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STATUT 
Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Nauk Ekonomicznych  

działającego w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach 

 

§1  
Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy statut reguluje działalność Studenckiego Koła Naukowego Instytutu 

Nauk Ekonomicznych, które może posługiwać się skróconą nazwą „SKN INE”. 

2. Studenckie Koło Naukowe jest dobrowolnym zrzeszeniem studentów, 

utworzonym na podstawie przepisów Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce oraz Statutu Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.  
3. Siedzibą główną Studenckiego Koła Naukowego jest siedziba główna Uczelni: 

Mjra Jana Piwnika "Ponurego" 49, 25-666 Kielce. 

4. Studenckie Koło Naukowe Instytutu Nauk Ekonomicznych swoją działalność 

prowadzi w siedzibie głównej Uczelni w Kielcach oraz w jej Filiach: 

w Myślenicach, Bochni, Tarnobrzegu, Łucku, Lwowie. 

5. Koło może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

o zbliżonym charakterze. 

6. Wykaz skrótów użytych w Statucie:  
• Koło – Studenckie Koło Naukowe Instytutu Nauk Ekonomicznych,  
• Członek – Członek Zwyczajny Koła,  
• Przewodniczący – Przewodniczący Koła,  
• Zarząd – Zarząd Koła,  
• Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Członków Koła. 

 

§2  
Misja, cele i zadania Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Nauk 

Ekonomicznych 

 

1. Celem Koła jest: 

• rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów 

i rachunkowości, marketingu oraz zarządzania,  
• stworzenie możliwości kontaktu z osobami ze świata biznesu i środowisk 

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

w przedsiębiorstwach, 

• organizowanie i uczestnictwo w konferencjach i forach naukowych, 
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• nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami i pozyskiwanie danych 

do późniejszych analiz i dyskusji, 

• nawiązywanie współpracy z innymi Kołami, w szczególności o podobnym 

charakterze, 

• umożliwianie i pomoc w poszerzaniu wiedzy wszystkich Członków Koła, 

a także czynna dyskusja nad różnymi poglądami z ich uszanowaniem. 

 
§3  

Członkostwo w Studenckim Kole Naukowym Instytutu Nauk Ekonomicznych 

 

1. Członkami Koła mogą zostać studenci kierunku Ekonomia, Finanse 

i rachunkowość, Marketing i biznes elektroniczny oraz Zarządzanie, 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:  
• podczas Zgromadzenia,  
• nie częściej niż raz w semestrze.  

3. Członkowie Koła Naukowego mają prawo do:  
• uczestnictwa w spotkaniach Koła,  
• udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Koło,  
• korzystania z wszelkich możliwości pogłębiania wiedzy i rozwijania 

zainteresowań tworzonych dla Członków Koła, 

• dysponowania jednym głosem na Zgromadzeniu,  
• zgłaszania Zgromadzeniu i Zarządowi własnych propozycji 

merytorycznych (programowych) i formalnych (w tym dotyczących 

zmian w Statucie) oraz wszelkich wag dotyczących Koła,  
• uzyskania od Zarządu rzetelnej informacji na temat planów Koła 

i wyników jego dotychczasowej działalności, 

• 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:  
• przestrzegania postanowień Statutu Koła,  
• dbania o dobry wizerunek Koła,  
• czynnego uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła,  
• stosowania się do uchwał Władz Koła,  
• przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współpracy i współżycia 

społecznego, 
• pomocy innym Członkom Koła, którzy przejawiają chęć zapoznania się 

z materiałami naukowymi, informacyjnymi, szkoleniowymi i innymi 

zgromadzonymi w ramach działalności Koła,  
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• czynnego propagowania działań Koła.  
6. Członkostwo w Kole może być w każdej chwili zawieszone, co oznacza 

zawieszenie wszystkich praw i obowiązków. Zawieszenie członkostwa następuje 

natychmiast: 

• z woli Członka Koła,  
• w uzasadnionych przypadkach na wniosek Opiekuna Koła,  
• w uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu Koła,  
• w szczególnie uzasadnionych przypadkach na umotywowany wniosek 

koordynatora projektu przy czym nie może on wnieść o zawieszenie 

członka Zarządu,  
• w razie nagannego zachowania Członka oraz uchylenia się przez niego od 

uczestnictwa w pracach i spotkaniach Koła, Zarząd może podjąć uchwałę 

o zawieszeniu jego Członkostwa. 

7. Rezygnacja Członka powinna zostać złożona Zarządowi w formie pisemnej lub 

ustnej potwierdzonej przez członków Zarządu. 

8. Zawieszenie Członkostwa nie z woli członka Koła wymaga zatwierdzenia na 

drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków. Niezatwierdzenie powoduje 

natychmiastowe odwieszenie członkostwa.  
9. Członkostwo ustaje:  

• z chwilą ukończenia studiów,  
• z chwilą rozwiązania Koła,  
• z chwilą rezygnacji Członka,  
• na skutek zawieszenia w prawach Członka trwające dłużej niż semestr. 

 
 

§4  
Władze Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Nauk Ekonomicznych 

 

1. W skład Władz Koła wchodzi:  
• Zgromadzenie Członków Koła,  
• Zarząd Koła. 

 

§5  
Zgromadzenie Członków Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Nauk 

Ekonomicznych 

 

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 Zarządu lub pisemny 

wniosek Członków Koła, w którym przedstawiają Zarządowi termin, miejsce 

i porządek obrad Zgromadzenia. 
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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 Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Vice-

Przewodniczący lub inna osoba z Zarządu Koła. 

7. W razie nieobecności Członków Zarządu, Zgromadzeniem kieruje 

Przewodniczący wybrany spośród obecnych Członków Koła. 

8. Do obowiązków i uprawnień Zgromadzenia należą:  
• wybór Zarządu,  
• zatwierdzenie rocznego planu działalności oraz wydatków wraz 

z proponowanymi źródłami finansowania, 

• podejmowanie uchwał przewidzianych w przypadku obrad 
Zgromadzenia,  

• przyjmowanie nowych członków,  
• udzielanie absolutorium Zarządowi z jego działalności  
• zmiana statutu Koła,  
• wprowadzanie zmian w rocznym planie działalności,  
• dokonywanie zmian w składzie Zarządu,  
• dokonywanie zmian w Statucie Koła,  
• 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. Udzielanie absolutorium Zarządowi następuje w trybie głosowania tajnego. 

 

§6  
Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Nauk Ekonomicznych 

 

1. Zarząd jest organem reprezentującym Koło Naukowe i podejmuje decyzje 

w formie uchwał. 

2. W skład Zarządu wchodzą 3 osoby:  
• Prezes Zarządu,  
• Zastępca Prezesa Zarządu,  
• Członek Zarządu – Sekretarz.  

3. Obowiązki i uprawnienia Zarządu: 
• przygotowanie propozycji rocznego planu działalności Koła, zgodnego 

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

źródeł finansowania,  
• czuwanie nad realizacją planu,  
• pozyskiwanie środków na finansowanie zadań i przedstawianie 

sprawozdań finansowych na Zgromadzeniu, 
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• ponoszenie odpowiedzialności za działalność Koła przed Władzami,  
• reprezentowanie Koła na terenie Uczelni i poza nią,  
• udzielenie rzetelnych odpowiedzi na kierowane przez Członków pytania 

i uwagi, 

• przydzielanie zadań i kontrola ich wykonania,  
• zwoływanie zebrań Koła,  
• wybór współpracowników-specjalistów, wskazanych w strukturze Koła,  
• wykonywanie innych zadań, o których mowa w Statucie.  

4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.  
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§7  
Reprezentacja 

 

1. Uprawnionym do reprezentacji Koła względem władz Instytutu 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 Staropolskiej Akademii Nauk 
Stosowanych w Kielcach.  

4. Opiekun lub Opiekunowie Koła proponowani są przez Dziekana Instytutu Nauk 

Ekonomicznych i aprobowani przez Rektora Staropolskiej Akademii Nauk 

Stosowanych  w Kielcach. 

5. Opiekun lub Opiekunowie Koła powinny wspierać, doradzać i pomagać 

w organizowaniu działalności Koła. Ponadto Opiekunowie reprezentują Koło 

wobec kadry naukowej oraz administracji Uczelni.  
6. Opiekunowie Naukowi Koła sprawują nadzór nad działalnością Koła. 

 

§8  
Finansowanie i sponsoring 

 

1. Środki finansowe przeznaczone na działalność Koła pochodzić będą:  
• ze środków Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach,  
• z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki,  
• z dotacji fundacji i innych organizacji typu „non-profit”, 
• od sponsorów,  
• 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. 
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§9 
Rozwiązanie Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Nauk Ekonomicznych 

 

1. Koło ulega rozwiązaniu przez jego członków zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Koła.  
 

§10  
Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 

Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Staropolskiej Akademii 

Nauk Stosowanych w Kielcach. 


