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STATUT 

KOŁA NAUKOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

 

 Niniejszy Statut został przyjęty przez założycieli Koła Naukowego Zarządzania Jakością i wchodzi w życie 

z dniem zatwierdzenia przez J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

1.  Koło Naukowe Zarządzania Jakością, zwane dalej „Kołem Naukowym”, działa na Wydziale Inżynieryjno-

Ekonomicznym przy Katedrze Analizy Jakości i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem 

studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, samodzielnie określającym swoje cele, program                      

i struktury organizacyjne.  

2.  Koło Naukowe uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 

3. Koło Naukowe działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności niniejszego Statutu, Statutu 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 2 

 Siedzibą Koła Naukowego jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

 

§ 3 

 Koło Naukowe ma prawo do używania odznak i pieczęci według zatwierdzonych wzorów, jednak Koło 

Naukowe nie może dokonywać zmiany formy logo, logotypu i nazwy Uczelni i wykorzystywać jej w jakiejkolwiek 

innej formie niż jest to przewidziane w Obowiązującym Systemie Identyfikacji Wizualnej Uczelni wprowadzonym 

Zarządzeniem Rektora nr 1/2002 z dnia 02. stycznia 2002 roku, z późniejszymi zmianami. 
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ROZDZIAŁ  2 

CELE KOŁA NAUKOWEGO I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 4 

1.  Celem działalności Koła Naukowego jest: 

1) konsolidacja wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wokół 

problematyki zastosowań współczesnych systemów zarządzania przez jakość, 

2) edukacja w zakresie wykraczającym poza program standardowy studiów wyższych w zakresie 

zarządzania przez jakość, 

3) rozwijanie zainteresowań naukowych w zakresie zarządzania, w tym zarządzania przez jakość, 

4) pogłębienie wiedzy praktycznej oraz doświadczenia w zakresie wykorzystania najnowszych 

osiągnięć z dziedziny zarządzania, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia zarządzania jakością, 

5) propagowanie najnowszych idei w zakresie zarządzania wśród studentów Uczelni, a także szerszego 

grona odbiorców, 

6) wspieranie rozwoju naukowego Członków Koła poprzez szkolenia i możliwość uzyskiwania 

certyfikatów i uprawnień, 

7) umacnianie więzi koleżeńskich wśród Członków Koła. 

2. Cele, o których mowa w ust. 1, są realizowane przy udziale i merytorycznym wsparciu Opiekuna 

Naukowego, którym jest pracownik dydaktyczny Katedry Analizy Jakości zajmujący się problematyką obejmującą 

zarządzanie jakością. 

 

§ 5 

1.  Koło Naukowe realizuje cele między innymi poprzez: 

1) prowadzenie działalności edukacyjnej w postaci spotkań, seminariów, prelekcji, prezentacji, 

wydawanie broszur, folderów, serii zeszytów naukowych, 

2) publikację artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, w tym publikacje internetowe, 

3) zapraszanie na spotkania i odczyty przedstawicieli nauki oraz biznesu, 

4) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie obszarów objętych zainteresowaniem Członków Koła 

Naukowego oraz wynikających z bieżącej działalności Koła Naukowego, 

5) współpracę z instytucjami naukowymi oraz dydaktycznymi, których działalność wiąże się ze sferą 

zainteresowań Koła Naukowego, 

6) prowadzenie badań naukowych w zakresie systemów zarządzania jakością i certyfikacji tych 

systemów,  

7) opracowywanie materiałów edukacyjnych z tematyki będącej w zakresie zainteresowań Koła 

Naukowego, 
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8) pielęgnację zasad etyki w życiu, pracy naukowej i postawach studenckich. 

ROZDZIAŁ  3 

CZŁONKOWIE KOŁA NAUKOWEGO 
 

§ 6 

 Członkowie Koła Naukowego dzielą się na: 

1) Członków Zwyczajnych 

2) Członków Wspierających 

3) Członków Honorowych. 

§ 7 

1.  Członkami Zwyczajnymi Koła Naukowego mogą być studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, popierający cele Koła Naukowego i sposoby ich realizacji oraz uczestniczący czynnie w pracach Koła 

Naukowego. 

2.  Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne musi uzyskać rekomendację trzech Członków Zwyczajnych. 

 

§ 8 

1.  Członkami Wspierającymi Koła Naukowego mogą być osoby popierające cele Koła Naukowego i sposoby 

ich realizacji. 

2.  Członkiem Wspierającym Koło Naukowe może być osoba prawna, zainteresowana działalnością Koła 

Naukowego, popierająca cele i sposoby ich realizacji deklarująca stałą lub czasową pomoc finansową lub 

rzeczową. 

3.  Członek Wspierający będący osobą prawną działa poprzez swojego przedstawiciela. 

 

§ 9 

 Status Członka Honorowego może uzyskać osoba szczególnie zasłużona dla Koła Naukowego. 

§ 10 

 Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych. 

 

§ 11 

 Członkostwo wspierające nabywa się na mocy uchwały Zarządu Koła Naukowego powziętej zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu Koła. 
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§ 12 

 Członkostwo honorowe nabywa się na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Koła Naukowego 

powziętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu – na podstawie 

pisemnego wniosku co najmniej 3 Członków Zwyczajnych. 

 

§ 13 

 Członkowie Zwyczajni, zwani dalej „Członkami Koła Naukowego”, mają prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego statutowych organów Koła Naukowego, 

2) uczestnictwa z głosem stanowiącym w zebraniach organów Koła Naukowego, 

3) zgłaszania postulatów i wniosków wobec Organów Koła Naukowego, 

4) uczestnictwa w spotkaniach, sympozjach, szkoleniach i zjazdach na warunkach określonych przez 

Zarząd Koła Naukowego. 

§ 14 

 Członkowie Wspierający mają prawo: 

1) uczestniczenia w zebraniach organów Koła Naukowego, jednakże bez prawa głosu stanowiącego, 

2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec Organów Koła Naukowego, 

3) uczestnictwa w spotkaniach, sympozjach, szkoleniach i zjazdach na warunkach określonych przez 

zarząd Koła Naukowego. 

 

§ 15 

 Członkowie Honorowi mają prawo: 

1) uczestniczenia w zebraniach organów Koła Naukowego, jednakże bez prawa głosu stanowiącego, 

2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec Organów Koła Naukowego, 

3) uczestnictwa w spotkaniach, sympozjach, szkoleniach i zjazdach na warunkach określonych przez 

Zarząd Koła Naukowego, 

4) posługiwania się tytułem Członka Honorowego. 

 

§ 16 

 Członkowie Koła Naukowego są zobowiązani do: 

1) przestrzegania niniejszego Statutu, uchwał Organów  Koła Naukowego, statutu Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, regulaminu studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

oraz innych przyjętych przez Organy Koła Naukowego aktów wewnętrznych oraz prawa 

powszechnie obowiązującego, 

2) czynnego udziału w realizacji statutowych celów Koła Naukowego. 
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§ 17 

 Członkostwo ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia Członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Koła Naukowego, 

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na środek kary pozbawienia praw 

publicznych, 

3) zaniechania udziału w realizacji statutowych celów Koła Naukowego, po 2-krotnym pisemnym 

upomnieniu, 

4) działania na szkodę Koła Naukowego, 

5) ukończenia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w terminie 3 miesięcy od daty 

obrony,  

6) śmierci. 

 

§ 18 

1.  O ustaniu członkostwa z powodów określonych w § 17 pkt 1 decyduje Zarząd Koła Naukowego, w drodze 

uchwały, większością głosów przy obecności 2/3 Członków Zarządu Koła Naukowego. 

2.  O ustaniu członkostwa z powodów określonych w § 17 pkt 2, 3, 4 stwierdza Walne Zebranie Członków Koła 

Naukowego w drodze uchwały powziętej przez Członków Zwyczajnych Koła Naukowego z zastrzeżeniem § 22 

ust. 1.  

 

 

ROZDZIAŁ  4 

ORGANY KOŁA NAUKOWEGO 

 

 Organami Koła Naukowego są: 

1) Walne Zebranie Członków Koła Naukowego, zwane dalej „Walnym Zebraniem Członków” 

2) Zarząd Koła Naukowego, zwany dalej „Zarządem” 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

WALNE ZEBRANIE KOŁA NAUKOWEGO 

 

§ 19 

 Najwyższym organem Koła Naukowego jest Walne Zebranie Członków. 
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§ 20 

1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne. 

2.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na pół roku. 

3.  Zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na 

pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemne żądanie co najmniej 1/5 liczby Członków Zwyczajnych Koła 

Naukowego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia pisemnego żądania. 

4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od podjęcia 

uchwały przez Zarząd. 

5.  Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków musi: 

1) zostać ogłoszona z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Walnego 

Zebrania Członków, 

2) zawierać agendę zebrania z jednoznacznym wyszczególnieniem celu zwołania Walnego Zebrania 

Członków oraz plan obrad. 

6.  Walne Zebranie Członków może powoływać ciała doradcze. 

 

 

§ 21 

 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) ustalenie programu i kierunków działania Koła Naukowego, 

2) uchwalanie zmian w Statucie Koła Naukowego, 

3) wybór Zarządu w składzie 3 osób, 

4) wybór Komisji Rewizyjnej w składzie 2 osób, 

5) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6) podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i wszystkich 

Członków Koła, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie ustania członkostwa, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Koła Naukowego, 

9) uchwalanie harmonogramu pracy organów Koła Naukowego. 

 

§ 22 

1.  Walne Zebranie Członków ma prawo do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy 

Członków Zwyczajnych. W przypadku braku quorum ustala się drugi termin Zebrania, który może nastąpić nie 

wcześniej niż po 15 minutach od terminu ogłoszenia rozpoczęcia Zebrania. W tym przypadku uchwała Zebrania 

może zostać podjęta zwykłą większością głosów w głosowaniu bez względu na liczbę obecnych Członków.  
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2.  Przed podjęciem uchwał przez Walne Zebranie Członków ich przedmiot zostanie skonsultowany z 

Opiekunem Naukowym Koła. 

§ 23 

1.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym albo tajnym zwykłą większością 

głosów, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

2. Głosowanie tajne odbywa się w sprawach osobowych. W pozostałych przypadkach Walne Zebranie 

Członków może ustalić głosowanie jawne. 

 

ZARZĄD 

 

§ 24 

 Zarząd kieruje całokształtem działalności Koła, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za 

swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.   

 Zarządu Koła Naukowego składa się z 3 osób: 

1) Prezesa, 

2) Wiceprezesa, 

3) Sekretarza-Skarbnika. 

W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym Opiekun Naukowy.  

 

 

§ 25 

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

1) kierowanie całokształtem działalności Koła Naukowego zgodnie z postanowieniami Statutu oraz 

uchwałami Walnego Zebrania Członków, 

2) reprezentowanie Koła Naukowego na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Koła Naukowego oraz uchwalanie budżetów i preliminarzy 

wydatków, a także zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych, 

4) ustalanie planów działania, 

5) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków, 

6) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków regulaminów pracy organów Koła Naukowego, 

7) uchwalanie instrukcji, wytycznych, 

8) powoływanie komisji i zespołów roboczych, 

9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

10) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Koła Naukowego do krajowych i zagranicznych zrzeszeń kół 

naukowych, 

11)  podejmowanie czynności nie należących do właściwości innych organów Koła Naukowego. 
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§ 26 

1.  Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 

raz na dwa miesiące. 

2.  Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes. 

3.  Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego Członków w tym 

Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa. 

4.  Oświadczenia woli w sprawach finansowych i cywilno-prawnych wymagają reprezentacji łącznej trzech 

Członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

 

§ 27 

1.  Kadencja Zarządu trwa 1 rok akademicki, a jego wybór powinien odbyć się nie później niż              w ciągu 

miesiąca od rozpoczęcia nowego roku akademickiego na Walnym Zebraniu Członków przy obecności co najmniej 

2/3 Członków Zwyczajnych. 

2.  Członkiem Zarządu można być przez maksymalnie trzy kadencje. 

3.  Kandydatem na Prezesa może być osoba będąca Członkiem Koła Naukowego od co najmniej roku i 

posiadająca status Członka Zwyczajnego. 

4.  Prawo do zgłaszania kandydatów na Prezesa posiadają wszyscy obecni na Walnym Zebraniu Członkowie. 

Liczba zgłoszonych kandydatur nie podlega ograniczeniu, zalecany jest jednak umiar w typowaniu liczby 

kandydatów. 

5.  W wyborach na Prezesa zwycięży w I turze ten kandydat, który otrzyma 50% głosów plus 1 głos. 

6.  Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał wyniku określonego powyżej, to do II tury głosowania przechodzą 

dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

7.  W II turze głosowania zwycięży ten z kandydatów, który otrzyma największą liczbę głosów.           W 

przypadku uzyskania w II turze głosowania jednakowej liczby głosów przez kandydatów, przeprowadza się 

wybory dodatkowe z tymi kandydatami. 

8.  Prezes ma prawo wskazać kandydatów na Wiceprezesa i Sekretarza-Skarbnika. Wybór Zarządu zatwierdza 

Walne Zgromadzenie Członków większością głosów w głosowaniu tajnym. 

9.  Zarząd ma prawo w drodze uchwały wnioskować do Walnego Zebrania Członków o odwołanie ze swego 

składu poszczególnych Członków w przypadku nie wypełniania kompetencji Zarządu określonych w § 25. 

10.  W razie potrzeby na wakujące 1 miejsce w Zarządzie można dokooptować nowego Członka.           W 

przypadku 2 miejsc zwolnionych w Zarządzie wymagane jest zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz wybór 

nowego Zarządu.  
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11.  Kooptacja odbywa się w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby 

Członków Koła Naukowego. 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 28 

 Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Koła Naukowego, składa się z 2 Członków, którzy 

spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Członka Komisji. Powołanie                       i odwołanie Członków 

Komisji Rewizyjnej odbywa się mocą uchwały Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 29 

 Komisja Rewizyjna powołana jest do: 

1) kontroli całokształtu działalności Koła Naukowego, w szczególności zgodnego jej działania z 

postanowieniami Statutu, 

2) kontroli realizacji uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Członków, 

3) kontroli gospodarki finansowej, 

4) zatwierdzenia bilansu i innych sprawozdań finansowych. 

 

§ 30 

1.  Komisja Rewizyjna składa zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności 

za poprzedni rok akademicki. 

2.  Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie za okres swojej kadencji. 

3.  Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok akademicki. 

 

§ 31 

1.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu. 

2.  Przewodniczący lub upoważniony przez niego Członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w 

posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

3.  W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej może brać udział z głosem doradczym Opiekun Naukowy Koła. 
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ROZDZIAŁ  5 

MAJĄTEK I FUNDUSZE KOŁA NAUKOWEGO 

 

§ 32 

1.  Koło Naukowe opiera swe działania głównie na środkach finansowych pochodzących od Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, wg zasad określonych uchwałami Senatu i innymi przepisami prawa, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Koło może ubiegać się i przyjmować środki na działalność statutową: 

1)  od fundacji, stowarzyszeń, instytucji i zakładów popierających cele statutowe Koła Naukowego, 

2)  z darowizn, spadków, zapisów, 

3)  dochodów z własnej działalności (zwłaszcza wydawniczej). 

 

 

ROZDZIAŁ  6 

ROZWIĄZANIE KOŁA NAUKOWEGO 

 

§ 33 

1.  Rozwiązanie Koła Naukowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 3/4 

głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych.  

2.  Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Koła Naukowego Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o 

powołaniu Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej, której zadaniem będzie uregulowanie wszelkich zobowiązań Koła 

Naukowego i przekazaniu, w porozumieniu z Kwestorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

składników majątkowych umieszczonych w polu spisowym pomieszczenia Koła Naukowego Uniwersytetu 

Ekonomicznego. 

 

 

 

 

  


