
 

STATUT  

Studenckiego Koła Naukowego „ECONOMICUS” 
działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,  

Filia w Jeleniej Górze 

 

 Art. 1. Postanowienia ogólne 

 Niniejszy statut reguluje działalność Studenckiego Koła Naukowego „ECONOMICUS”, 

które może posługiwać się skróconą nazwą SKN „ECONOMICUS”.  

1. Studenckie Koło Naukowe „ECONOMICUS” jest dobrowolnym zrzeszeniem studentów, 

utworzonym na podstawie przepisów art. 111 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź. zmianami) oraz § 95 Statutu 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Tekst jednolity według stanu na dzień 1 

stycznia 2020 r.).  

2. Siedzibą Studenckiego Koła Naukowego „ECONOMICUS” jest Filia w Jeleniej Górze, 

Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 3, 58-500 

Jelenia Góra.  

3. Koło może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbliżonym 

charakterze.  

4. Koło ma prawo używania znaków (w szczególności logo) i pieczęci wg zatwierdzonych 

przez Zgromadzenie Członków Koła wzorów.  

5. Wykaz skrótów użytych w Statucie:  

a) Koło – Studenckie Koło Naukowe „ECONOMICUS”,  

b) Członek – Członek Zwyczajny Koła  

c) Prezes – Prezes Zarządu Koła  

d) Zarząd – Zarząd Koła,  

e) Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Członków Koła  

 Art. 2. Misja, cele i zadania Koła 

 Misja Koła: 

Działamy na rzecz zapewnienia najlepszego przygotowania życiowego studentów 

      poprzez wszechstronny rozwój. 

2.   Celem Koła jest pogłębianie zdobytej wiedzy teoretycznej i przekładanie jej na 

umiejętności praktyczne poprzez: 



a) rozwijanie wiedzy z zakresu ekonomii, analizy ekonomicznej i wykorzystanie wiedzy 

do rozwiązywania rzeczywistych problemów (zastosowanie jej w praktyce);  

b) stworzenie możliwości kontaktu z osobami ze świata biznesu i środowisk 

akademickich z różnych części kraju i zagranicy, m.in. poprzez wizyty w 

przedsiębiorstwach,  

c) organizowanie i uczestnictwo w konferencjach naukowych; 

d) nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami i pozyskiwanie danych do późniejszej 

analizy i dyskusji; 

e) prowadzenie badań i analiz naukowych związanych z ekonomią; 

f) nawiązywanie współpracy z innymi Kołami, w szczególności o podobnym 

charakterze, działającymi w kraju i za granicą; 

g) umożliwianie i pomoc w poszerzaniu wiedzy wszystkich Członków Koła, a także 

czynna dyskusja nad różnymi poglądami z  ich uszanowaniem. 

 

Art. 3. Członkostwo w Kole 

1.  Członkami Koła mogą zostać studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

którzy przedstawili Zgromadzeniu pisemny wniosek o przyjęcie, zaakceptowali 

niniejszy Statut i wypełnili deklarację członkowską oraz zostali przyjęci w poczet 

Członków, decyzją Zgromadzenia.  

2. Członków Koła przyjmuje się: 

a) podczas Zgromadzenia,  

b) poprzez ciągły nabór (wypełnienie ankiety on-line).  

3. Członkowie Koła mają prawo do: 

a) uczestnictwa w spotkaniach Koła, 

b) udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez Koło,  

c) korzystania z wszelkich możliwości pogłębiana wiedzy i rozwijania zainteresowań, 

tworzonych dla Członków Koła, 

d) dysponowania jednym głosem na Zgromadzeniu, 

e) zgłaszania Zgromadzeniu i Zarządowi własnych propozycji merytorycznych 

(programowych) i formalnych (w tym dotyczących zmian w Statucie) oraz wszelkich 

uwag dotyczących Koła, 

f) uzyskania od Zarządu rzetelnej informacji na temat planów Koła i wyników jego 

dotychczasowej działalności, 



g) korzystania ze wspólnych zasobów Koła, tj. ze zgromadzonych wydawnictw, 

materiałów informacyjno-szkoleniowych i innych przedmiotów przydatnych  

w realizacji powierzonych zadań. 

4. Członkowie Koła mają obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień Statutu Koła, 

b) dbania o dobry wizerunek Koła, 

c) czynnego uczestnictwa w zebraniach Koła, 

d) stosowania się do uchwał Władz Koła, 

e) przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współpracy i współżycia społecznego, 

f) pomocy innym Członkom Koła, którzy przejawiają chęć zapoznania się materiałami 

naukowymi, informacyjnymi, szkoleniowymi i innymi zgromadzonymi w ramach 

działalności Koła, 

g) czynnego propagowania działań Koła. 

5. Zawieszenie w prawach członka:  

a) rezygnacja członka powinna zostać złożona Zarządowi w formie pisemnej lub ustnej 

potwierdzonej co najmniej przez dwóch członków Zarządu, 

b) w razie nagannego zachowania Członka oraz uchylania się przez niego od 

uczestnictwa w pracach i spotkaniach Koła, Zarząd może podjąć uchwałę  

o zawieszeniu jego Członkostwa. 

6. Członkostwo ustaje: 

a) z chwilą ukończenia studiów,  

b) z chwilą rozwiązania Koła, 

c) z chwilą rezygnacji Członka. 

d) na skutek zawieszenia w prawach członka trwające dłużej niż semestr.  

 

 Art. 4. Władze Koła 

1. W skład Władz Koła wchodzi: 

a) Zgromadzenie Członków Koła,  

b) Zarząd Koła. 

 

Art. 4.1 Zgromadzenie Członków Koła 

1. Zgromadzenie Członków Koła jest zebraniem wszystkich członków Koła Naukowego. 

2. Obowiązek zwołania Zgromadzenia spoczywa na Zarządzie. 

3. Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.  



4. Zgromadzenie może być zwoływane częściej, na wniosek: 

a) Zarządu lub  

b) pisemny wniosek 1/3 Członków Koła, w którym przedstawią Zarządowi 

termin, miejsce i porządku obrad Zgromadzenia. 

5. Zarząd powiadamia w formie elektronicznej lub poprzez wywieszenie zawiadomienia 

na tablicy ogłoszeń, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem Członków o 

terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia. 

6. Zgromadzeniem Kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Vice-Prezes 

Zarządu lub inna osoba z Zarządu Koła.  

7. W razie nieobecności Członków Zarządu, Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący 

wybrany z pośród obecnych Członków Koła. 

8. Do obowiązków i uprawnień Zgromadzenia należą: 

a) wybór  Zarządu 

b) zatwierdzenie rocznego planu działalności oraz wydatków wraz  

z proponowanymi źródłami finansowania,  

c) podejmowanie uchwał przewidzianych w porządku obrad Zgromadzenia, 

d) przyjmowanie nowych członków, 

e) udzielanie absolutorium Zarządowi z jego działalności, 

f) wprowadzanie zmian w rocznym planie działalności, 

g) dokonywanie zmian w składzie Zarządu,  

h) dokonywanie zmian w Statucie Koła, 

i) zatwierdzanie wzorów Loga. 

9. Zgromadzenie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba 

że postanowienia Statutu stanowią inaczej 

10. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się większością 2/3 głosów przy obecności, 

co najmniej połowy członków Koła 

11. Udzielenie absolutorium Zarządowi następuje w trybie głosowania tajnego. 

 

Art. 4.2 Zarząd Koła 

1. Zarząd jest organem reprezentującym Koło Naukowe i podejmuje decyzje w formie 

uchwał.  

2. W skład Zarządu wchodzą 3 osoby: 

a) Prezes Zarządu, 

b) Zastępca Prezesa Zarządu, 



c) Członek Zarządu – Sekretarz. 

3. Obowiązki i uprawnienia Zarządu: 

a) przygotowanie propozycji rocznego planu działalności Koła zgodnego  

z celami Koła, z uwzględnieniem zadań statutowych, wraz ze wskazaniem źródeł 

finansowania, 

b) czuwanie nad realizacją planu, 

c) pozyskiwanie środków na finansowanie zadań i przedstawianie sprawozdań 

finansowych na Zgromadzeniu, 

d) zwoływanie Zgromadzenia, 

e) ponoszenie odpowiedzialności za działalność Koła przed władzami Wydziału, 

f) reprezentowanie Koła na terenie Uczelni i poza nią, 

g) udzielanie rzetelnych odpowiedzi na kierowane przez Członków pytania  i uwagi, 

h) przydzielanie zadań i kontrola ich wykonania, 

i) zwoływanie zebrań Koła, 

j) wybór współpracowników – specjalistów, wskazanych w strukturze Koła, 

k) wykonywanie innych zadań, o których mowa w Statucie. 

4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. 

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

Art. 5. Reprezentacja 

1. Uprawnionym do reprezentacji Koła względem władz Wydziału i Uczelni oraz osób 

trzecich jest Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu. 

2. Do ważności pism i dokumentów Koła wymagany jest podpis Prezesa Zarządu (lub 

upoważnionego przez niego Członka Zarządu) i jednego Opiekuna Koła. 

3. Opiekunami Koła są pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

Filii w Jeleniej Górze, Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej. 

4. Opiekun lub Opiekunowie Koła proponowani są przez Kierownika Katedry Ekonomii i 

Polityki Ekonomicznej i aprobowani przez Rektora Uczelni. 

5. Opiekun lub Opiekunowie Koła powinni wspierać, doradzać i pomagać w organizowaniu 

działalności Koła. Ponadto Opiekunowie reprezentują Koło wobec kadry naukowej oraz 

administracji Uczelni. 

6. Opiekunowie Naukowi koła sprawują w imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu nadzór nad działalnością Koła. 

Art. 6. Finansowanie i sponsoring 

1. Środki finansowe przeznaczone na działalność Koła pochodzić będą: 



a) ze środków Wydziału Ekonomii i Finansów, 

b) z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki , 

c) z dotacji fundacji i innych organizacji typu „non-profit”, 

d) od sponsorów, 

e) z pozostałych źródeł. 

2. Sponsorem w rozumieniu Statutu może być Osoba Fizyczna lub Prawna wspierająca 

finansowo, rzeczowo lub usługowo działalność Koła i wszelkie inicjatywy 

podejmowane przez Koło. 

3. Warunki umowy sponsoringu będą każdorazowo ustalane z Zarządem Koła. 

4. Członkowie Koła nie opłacają składek członkowskich. 

 Art. 7. Struktura koła 

1. Zarząd, za akceptacją Zgromadzenia Członków Koła, może spośród członków Koła 

powołać osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań zleconych tzw. współpracowników-

specjalistów.  

2. Współpracownicy wykonywać będą zadania w zależności od działu, do którego zostaną 

przydzieleni. Zakres zadań Działów obejmuje m.in.: 

a) dział marketingu i promocji, do którego zadań należy szeroko pojmowana 

promocja koła, wizytówki, plakietki, logo, plakaty, strategia marketingowa, 

ustalanie wizji. 

b) dział współpracy, do którego zadań należy nawiązywanie i utrzymywanie 

kontaktów z innymi Kołami, z Samorządem Studenckim, ze strukturami Uczelni, 

a także z mediami oraz poszukiwanie instytucji wspierających. 

c) dział kadr, do którego zadań należy zarządzanie kadrami Koła, nadzorowanie listy 

członków oraz organizacja i przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. 

d) dział administracji i obsługi technicznej, do którego zadań należy obsługa 

internetowa, nadzór nad gablotą, gospodarowanie materiałami biurowymi, 

zaopatrzenie Koła. 

Art. 8. Rozwiązanie Koła 

1. Koło ulega rozwiązaniu w przypadku podjęcia uchwały Senatu na wniosek Rektora, w 

przypadku, gdy działalność Koła będzie wykazywać rażące lub uporczywe naruszanie 

przepisów ustawowych, statutu uczelni lub statutu Koła. 

2. Rektor uchyla uchwałę organu Koła niezgodną z przepisami ustawowymi, statutem 

uczelni lub statutem Koła.  

 Art. 9. Postanowienia końcowe 



1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem rozstrzyga Zgromadzenie Członków 

Koła. 

2. Zgromadzenie Członków Koła może uchwalić regulamin działania poszczególnych 

organów Koła i wykonywania zadań Koła. 

 


