
Statut Koła naukowego ENACTUS UE 
 

 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

Art.1 

 

Koło Naukowe ENACTUS UE (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją studencką 

reprezentującą Uniwersytet Ekonomiczny w Programie ENACTUS . 

 

Art.2 

 

Siedzibą koła jest Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa na 

Uniwersytecie Ekonomicznym, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław. 

 

Art.3 

 

Koło jest członkiem międzynarodowego projektu ENACTUS. 

 

Art.4 

 

Koło jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem studentów. 

 

Art.5 

 

Koło powołuje się na czas nieokreślony. 

 

Art.6 

 

Opiekunami Koła są: 

1. Dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz; 

2. Dr Iwona Czerska. 

 

 

Rozdział II 

Cele i przedmiot działalności Koła 
 

Art.7 

 

Cele organizacji: 

1) realizacja projektów edukacyjnych z uwzględnieniem aspektów społecznych, środowiskowych     

i ekonomicznych; 

2) organizowanie i promocja wolontariatu; 

3) promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju dobroczynności                            

i filantropii w Polsce i za granicą; 

4) organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji 

rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu we Wrocławiu  i województwie dolnośląskim 

oraz w Polsce i za granicą; 

5) pobudzanie przedsiębiorczości, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej wybranych 

środowisk; 



6) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; 

7) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

8) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

9) ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

11) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 

12) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji; 

13)  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

14) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

15) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

 

Art.8 

 

Koło realizuje swoje cele poprzez: 

1) współpracę z Rektoratem Uczelni, władzami wydziałów i instytutów oraz pracownikami 

naukowymi i naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Ekonomicznego; 

3) organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach i seminariach o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym; 

4) tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami organizacji; 

5) współpracę z organizacjami, instytucjami rządowymi lub pozarządowymi, liderami biznesu; 

6) udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym, osobom 

indywidualnym i szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim; 

7) organizowanie festiwali, happeningów, festynów i innych wydarzeń związanych z celami 

statutowymi Koła; 

8) organizowanie wydarzeń promujących przedsiębiorczość oraz społeczną odpowiedzialność 

biznesu; 

9) organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje studentów, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych oraz przedstawicieli 

biznesu. 

Rozdział III 

Członkostwo 

 

Art.9 

 

Członkowie Koła to: 

a) członkowie zwyczajni; 

b) członkowie wspierający. 

 

Art.10 

 

Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu . 

 

Art.11 

 

Członkiem Koła można zostać: 

a) przed oficjalnym rozpoczęciem prac nad nowym projektem ENACTUS; 

b) za pozwoleniem wszystkich działających członków Koła. 

 

 

 



Art 12 

 

Członkiem wspierającym  może zostać osoba, która: 

a) nie jest studentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

b) będzie wspierać rozwój Koła; 

c) będzie pomagać w realizacji projektu. 

 

Art.13 

 

Lider wybierany jest wśród członków zwyczajnych przed oficjalnym rozpoczęciem prac nad nowym 

projektem ENACTUS. 

 

Art.14 

 

Lider koordynuje prace nad projektem, rozdziela obowiązki. 

 

Art.15 

 

Każdy członek Koła ma obowiązek: 

1) zaakceptowania postanowień niniejszego statutu; 

2) aktywnego uczestniczenia w pracach Koła; 

3) wypełnienia deklaracji członkowskiej; 

4) terminowego wywiązywania się z powierzonych prac; 

5) dbania o dobre imię oraz mienie Koła; 

6) poszanowania zasad współżycia międzyludzkiego. 

 

Art.16 

 

Każdy członek Koła ma prawo: 

 

a) aktywnego udziału w pracach Enactus UE; 

b) uczestnictwa we wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze zgodnym z celami i zasadami 

działania Enactus UE; 

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Enactus UE. 

Art.17 

W wypadku rażącego nie wywiązywania się z obowiązków Zarząd może zastosować wobec Członka Koła 

następujące środki dyscyplinarne: 

a) ustne upomnienie; 

b) pisemna nagana (na mocy uchwały); 

c) wykluczenie członka (decyzja Zarządu). 

 

Art.18 

 

Lista członków jest jawna. 

 

 

 

 

 



Rozdział IV 

Władze Koła 

 

Art.19 

1. Zarząd Enactus UE jest naczelnym organem wykonawczym  Enactus UE. Kieruje on całokształtem 

działalności Enactus UE, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje 

Organizację na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków. 

2. Zarząd składa się z: 

1) Przewodniczącego; 

2) Wiceprzewodniczącego; 

3) Członka Zarządu ds. Finansowych i Sponsoringu; 

4) Członka Zarządu ds. Kadrowych; 

5) Członka Zarządu ds. Promocji. 

 

Art.20 

 

Przewodniczący wybierany jest większością głosów członków zwyczajnych. 

 

Art.21 

 

1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na okres 12 miesięcy. Wybory odbywają się w 

miesiącu grudniu. Wyboru dokonuje się spośród członków zwyczajnych organizacji w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. 

2. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w siódmym dniu od wyborów, o ile nie wpłynął protest do Zarządu w 

sprawie zastrzeżeń co do przebiegu wyborów. Prawo do zgłoszenia protestu mają Członkowie Zarządu 

oraz 5 Członków Zwyczajnych Organizacji. 

3. Ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu. 

4. Każdy z Członków Zarządu może na własny umotywowany wniosek zrezygnować z pełnionej funkcji. 

W przypadku złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu lub cały Zarząd pełnią oni swoje funkcje do 

czasu wyboru odpowiednio nowego Członka Zarządu lub całego Zarządu na zwołanym w tym celu 

Walnym Zgromadzeniu. 

Art.22 

1. Do kompetencji Zarządu Enactus UE należy: 

1) Organizowanie i kierowanie pracami organizacji; 

2) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia; 

3) Informowanie wszystkich członków Enactus UE o swojej bieżącej działalności; 

4) Ustanawianie koordynatorów ds. poszczególnych projektów; 

5) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Enactus UE; 

6) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków; 

7) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc. 

3. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy: 

1) Kierowanie pracami Zarządu; 

2) Kierowanie działalnością Enactus UE; 



3) Koordynowanie współpracy członków Enactus UE; 

4) Reprezentowanie organizacji na zewnątrz; 

5) Zapewnienie realizacji zadań podjętych decyzją Zarządu; 

6) Podejmowanie decyzji w sytuacjach spornych w porozumieniu z Zarządem; 

7) Podpisywanie dokumentów dotyczących spraw majątkowych Enactus UE. 

4. Przewodniczący Zarządu może udzielić pisemnego pełnomocnictwa członkom Zarządu do dokonania 

czynności należących do jego kompetencji. 

Art.23 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów pięcioosobowego Zarządu we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków. 

2. Wszystkie uchwały Zarządu muszą być podpisane przez Przewodniczącego Zarządu w ciągu 3 dni. 

Jeżeli w określonym wyżej czasie Przewodniczący nie podpisze uchwał Zarządu, uchwała jest ponownie 

rozpatrywana przez Zarząd. Jeżeli Zarząd powtórnie ją przyjmie, uchwała wchodzi w życie. 

3. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Zarząd wymagana jest obecność 3 z 5 członków Zarządu. 

 

4. W wypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego jest decydujący. 

Art.24 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Enactus UE. 

Art.25 

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Członków lub 

na żądanie co najmniej 1/5 wszystkich członków Enactus UE. 

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków wybierają członkowie Enactus UE na pierwszym 

posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków na okres 12 miesięcy. 

3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła. 

4. Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku w celu wyboru władz Koła. O miejscu, terminie 

i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania w 

dowolnej formie. 

5. Walne zgromadzenie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią 

inaczej. 

Art.26 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Enactus UE należy: 

  1) uchwalanie i zmiany statutu Enactus UE; 

  2) wybór i odwoływanie członków Zarządu, które może nastąpić bezwzględną większością 

 głosów przy stwierdzeniu obecności ponad połowy członków organizacji; 

 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu; 



 4) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Enactus UE; 

 5) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Enactus UE; 

 6) określanie kierunków pracy organizacji. 

 

Rozdział V 

Finansowanie Koła 

 

Art.27 

 

Koło finansuje swoją działalność z: 

 a) środków przekazanych przez Uniwersytet Ekonomiczny; 

 b) dotacji i grantów przyznawanych przez organizacje, fundacje lub stowarzyszenia zajmujące się     

tematyką, której dotyczą projekty realizowane przez Koło; 

 c) dotacji pozyskanych sponsorów; 

 d) działalności własnej. 

 

  Rozdział VI 

 Zmiana statutu i rozwiązanie Koła 

 

Art.28 

 

1. Zmiana statutu następuje na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej na wniosek: 

 1) Zarządu; 

 2) co najmniej 1/5 wszystkich członków Enactus UE. 

2.  Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 3/5 głosów 

w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. 

Art.29 

1. Rozwiązanie organizacji następuje w drodze: 

 1) uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjęte większością 2/3 głosów w obecności ponad 

połowy członków zwyczajnych Koła; 

 2) decyzji Rektora UE, gdy działalność organizacji jest sprzeczna z prawem, Statutem UE lub 

przynosi szkody Uniwersytetowi. 

Rozdział VII 

Przepisy końcowe 

Art.30 

Statut niniejszy wchodzi w życie po przyjęciu go przez Walne Zgromadzenie Organizacji, a następnie po 

zatwierdzeniu go przez Rektora Uczelni. 

 

 

 

 

 

 


