
STATUT KOŁA NAUKOWEGO 

§1 Statut reguluje 

działalność Koła Naukowego zwanego dalej „Kołem". 

§2 

1. Kolo jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem studentów Akademii 

Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, zwanej dalej „Akademią". 

2. Koło nie posiada osobowości prawnej. 

3. Koło działa przy Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Inżynieryjno-

Ekonomicznego. 

4. Koło działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 

164, poz. 1365 ze zm.), Statutu akademii oraz innych przepisów prawa. 

§3 

Koło powołuje się na czas nieokreślony. 

§4 

Koło powołane zostaje z inicjatywy studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 

w składzie: Magdalena Kurczewska, Marek Gajewski, Adam Kruk, Łukasz Owczarek, 

zwanych dalej założycielami. 

§5 

Koło ma prawo używać znaków i pieczęci wg wzorów zgodnych z obowiązującym systemem 

Identyfikacji Wizualnej Uczelni wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 1/2002 z dnia 2 

stycznia 2002 r. 

§6 

Koło może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym profilu 

działania i zajmujących się podobną problematyką. 

§7 

Celem działalności koła jest: 

1) przyczynianie się do podnoszenia poziomu naukowego studentów Wydziału 

Inżynieryjno-Ekonomicznego oraz dbanie o dobre imię Akademii, 

2) rozszerzanie wiedzy związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz innymi 

organizacjami, 

3) nabycie umiejętności wykorzystania w praktyce  zdobytej  wiedzy w zakresie 

zarządzania, 

4) aktywowanie studentów do zdobywania doświadczeń w dziedzinie zarządzania 

organizacjami, 

5) kreowanie szans wejścia przez studentów na rynek pracy, 
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6) aktywowanie studentów do działalności społecznej, głównie Wydziału Inżynieryjno-

Ekonomicznego, oraz integrowanie osób o podobnych zainteresowaniach, 

7) popularyzacja podstaw wiedzy o zarządzaniu wśród młodzieży gimnazjalnej 

oraz ponadgimnazjalnej. 

§8 

Koło realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, spotkań i seminariów 

związanych z działalności Koła, zwanych dalej projektami; 

2) realizację pracy naukowej Członków Koła w odpowiednich zespołach projektowych; 

3) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi zajmującymi się 

problemami zarządzania, w tym przede wszystkim z prowadzącymi działalność 

gospodarczą badawczą oraz popularyzującą naukę; 

4) publikowanie wyników prac Koła w czasopismach, biuletynach i prasie naukowej; 

5) organizowanie kształcenia młodych ludzi w zakresie zarządzania. 

§9 

Członkami Zwyczajnymi Koła mogą być wyłącznie studenci Akademii. 

§ 10 

Członkostwo Zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Zarządu Koła, po okresie 1 miesiąca 

aktywnej pracy na rzecz Koła. 

§11 

Członkami Honorowymi Koła mogą być absolwenci wyższych uczelni lub zatrudnieni w nich 

nauczyciele akademiccy, a także osoby, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju Koła. 

Członkostwo Honorowe nabywa się na mocy uchwały Zgromadzenia Członków Koła. 

§12 

Zarząd Koła może przyznać miano sympatyka Koła osobom i instytucjom szczególnie 

wspierającym działalność Koła. 

§13 

Założyciele uzyskują status Członków Zwyczajnych z dniem rejestracji Koła. 

§14 

Kompetencje Członków Zwyczajnych Koła: 

1) uczestniczenie w pracach Koła, 

2) korzystanie z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której działa Koło, 

3) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Koła, 

4) udział w e wszystkich projektach organizowanych przez Koło, 

5) wypowiadanie się i zgłaszanie wniosków dotyczących funkcjonowania Koła. 
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§15 

Członkowie Honorowi i Sympatycy Koła: 

1) mogą brać udział w pracach Koła a także uczestniczyć w Zgromadzeniu Członków 

Koła, o ile Zarząd Koła wyrazi na to zgodę, 

2) mają prawo głosu na Zgromadzeniu Członków Koła, o ile Zarząd Koła wyrazi zgodę, 

3) służą swoim doświadczeniem i radą podczas prac Koła. 

§16 

Członkostwo zwyczajne i honorowe w Kole wygasa w przypadku: 

1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Koła, 

2) śmierci Członka Koła, 

3) utraty statusu studenta, chyba że Członek wystąpi do Zarządu Koła o przyznanie mu 

statusu Członka Honorowego lub Sympatyka, 

4) rozwiązania Koła. 

§17 

W przypadku naruszenia Statutu Koła przez jego Członka, Zarząd Koła może podjąć uchwałę 

o skreśleniu z listy Członków Koła - zarówno Członka Zwyczajnego jak i Członka 

Honorowego honorowego. 

§18 

W przypadku niemożności czasowego wykonania przez Członka Zwyczajnego obowiązków o 

których mowa w § 14, lub na wniosek samego Członka Koła, Zarząd Koła może podjąć 

uchwałę o zawieszeniu Członka w sprawowaniu funkcji. 

§19 

Od uchwały Zarządu Koła, o której jest mowa w § 17 i § 18, przysługuje możliwość 

odwołania się do Zgromadzenia Członków Koła w terminie 1 miesiąca od daty pisemnego 

powiadomienia o podjętej uchwale. Po tym terminie uchwałę uważa się za prawomocną. 

§20 

Zgromadzenie Członków Koła ma obowiązek rozpatrzenia wszystkich zgłaszanych wniosków 

i odwołań w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Uchwały Zgromadzenia Członków Koła 

dotyczące Członków są ostateczne. 

§21 

Do ogólnej liczby Członków Koła nie zalicza się członków prawomocnie usuniętych lub 

zawieszonych zgodnie z § 17 i § 18. 
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Organy Koła 

§22 

Organami Koła są: 

1) Zgromadzenie Członków Koła, zwane dalej „Zgromadzeniem", 

2) Zarząd Koła, zwany dalej „Zarządem", 

3) Komisja Rewizyjna, zwana dalej „Komisją". 

Zgromadzenie 

§23 

Zgromadzenie jest zebraniem Członków, którzy nie są prawomocnie usunięci lub zawieszeni 

zgodnie z § 17 i § 18, i jest najwyższym organem Koła. 

§24 

Zgromadzenie może zostać zwołane na wniosek : Zarządu, Komisji lub przynajmniej 1/3 

ogólnej liczby Członków Koła. 

§25 

Informacje o terminie, miejscy i porządku obrad Zgromadzenia powinna zostać dostarczona 

minimum na 2 tygodnie przed posiedzeniem oraz umieszczona na stronie internetowej Koła. 

§26 

Na Zgromadzeniu każdemu Członkowi przysługuje jeden głos. 

§27 

Kompetencje Zgromadzenia: 

1) mianowanie i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji w tajnym głosowaniu 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków; 

2) zmiana Statutu Koła i podjęcie decyzji o rozwiązaniu Koła przy kwalifikowanej 

większości 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków; 

3) prawo uchylenia decyzji Zarządu i Komisji zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków; 

4) nadanie tytułu Członka Honorowego i Sympatyka Koła zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej ogólnej liczby Członków. 

§28 

Uchwały Zgromadzenia są ostateczne, z zachowaniem § 48. 

4 



Zarząd 

§29 

Zarząd składa się z : 

1) Prezesa, 

2) Wiceprezesa. 

3) Skarbnika, wybranych 

przez Zgromadzenie. 

§30 

Zarząd jest powoływany na rok akademicki. 

§31 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum 2 członków 

Zarządu w tym Prezesa Koła. 

§32 

Kompetencjami Zarządu są: 

1) zwoływanie zgromadzenia, 

2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia, 

3) ustalanie wysokości obowiązkowych składek członkowskich. 

4) zarządzanie majątkiem Koła, 

5) przyjmowanie, zawieszanie oraz skreślanie z listy Członków Koła, 

6) kierowanie działalnością Koła i organizowanie jego prac, 

7) powoływanie czasowych zespołów projektowych, 

8) reprezentowanie interesów Koła, 

9) składanie sprawozdania ze swojej działalności i powierzonych mu środków w 

momencie upływu kadencji, 

10) umożliwianie Komisji kontroli działalności Zarządu 

11) przeprowadzanie wyborów do Komisji. 

Zarząd ma prawo upoważnić dowolnego Członka Koła do reprezentowania Koła w określonej 

dziedzinie i określonym czasie. 

§34 

Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku: 

1) złożenie pisemnej rezygnacji Członka, 

2) śmierć Członka, 

3) upłynięcie kadencji Zarządu, 

4) odwołanie Członka Zarządu przez Zgromadzenie, 

5) rozwiązanie Koła, o którym mowa w § 46. 
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§35 Skład Zarządu na 

pierwszą kadencję zostaje wybrany spośród Założycieli. 

Komisja 

§36 

Komisja liczy trzech Członków wybranych przez Zgromadzenie, przy czym Komisja 

pierwszej kadencji jest jednoosobowa i wybrana spośród Założycieli. 

§37 

Komisja powoływana jest na jeden rok akademicki. 

§38 Nie można łączyć 

członkostwa w Komisji z członkostwem w Zarządzie. 

§39 

Wszelkie uchwały Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w obecności wszystkich 

Członków Komisji. 

§40 

Kompetencjami Komisji są: 

1) kontrola pracy Zarządu, 

2) opiniowanie sprawozdania z działalności Zarządu, 

3) zastępowanie Zarządu z chwilą jego zawieszenia bądź odwołania do czasu powołania 

nowych organów. 

§41 

Mandat Członka Komisji wygasa w przypadku: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji Członka, 

2) śmierci Członka, 

3) upłynięcia kadencji Komisji, 

4) odwołania Członka Komisji przez Zgromadzenie, 

5) rozwiązanie Koła, o którym mowa w § 46. 
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Finanse Koła 

§42 

Koło finansuje swoją działalność: 

1) ze składek członkowskich, 

2) ze środków przekazanych przez Akademię, 

3) z darowizn od osób fizycznych lub prawnych, 

4) z prowadzonych przedsięwzięć. 

Opiekun Koła 

§43 

Opiekunem Koła, zwanym dalej „Opiekunem", jest pracownik Wydziału Inżynieryjno-

Ekonomicznego. Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademii. 

§44 

Rolą Opiekuna jest opracowanie strategii Koła z uwzględnieniem opinii i propozycji jego 

Członków. 

§45 

Do kompetencji Opiekuna należy: 

1) zatwierdzanie oraz wspomaganie ustalania i realizacji problemów badawczych 

podejmowanych przez Koło, 

2) zatwierdzanie wydatków przekraczających 50,- zł przeznaczonych na realizację celów 

Koła, 

3) opiniowanie zmian Statutu Koła, 

4) reprezentowanie interesów Koła, 

5) interwencja w bieżącą pracę Koła w przypadku naruszenia jego Statutu lub interesu 

Akademii, w tym składanie wniosków do Rektora Akademii o uchylenie uchwał 

organów Koła. 

Rozwiązanie Koła 

§46 

Koło ulega rozwiązaniu w przypadku: 

1) brak możliwości zapewnienia ciągłości jego działania, 

2) decyzji Rektora Akademii, 

3) uchwały Zgromadzenia, 

4) zmniejszenia liczby Członków Koła poniżej 3. 
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Postanowienia końcowe 

§47 

Statut ulega zmianie na wniosek organów Koła z zachowaniem § 27 pkt 2 po zaopiniowaniu 

przez Opiekuna oraz zatwierdzeniu przez Rektora Akademii. 

§48 

Rektor uchyla uchwały organu Koła niezgodne przepisami prawa, Statutem Akademii, 

niniejszym Statutem oraz gdy naruszają powagę lub interes Akademii. 

§49 

Spotkania Koła odbywają się zgodnie z jego celami i uprawnieniami uwzględniając przepisy 

Akademii. 

§50 

W spotkaniach Koła mogą brać udział teoretycy i praktycy związani z obszarem działalności 

Koła. 

§51 Statut 

wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora. 
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