
Statut Koła Naukowego ’Wytrzymałość i Ryzyko’
działającego przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i

Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Wykaz pojęć i skrótów:

Uczelnia – Politechnika Gdańska
PG – Politechnika Gdańska
Rektor – Rektor Politechniki Gdańskiej
Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (jednolity tekst Dz.U. z 2022
r. poz. 574)
Członek – osoba zapisana do Koła Naukowego
KN – Koło naukowe

§1
Postanowienia ogólne

1. Koło Naukowe ’Wytrzymałość i Ryzyko’, jest uczelnianą organizacją studencką, w rozumieniu
art. 111 ust. 1 Ustawy, zwane dalej Kołem działającym w Uczelni.

2. Koło działa na podstawie Ustawy, Statutu PG, Regulaminu rejestracji i funkcjonowania organi-
zacji uczelnianych Politechniki Gdańskiej oraz niniejszego statutu.

3. Koło może używać skróconej nazwy w brzmieniu KN ’WiR’.

4. Koło może posługiwać się własnym logotypem. Wzór logotypu stanowi Załącznik nr 1 do niniej-
szego statutu.

5. Przynależność do Koła jest dobrowolna.

6. Osobę po przystąpieniu do Koła mianuje się członkiem KN.

7. Siedziba Koła znajduje się w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa, Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

§2
Cele i zadania Koła

1. Celami Koła Naukowego są:

(a) zdobywanie i poszerzanie przez Członków Koła Naukowego wiedzy z zakresu metod oceny
bezpieczeństwa i analizy ryzyka w systemach transportowych, ze szczególnym uwzględnie-
niem mechaniki i wytrzymałości konstrukcji oraz stateczności i właściwości manewrowych
statków;

(b) zdobywanie umiejętności w zastosowaniu analizy ryzyka i metod numerycznych z wykorzy-
staniem nowoczesnego oprogramowania do rozwiązywania problemów naukowych i inżynier-
skich;
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(c) zdobywanie umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia badań naukowych oraz pu-
blikowania otrzymanych wynikiów i ich prezentacji w międzynarodowym środowisku aka-
demickim.

2. W przypadku niespełniania wymogów określonych w ust. 1 możliwe jest przyjęcie na podstawie
pisemnej deklaracji danej osoby jako Sympatyka KN. Osoba o takim statusie nie posiada praw i
przywilejów członkowskich, uczestniczy za zgodą Zarządu KN, w działalności KN i realizuje jego
cele na zasadzie dobrowolności.

§3

1. Koło realizuje cele o których mowa w §2 poprzez:

(a) poszerzanie wiedzy przez członków KN w zakresie tematycznym KN;

(b) wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami KN;

(c) rozwijania współpracy naukowej z innymi kołami, stowarzyszeniami, instytucjami i ośrod-
kami naukowymi oraz branżą biznesową;

(d) podnoszenia kwalifikacji członków w obszarze zainteresowań KN;

(e) propagowania wiedzy z zakresu tematycznego KN;

(f) prowadzenie badań naukowych związanych z zakresem tematycznym KN oraz opracowywa-
nie wyników w postaci referatów i publikacji;

(g) wyjazdy na seminaria i konferencje związane z zakresem tematycznym KN;

(h) organizowanie spotkań o charakterze naukowym (warsztaty, szkolenia, konferencje) i bran-
żowym (spotkania, prelekcje) związanych z zakresem tematycznym KN;

(i) organizowanie różnych form aktywności mających na celu promocję KN na forum Uczelni i
poza nią;

(j) realizację własnych projektów i inicjatyw;

(k) inne formy działalności związane z zakresem tematycznym KN i zgodne z jego statutem.

§4

1. Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek Koła.

2. W szczególnych przypadkach realizacja celów statutowych organizacji może zostać powierzona
osobom i podmiotom trzecim z zastrzeżeniem przepisów Ustawy oraz Statutu PG dotyczących
zaciągania zobowiązań w imieniu Uczelni.

§5

1. Do realizacji celów, o których mowa w §2, Koło może pozyskiwać i posiadać różne źródła finan-
sowania w szczególności pochodzące z:

(a) dotacji władz Uczelni;

(b) środków pochodzących z konkursów grantowych organizowanych przez Uczelnię;

(c) darowizn pozyskanych poprzez zawarcie przez Uczelnię umów z innymi podmiotami;

(d) środków sponsorskich pozyskanych poprzez zawarcie przez Uczelnię umów z innymi pod-
miotami;

(e) innych form finansowania zgodnych z Ustawą, Statutem Uczelni oraz niniejszym Statutem.

2. Środki uzyskane przez Koło mogą zostać wydane tylko na statutowe cele Koła
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§6
Struktura organizacyjna Koła

1. Organami władzy w Kole są:

(a) Walne Zebranie Członków;

(b) Zarząd w skład którego wchodzą:

i. Przewodniczący;
ii. Wiceprzewodniczący;
iii. Trzy osoby funkcyjne będące członkami KN.

(c) Opiekunowie naukowi Koła.

§7
Walne zebranie członków

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

(a) uchwalanie planu pracy Koła;

(b) uchwalanie budżetu;

(c) powołanie i odwoływanie członków Zarządu Koła;

(d) podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych pod obrady;

(e) uchwalanie absolutorium lub wotum nieufności;

(f) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Koła;

(g) uchwalanie Statutu lub zmian w nim;

(h) podejmowanie decyzji w sprawach odwoławczych o członkostwo w Kole;

(i) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

(a) na żądanie 1/3 wszystkich członków;

(b) co najmniej 2 razy w roku akademickim jednak nie rzadziej niż raz w semestrze;

(c) na początku każdego roku akademickiego, nie później niż w przeciągu 30 dni od jego roz-
poczęcia;

(d) na wniosek Zarządu KN;

(e) na wniosek Przewodniczącego KN;

(f) na wniosek opiekuna naukowego Koła.

3. Czas i miejsce oraz porządek Walnego Zebrania Członków muszą być ogłoszone nie później niż
na trzy dni przed terminem zebrania.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanym w terminie wskzanym w ust. 3 są wiążące, o ile
w obradach uczestniczy co najmniej połowa członków Koła.

5. W przypadku braku stwierdzenia wymaganego kworum w terminie wskzanym w ust. 3, Prze-
wodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia. Nowy termin spotkania nie musi być ogłoszony
z trzydniowym wyprzedzeniem. Uchwały podjęte na posiedzeniu wyznaczonym w taki sposób są
wiążące bez względu na kworum.

6. W przypadku braku odmiennych uregulowań w statucie, Walne Zebranie Członków podejmuje
uchwały zwykłą większością głosów.
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§8
Zarząd Koła

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Koła.

2. Wybory Zarządu Koła dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

3. Zarząd wybierany jest na roczną kadencję na pierwszym Walnym Zebraniu Członków w danym
roku akademickim i trwa ona do dnia pierwszego Walnego Zebrania Członków w kolejnym roku
akademickim.

4. Przewodniczący ponosi odpowiedzialność za działalność koła przed władzami Politechniki Gdań-
skiej.

§9

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

(a) kierowanie działalnością Koła;

(b) nadzór nad realizacją zaplanowanej działalności;

(c) reprezentowanie Koła na zewnątrz;

(d) przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w terminach wskazanych przez
obowiązujące na Uczelni akty prawne;

(e) składanie sprawozdania z działalności Koła podczas Walnego Zebrania Członków;

(f) administrowanie środkami finansowymi i materialnymi pozostającymi w dyspozycji Koła;

(g) podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i skreślaniu członków Koła;

(h) prowadzenie rejestru członków;

(i) powoływanie sekcji Koła.

§10

1. Zarząd Koła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów we wszystkich sprawach nie zastrze-
żonych dla kompetencji Walnego Zebrania Członków, w obecności co najmniej trzech członków.

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Koła.

§11

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są do złożenia pod koniec kadencji sprawozdania ze swojej
działalności.

2. Absolutorium z działalności udzielane jest przez Walne Zebranie Członków.

§12
Członkostwo w Kole

1. Członkiem Koła może zostać każdy kto:

(a) jest studentem lub doktorantem Politechniki Gdańskiej;

(b) jest zainteresowany tematyką związaną z działalnością Koła;
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(c) poświadcza, że będzie aktywnie działać na rzecz Koła.

§13

1. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji i z chwilą podjęcia uchwały Zarzą-
du.

2. Od decyzji o której mowa w ust. 1 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3. Osoba składająca pisemną deklaracje o przyjęcie jako członka KN poświadcza, że zapoznała
się ze Statutem KN i wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkich informacji
przesyłanych przez Zarząd KN, dotyczących spraw indywidualnych, jak i innych informacji o
charakterze organizacyjnym.

§14

1. Utrata członkostwa następuje wskutek:

(a) wykluczenia na podstawie decyzji Zarządu KN;

(b) na skutek utraty przez członka statusu studenta lub doktoranta;

(c) w wyniku pięciu nieusprawiedliwionych nieobecności na spotkaniach Koła;

(d) braku zaangażowania w prace Koła;

(e) na pisemny wniosek członka.

2. Od decyzji o której mowa w ust. 1 pkt a-d niniejszego paragrafu przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§15
Prawa i obowiązki członków

1. Członkowie mają obowiązek:

(a) postępowania zgodnego z prawem obowiązującym w Uczelni;

(b) postępowania zgodnego ze Statutem Koła;

(c) aktywnego zaangażowania w pracach na rzecz Koła;

(d) uczestnictwa w spotkaniach Koła;

(e) stosowania się do uchwał Zarządu Koła;

(f) godnego reprezentowania Koła;

(g) rzetelnego spełniania przyjętych na siebie obowiązków.

§16

1. Członkowie mają prawo do:

(a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego;

(b) udziału we wszystkich formach działalności Koła;

(c) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków;

(d) wnioskowania w każdej sprawie dotyczącej Koła;
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(e) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów dotyczących pracy Koła oraz Zarządu Koła;

(f) korzystania z wszelkich dostępnych Kołu środków.

§17
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Rektora.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy Ustawy, Statutu PG,
Regulaminu rejestracji i funkcjonowania organizacji uczelnianych Politechniki Gdańskiej.

Załącznik nr 1 - Logotyp Koła Naukowego
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