
Statut
Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Koło przyjmuje nazwę: Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów (SKNE)

2. SKNE jest organizacjąnaukową studentów działającąpTzy Państwowej WyŻszej Szkole
Zawodowej w Płocku, w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki.

3. Siedzibą SKNE jest Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki - Płock, Trzepowo.

Rozdział II. Cele i zadania SKNE:

1. Podnoszenie wiedzy z zabesu;

- ekonomii,
- profesjonalnego zarządzania i marketingu,
- integracji europejskiej,
- finansów i rachunkowości,
- agrobiznesu,
- socjologii,
- ekonometrii i statystyki,
- ubezpteczen.

2. Umozliwianie studentom zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności przydatnych w
pTacy zawodowej ) poszerząących wiedzę zdobytą w trakcie studiów.

3 ' Wspołpr aca z innymi organtzacjami i kołami naukowymi w kraju i za granicą.

4. Promowanie dobrego imienia Państwowej WyŻszej Szkoły Zawodowej w Płocku i
kierunku Ekonomia oraz wybijających się jego absolwentów.

5' organtzowanie wystaw, prelekcji, seminariów i spotkań członków SKNE zuznanymi
menedzerami i przedsiębiorcami.

6. Organizowanie wspólnych wyjazdów i obozów naukowych służących poszetzantu wiedzy.

7. Integracja środowiska studenckiego i naukowego.

8. Powyższe cele Koło realizu1e poptzez'.

- działalnoŚÓ samokształcentową,
- udział w badaniach naukowych,
- orguilZowanie seminariów, konferencji, odczytów, innych przedsięwzięć

zwtązanych z celamt działalnoŚci Koła oraz udział w podobnych inicj atywach
organizowany ch przez inne podmioty,

- aktywny udział w zyciu PWSZ.
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Rozdział III. Powstanie Koła Naukowego

1. Koło Naukowe powołują członkowie załoŻyciele stanowiący grupę inicjatywną'

2. Podstawą do rozpoc zęcia działalności plzez Koło naukowe jest:

- deklaracja udziałuw pracach Koła przynajmniej 10 członkow

- zaakceptow ane pr zęz Władze U czelni kandydatury opiekunów naukowych'

3. Członkami SKNE mogą być:
- studenci,
- absolwenci,
- nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku'

4' Studenci nie mogą stanowić mniej niŻ2l3 członków SKNE i tylko oni posiadają bierne

prawo wyborcze.

Rozdział IV. Prawa i obowi ązki cz|onków Koła

1. Członkie m zwyczajnym Koła moze być każdy student studiów licencjackich Państwowej

WyŻszej Szkoły Zawodowej w Płocku'

2. CzŁonkami honorowymi Koła mogą być absolwenci PWSZ, zatrudnieni w niej nauczyciele

akadęmiccy, atakŻe inne osoby, które zasłuŻyły się dla Koła.

3. Członek Koła ma plawo:

- uczestnic Zyc we wszystkich formach działalnoŚci regulaminowej Koła

- wybieraó i być wybieranym do władz Koła,
- udziału w Walnym Zgromadzentu,
- zgłaszać propozycje i wnioski dotyczące Koła'

4. obowiązkiem członka Koła jest:

- aktywny ldział w pracach Koła,
- ptzestrzeganie regulaminu Koła,
- realizowanie uchwał organów Koła,
- wywiązywanie się z powierzonych obowiązków'

5. Członkostwo Koła traci się poprzez|

- Dobrowolną rezygnację złoŻonąwobec ZarząduKoła lub Zgromadzenia Członków Koła,

- W przypadku pojępo*ania Członka Koła sprzecznego ze Statutem Koła lub dopuszczenia

się czynu uwłaczające go godno ści studenckiej,

- Wyklucz enie z róiu ńo.ą uchwały Zgromadzenia Członków Koła na wniosek Zarządu

Koła. od uchwały przysiuguje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego

Zgtomadzenia lub ogolnego Zgromadzenia Koła w terminie do 14 dni od chwili

otr zy mania z awi ado mi e n i a.

Rozdział V. Władze Koła

1 . Najwyżs zą władzą Koła j est Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczyć mogą wSZyScy

członkowie Koła i tor. j..yduje o wszystkich najwazniejszych sprawach Koła takich jak :

- zatwterdzanie rocznego planu Koła



_ udzielanie absolutorium, wybór i odwołanie Prezesa Koła.

2' Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w ciągu roku akademickiego.

3. Informacje o terminie i programie Walnego Zgromadzenia zamteszcza się na tablicy
informacyjnej Koła lub stronie internętowej Koła przynajmniej siedem dni przed
Zgromadzeniem.

4. Uchwały Walnego Zgromadzeniazapadąązv,,ykłąwiększoŚcią głosow w głosowaniu
jawnym, z wyjątkiem głosowań dotyczących wyborów lub gdy tajność głosowania zaŻąda
ktorykolwięk z członków Koła.

5. W ramach Koła mogą działac sekcje specjalistyczne powoływane pTzez Zarząd na wniosek
grup inicjatywnych w oparciu o przedstawiony plan i program sekcji. KaŻda sekcja posiada
opiekuna Naukowego Sekcji. Pracami sekcji kierują Naczelnicy powoływani przez Zarząd
na wniosek członków sekcji. Decyzje o rozwiązaniu sekcji podejmuje Zarząd. od decyzji
tej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenta.

Rozdział VI. organy Koła

1. organami Koła są:

a) Zarząd,
b) Walne Zgromadzente,
c) Komisja Rewizyjna,
d) opiekun Naukowy Koła i opiekunowie Naukowi Sekcji.

2. W skład Zarządu Koła wchodzą:

a) Prezes ZarząduKoła,
b) Wiceprezes Zarządu Koła ds. Finansowych'
c) Członkowie Zarządu Koła będący równocześnie Naczelnikami sekcji.

3.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

a) Przewodniczący,
b) Członek.

4. Szczegołowy zakres działaniaZarządu Koła ustala Prezes.

5. Prezes Zarządu Koła wyznaczazaktes dziaŁanl'a Członków Koła.

6. ZarządKoła dztała kolegialnie.

7. Kadencja Zarządu trwa jeden rok i ustaje w ostatnim dniu listopada kazdego roku.

8. Prezes Zarządu Koła powoływany jestprzez Walne Zebranie Koła' w drodze uchwały
bezwzględną większością głosów,przy obecnoŚci co najmniej połowy Członków Koła
uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym.

9. Mandat Prezesa wygasa:

a) po upływie kadencji,
b) w przypadku utraty przez Prezesa statusu studenta PWSZ,



c) w przyp adku złoŻenia rezygnacji,
c) w drodze odwołaniaprzez Członków Koła bezwzględną większością głosów, w

obecnoŚci co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków.
l0. odwołanie Prezesa Zarządu jest równoznaczne Z odwołaniem pozostałych Członków

Zarządu.

11. W przypadku wygaśnięcia mandatu, Prezes Zarządu pełni swoje obowiązki do czasu
powołania nowego Prezesa Zarządu.

12. Członkowie Zaruądu powoływani są przez Walne Zebrante, w drodze uchwały, na
wnio sek Prezęsa Zarządu.

13. Mandat Członka Zarządu wygasa:

a) po upływie kadencji,
b) w przypadku utraty pTZęz Członka Zarządu Statusu studenta PWSZ,
c) w przypadku zŁoŻenia rezygnacji,
d) w drodze uchwały Członków Koła, na zebraniu,bezwzględną większością głosów,

w obecności co najmniej połowy Członków Koła.
14. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członek Zarządu sprawuje swoje obowiązki do czasu

powołania nowego Członka Zarządu.

15. Do obowiązków Prezesa ZarząduKoŁanależy:

a) repr ezentowanie Koła,
b) kierowanie pracami Zarządu,
c) zwoływanie posiedzeń Zarządu, ustalanie ich porządku i przewodniczenie im,
d) ustalanie szczegółowego zakresu dztaŁan i obowiązkow ZarząduKoła.
e) koordynacja i kontrola pracy Członków Koła,
f) określenie wykładni Regulaminu Koła w sprawach spornych.

16. w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu Koła lub czasowej niemożności
wykonywan1'aprzez niego obowiązkow, pracami Koła kieruje Członek Zarządu
lw1vznaczony przez Prezesa Zaruądu.

17. Do kompetencji Zarządu Koła nalezy:

a) reprezentowanie Koła,
b) kierowanie pracą Koła,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

l8. Do kompetencji Członka Zatządu Koła nalezy:

a) wypełnianie funkcji przewidzianych Regulaminem Koła, o) reprezentowanie Koła,
b) wyznaczanie zastępcy spośród innych Członków Zarządu w przypadku

niemożliwo ś ci sprawowania funkcj i CzŁonka Zar ządu.

19. Do kompetencji Walnego ZebrantanaleŻy:

a) vyznaczenie kierunków pracy Koła,
b) wybór oraz odwołanie Zarządu Koła,
c) wybór oraz odwołanie Komisji Rewizyjnej,
d) przyjęcie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Koła,
e) przyjęcie rocznego sprawozdanta z działalności Komisji Rewizyjnej,



t
f) zatwierdzenie wystąpień Zarządu Koła do Władz Uczelni lub organów Samorządu

Studenckiego w Sprawach dotyczących funkcjonowania Koła, w) uchwal anlę oTaz
wprowadzanie zmian do Regulaminu Koła.

20. Walne Zebranie zwołuje Prezes Zaruądu przynajmniej jeden raz w roku, z własnej
inicjatywy, na wniosek opiekuna Naukowego Koła lub trzech członków Koła.

21. Walne Zebranie,na którym dokonywany jest wybór nowych władzKoła, zwoływane jest
w ciągu trzydziestu dni po upływie kadencji ustępującego Zarządu.

22. UchwaŁy organów Koła zapadają zwykłą większością głosów w obęcności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.

23. Człottkowie honorowi mają wyłącznłe głos doradczy.
24. ZłoŻenie rocznego sprawozdania z działalności Koła należy do obowi ązków ustępującego

Zarządu.
25. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŻy kontrolowanie finansowej sfery działalności

Koła'

26. Do kompetencji opiekuna Naukowego Koła naIeŻy:

a) zatwierdzanie podejmowanych przez Koło tematów badawczych podejmowanych
przez Koło i pomoc merytoIyczna w ich realizacjl,

b) r ozstr zyganie sporów członkowskich,
c) reprezentowanie Koła poza Uczelnią,
d) zatwierdzanie wydatkow przeznaczonych narea|izację celów działalnoŚci Koła.

27 . Uchwałv lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylane ptzezRektora
PWSZ lub Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki.

28. Praca Koła ma charakter społeczny.

Rozdział VII. opiekunowie Koła

1. opiekunów Koła powołuje Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki
Państwowej WyŻszej Szkoły Zawodowej w Płocku spośród pracowników Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Informatyki.

2. opiekunowie reprezentują Koło przed władzami Państwowej WyŻsze1Szkoły Zawodowej
w Płocku inazewnąttz.

3. opiekunowie opiniują proglam naukowy Koła orazUczestnlcząw jego przedsięwzięciach.

4. opiekunowie pomagają organizowac działalność Koła.

5. Kadencja opiekunów jest równa kadencji władz Wydziału Nauk Ekonomicznych i
intbrmatyki.

Rozdział VIil. Organizacja pracy Koła
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1. W ramach Koła powoływane są sekcje na wniosek członków KoŁa za zgodąWładz Koła, w
celu wykonanlaz gory określonych celów zgodnych zzadaniami i funkcjami Koła
zapisanymt w rozdziale 2 statutu.

2. Sekcje są autonomlczne Imają obowiązek informowania Władz Koła o swoich działantach
i respektowaniauzasadnionych decyzji WładzKoła, ze szczegóInym uwzględnieniem
decyzjl finansowych i współpracy z podmiotami nie stanowiącymi integralnej części Koła.

3. W sekcjach obowiązuje układ partnerski.

4. Członkowie sekcji wybierają spośród siebie co najmniej jedną osobę, odpowiedzialną za
rea|izację celów sekcji i poprawną współpracę zWładzami Koła.

Rozdział Ix. Zmiana statutu

I . Zmtana statutu uchwalana jest podczas spotkania członków Koła więks zością 2/3 głosow w
obecności co najmniej 50%o liczby członków Koła, na uzasadniony wniosek Władz Koła,
ogłoszony na poprzednim spotkaniu Koła.

Rozdział X. Rozrviązania Koła

1' Członkowie Koła mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu Koła, jeśli taki wniosęk zostanie
złoŻony prZęZ Władze Koła i zaakceptowany w głosowaniu pTzęZ członków na spotkaniu
Koła. Uchwała o roz,mązaniu Koła jest niewazna, jezeli co najmniej 5 członków Koła nie

WraŻana nią zgody.

2. Koło ulega automatycznemu lozwląZanlu, gdy na listę członków Koła wpisanych będzie
mniej ntŻ3 członków Koła.

2.Rozwlązanie Koła następuje w drodze:

a) uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów,
b) w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, na wniosek Prezesa

Zarządu Koła lub pięciu Członków Koła.
c) decyzji Rektora PWSZ na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i

Informatyki lub opiekunów Naukowych.

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

1. Do realizacji swoich celów Koło Korzysta w szczegolności ze środków f,tnansowych:

a) wyodrębnionych ptzez Uczelnię z jejbudzetu,
b) adresowanych do Koła iprzekazanychprzez fundatorów na konto Uczelni,
c) wypracowanych pTzez Członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na

podstawie umów zawteranychprzez Uczelnię z innymi podmiotami.

2. Statut Zaczyna obowiązywac po zatwierdzeniu przez Rektora PWSZ.

3. Statut ulega zmtanie na wniosek Zarządu Koła, zaopiniowany przez opiekuna Naukowego
i zatwterdzony przez Rektora PWSZ.
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