inne.
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Rozdział 8
Warunki i sposób rozwiązania Koła
Koło może być rozwiązane przez władze Uczelni w przypadku stwierdzenia braku
celowości jego działania.
Koło może być rozwiązane na drodze uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej,
podjętej na wniosek Rektora Politechniki Warszawskiej, jeżeli działalność Koła wskazuje
rażące lub uporczywe naruszanie przepisów ustawowych Statutu Politechniki
Warszawskiej lub niniejszego Regulaminu.
Koło rozwiązuje się samoistnie w przypadku gdy liczba członków jest mniejsza niż trzy
osoby, lub brak jest jakiegokolwiek działania członków Koła przez jeden rok.
Członkowie mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu Koła bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Koła.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
1. Zmian w niniejszym regulaminie może dokonać Walne Zebranie Członków Koła, przy
obecności co najmniej 2/3 liczby członków Koła, bezwzględną większością głosów.
2. Zmiany w niniejszym Regulaminie zatwierdza Rektor Politechniki Warszawskiej.

