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Statut Studenckiego Koła Naukowego „Inżynierskie Koło Studenckie IKS" 

 

Rozdział I  

Założenia ogólne 

1. Studenckie Koło Naukowe „Inżynierskie Koło Studenckie IKS" działa na kierunku 

Budownictwa, przy Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. W dalszej części 

Statutu Studenckie Koło Naukowe „Inżynierskie Koło Studenckie IKS" zwane będzie SKN 

„IKS". 

2. Terenem działania SKN „IKS" jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest 

Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. 

3. SKN „IKS" opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

4. SKN „IKS" może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym  

lub podobnym profilu działania. 

Rozdział II  

Cele SKN „IKS" 

1. rozszerzanie, pogłębianie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu budownictwa; 

2. podnoszenie kwalifikacji przyszłych absolwentów Politechniki Koszalińskiej; 

3. wzajemna pomoc w rozwoju członków organizacji SKN „IKS"; 

4. ochrona praw swoich członków; 

5. promowanie dobrego imienia Uczelni, Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji 

oraz członków SKN „IKS"; 

6. organizowanie życia koleżeńskiego, pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej; 

7. uczestnictwo i wsparcie w przedsięwzięciach organizowanych przez Wydział Inżynierii 

Lądowej, Środowiska i Geodezji; 

8. uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach z zakresu budownictwa. 
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Rozdział III 

SKN „IKS" realizuje swoje cele poprzez: 

1. prowadzenie i udział w seminariach naukowych, szkoleniach, targach budowlanych, dyskusjach, 

sympozjach, itp., 

2. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością        

w dziedzinie budownictwa, 

3. współudział w inicjowaniu i koordynacji konferencji naukowych o tematyce obejmującej 

budownictwo, 

4. współudział w inicjowaniu, propagowaniu i wydawaniu publikacji o tematyce obejmującej 

budownictwo, 

5. organizowanie i udział w wyjazdach pogłębiających wiedzę praktyczną, 

6. udzielanie pomocy naukowej studentom oraz członkom, 

7. SKN „IKS" posługuje się logo. 

Rozdział IV  

Członkowie ich prawa i obowiązki 

1. Członkowie SKN „IKS" dzielą się na: 

1.1. członków zwyczajnych, http://www.wbiis.tu.koszalin.pl/kmpzitb/czlonkowie.html 

1.2. członków honorowych. http://www.wbiis.tu.koszalin.pl/kmpzitb/czlonkowie.html 

2. Członkiem zwyczajnym może być każdy student Politechniki Koszalińskiej akceptujący 

statutowe cele. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością SKN 

„IKS", która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 

SKN „IKS" lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla SKN „IKS". 

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

5. Nadanie godności członka honorowego występuje przez Walne Zebranie członków SKN „IKS" 

na wniosek Zarządu. 
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Rozdział V  

„Pozbawienie" członkostwa 

1. Członkostwo w SKN „IKS" ustaje na skutek: 

1.1.  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do SKN „IKS", zgłoszonej na piśmie Zarządowi; 

1.2.  śmierci członka; 

1.3.  wykluczenia z SKN „IKS" prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, w przypadku 

stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych i nieprzestrzegania zasad etyki; 

1.4.  wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę 

dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych; 

1.5.  pozbawienia członkostwa honorowego wyniku uchwały władzy SKN „IKS", która 

członkostwo nadała. 

Rozdział VI 

Struktura organizacyjna, władze, sposób wyborów i kadencja władz 

1. Władzami jest Zarząd, w skład którego wchodzi: 

1.1.  Przewodniczący Zarządu, 

1.2.  Zastępca Przewodniczącego, 

1.3.  Skarbnik, 

1.4.  Kronikarze. 

2. Kadencja Zarządu SKN „IKS" trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów, będących członkiem SKN „IKS". 

3. Członkowie wybierani do władzy mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kadencje. 

4. Uchwały władz SKN „IKS", jeśli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

uprawnionych członków. 

5. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 

6. Odwołanie władz SKN „IKS" odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 

głosów. 

7. SKN „IKS" może w ramach swojej struktury organizacyjnej wyodrębnić komórki, których 

zadaniem będzie realizacja wyspecjalizowanych zadań w ramach działalności SKN „IKS". 
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8. Akceptacja zmian Statutu SKN „IKS" może nastąpić w wyniku głosowania jawnego, zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. 

9. Zawieszenie działalności SKN „IKS" lub rozwiązanie SKN „IKS" może nastąpić w wyniku 

głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby uprawnionych członków. 


