
Załącznik do uchwały nr 2/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku 

Strona 1 z 8 

 

STATUT 

KOŁA STUDENCKIEGO EXPERT 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Koło Studenckie EXPERT (zwane dalej Kołem) działa przy Kolegium Studiów Zarządzania  

i Bezpieczeństwa Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

2. Siedziba Koła i jego organów znajduje w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 

przy al. Kilińskiego 12, budynek A, pok. 48. 

3. Koło nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Koła Studenckiego EXPERT oraz 

zgodnie ze Statutem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica Płocku. 

4. Koło używa znaku graficznego, który odróżnia je od innych organizacji oraz posługuje się 

nazwą skróconą KS „EXPERT”. Znak graficzny zwany dalej „Logo” stanowi własność Koła  

i podlega jego ochronie. 

5. Działalność Koła swoim zasięgiem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, nie 

wykluczając działalności poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Koło może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu 

działania. 

7. Koło może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Koła służy 

realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  

8. Działalność Koła opiera się na społecznej pracy jego członków. 

9. Koło zostało utworzone na czas nieokreślony. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 2 

Celem Koła jest: 

1. Umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy oraz zdobywanie praktycznego 

doświadczenia w zakresie Kierunku Zarządzania oraz kierunków pokrewnych.  

2. Kształtowanie osobowości członków Koła, jako jednostek kreatywnych, zdecydowanych, 

konsekwentnych, zmierzających do wytyczonego celu o ponadprzeciętnych, zdolnościach 

interpersonalnych. 

3. Umożliwianie członkom Koła rozwijania i pogłębiania wiedzy w każdym zakresie.. 

§ 3 

Koło realizuje swoje cele poprzez: 

1. Cykliczne spotkania członków Koła.  

2. Współpracę i wzajemną pomoc członków. 

3. Współpracę z organami władzy, administracji publicznej, organizacjami społecznymi  

i zawodowymi, środowiskami opiniotwórczymi.  
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4. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń 

w dziedzinach związanych z działalnością Koła.  

5. Prowadzenie działalności integrującej członków Koła poprzez aktywność kulturalną, 

rekreacyjną, i towarzyską.  

6. Organizowanie seminariów, konferencji, kursów edukacyjnych, odczytów, wycieczek, 

wyjazdów studyjnych warsztatów i spotkań tematycznych związanych z celami Koła oraz 

udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty, również w wymiarze 

międzynarodowym.  

7. Działalność kulturalno- oświatową wspierającą realizację celów Koła. 

8. Realizację i udział w programach krajowych i międzynarodowych obejmujących cele 

statutowe.  

9. Organizowanie kiermaszy, spotkań i innych imprez oraz przedsięwzięć charytatywnych  

10.  Organizowanie szkoleń i kursów podwyższających kwalifikacje członków oraz sympatyków 

Koła za zgodą Zarządu.  

11.  Podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do powstania przedsięwzięć 

gospodarczych.  

12.  Współpraca z nieformalnymi organizacjami pozarządowymi.  

13.  Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych o zasięgu gminnym, 

powiatowym i regionalnym.  

14. Udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku artystycznego. 

15.  Udział w badaniach naukowych. 

16.  Udział członków Koła przy sporządzaniu projektów przez lokalne organizacje pozarządowe, 

warunkujących pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE KOŁA 

 

§ 4 

1. Studenta deklarującego chęć członkostwa w poczet członków Koła, przyjmuje Zarząd na 

podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez studenta.  

2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest spełnianie warunków z pkt 3. 

3. Wskazując w deklaracji członkowskiej swój adres e-mail, nr telefonu, student wyraża zgodę na 

otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkich informacji przesyłanych przez Zarząd i Opiekuna 

Koła dotyczących zarówno spraw indywidualnych, jak i innych informacji o charakterze 

organizacyjnym.  

4. Członkowie Koła dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych. 

2. Członków stowarzyszonych. 

3. Członków honorowych. 

§ 5 

Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student lub absolwent Szkoły Wyższej im. Pawła 

Włodkowica w Płocku, zainteresowany działalnością Koła, którego kandydatura została pozytywnie 

zaopiniowana przez Zarząd Koła. 
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§ 6 

Członkiem stowarzyszonym Koła może zostać każdy student lub absolwent polskiej lub zagranicznej 

uczelni wyższej. 

§ 7 

Członkami honorowymi Koła mogą być wszystkie osoby, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju 

Koła. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy podczas głosowania. 

§ 8 

Godność członka honorowego, nadaje Walne Zebranie Członków Koła na wniosek Zarządu.  

§ 9 

O przyjęciu w poczet członków Koła decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji 

niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.  

§ 10 

Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania 

Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 

14 dni od otrzymania informacji o decyzji Zarządu.  

 

§ 11 

Założyciele Koła są członkami zwyczajnymi.  

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1. Wybierania i bycia wybranym do władz Koła.  

2. Uzyskiwania informacji o pracy i sytuacji finansowej Koła.  

3. Ocenianiu działalności Koła oraz zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności.  

4. Braniu udziału we wszystkich formach działalności Koła. 

§ 13 

Członkowie zwyczajni obowiązani są do: 

1. Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Koła. 

2. Braniu czynnego udziału w realizacjach statutowych celów Koła.  

3. Udzielenia wsparcia władzom Koła w realizacji zadań statutowych. 

§ 14 

Członkowie honorowi mają prawo do:  

1. Uzyskania informacji o pracy i sytuacji finansowej Koła. 

2. Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Koła. 

3. Korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i działalności Koła. 

4. Uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków. 

§ 15 

Członkowie honorowi obowiązani są do:  

1. Udzielania pomocy przy realizacji statutowych celów Koła. 

2. Przestrzegania statutu Koła. 

§ 16 

Członkostwo w Kole ustaje: 

1. Poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Koła. 

2. Wskutek uchylania się od realizacji statutowych zadań.  

3. Wskutek popełnienia czynu nielicującego z godnością członka Koła lub z powodu prowadzenia 

działalności na szkodę Koła.  
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4. Wskutek rozwiązania Koła. 

5. Wskutek śmierci członka.  

§ 17 

1. Ustanie członkostwa w przypadku określonym w § 16 pkt 2 i 3 następuje poprzez wykluczenie 

na mocy uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy 

członków Zarządu Koła.  

2. Wykluczonemu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków  

w terminie 14 dni od otrzymania postanowienia o wykluczeniu z Koła.  Odwołanie powinno 

być złożone na piśmie w siedzibie Koła lub przesłane listem (korespondencja tradycyjna,  

e-mail).  

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

§ 18 

W Kole działają: 

1. Walne Zebranie Członków Koła. 

2. Zarząd Koła. 

3. Opiekun Koła. 

§ 19 

Walne Zebranie Członków obejmuje wszystkich członków zwyczajnych Koła.  

1. Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania 

wszelkich decyzji dotyczących Koła. 

3. Walne Zebranie Członków Koła jest zwoływane przez Przewodniczącego Koła z własnej 

inicjatywy i/lub na wniosek innych członków Zarządu. 

4. Walne Zebranie Członków Koła może zwołać również Opiekun Koła z własnej inicjatywy 

i/lub na wniosek 2/5 członków Koła. 

5. Walne Zebranie Członków Koła, na wniosek Przewodniczącego, Opiekuna Koła czy członków 

Koła zwoływane jest w ciągu 14 dni po złożeniu wniosku. 

6. Walne Zebranie Członków Koła, na którym dokonywany jest wybór nowych władz Koła 

zwoływane jest w ciągu 30 dni po upływie kadencji ustępującego Zarządu. 

7. Walne Zebranie Członków Koła jest ważne, gdy uczestniczy w nim w pierwszym terminie, co 

najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. 

8. W drugim terminie ustalonym bez dodatkowego powiadamiania, co najmniej 15 minut po 

pierwszym terminie Walne Zebranie może obradować i jest ważne bez względu na liczbę 

uczestników.  

9. W Walnym Zebraniu Członków Koła mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła. 

10. Walne Zebranie Członków Koła prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Koła. 

11. Każdemu Członkowi Koła przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu Członków Koła, za 

wyjątkiem członków honorowych, którzy posiadają jedynie głos doradczy.  

12. Walne Zebranie Członków Koła podejmuje decyzje w formie uchwał. 

13. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła podejmowane są zwykłą większością głosów,  

w obecności, co najmniej połowy członków Koła posiadających prawo głosu, w głosowaniu 

jawnym. 
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14. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, ostateczną decyzję podejmuje 

Przewodniczący Koła. 

15. Uchwały w sprawach wyboru i odwołania członków Zarządu podejmowane są kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Koła, posiadających 

prawo głosu w głosowaniu tajnym. 

16. Uchwały w sprawie zmian w statucie Koła podejmowane są kwalifikowaną większością  

2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy członków Koła posiadających prawo głosu,  

w głosowaniu jawnym w trybie określonym przez Zarząd. 

17. Walne Zebranie Członków Koła zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu Koła. 

§ 20 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła zapadają zwykłą większością głosów  

z wyjątkiem przypadków wskazanych w § 20, pkt 2. 

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności, 

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania wymagają głosowania, przy: 

1. Zmianie Statutu. 

2. Wykluczeniu członków, którzy odwołali się do Walnego Zebrania Członków Koła. 

3. Odwołaniu Zarządu Koła lub jego członków przed upływem kadencji. 

4. Rozwiązaniu Koła. 

3. Jeżeli Walne Zebranie nie było prawomocne do podjęcia uchwał w sprawach określonych  

w § 20 pkt 2, Zarząd Koła zwołuje następne Walne Zebranie Członków Koła w terminie nie 

krótszym niż 30 dni od daty pierwszego. W drugim terminie do prawomocności uchwał 

wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na zebraniu. 

§ 21 

1. Zarząd Koła jest władzą wykonawczą Koła. 

2. Zarząd Koła jest wybierany spośród członków Koła na okres jednego roku akademickiego 

uchwałą Walnego Zebrania Członków Koła. 

3. W skład Zarządu wchodzą: 

a. Przewodniczący Koła (członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych). 

b. Wiceprzewodniczący (członek Zarządu ds. Członkowskich). 

c. Skarbnik (członek Zarządu ds. finansowych). 

d.  Sekretarz (członek Zarządu ds. organizacyjnych). 

4. Każdy z członków Zarządu może być w trakcie kadencji odwołany w trybie, o którym mowa  

w § 17, pkt 1. niniejszego Statutu. W takim wypadku przeprowadza się wybory uzupełniające. 

5. Każdy z członków Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji poprzez złożenie 

oświadczenia w formie pisemnej  na ręce Zarządu. W takim wypadku przeprowadza się 

wybory uzupełniające. 

6. Do kompetencji Zarządu Koła należy: 

a. Kierowanie pracami Koła. 

b. Prowadzenie ewidencji członków Koła. 

c. Nawiązywanie kontaktów z innymi Kołami działającymi na terenie Szkoły Wyższej  

im. Pawła Włodkowica jak również poza nią. 

d. Podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członków. 

e. Występowanie z wnioskiem o przyznanie środków finansowych, za pośrednictwem 

Opiekuna Koła do Dziekana Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa Szkoły 

Wyższej im. Pawła Włodkowica.  
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f. Występowanie do Dziekana Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa z wnioskiem 

o zatwierdzenie Statutu oraz zmian w Statucie Koła 

g. Decydowanie o wykorzystaniu funduszy Koła, w porozumieniu z Opiekunem Koła. 

h. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła. 

7. Zarząd Koła składa na Walnym Zebraniu Członków Koła roczne pisemne sprawozdanie 

finansowe oraz roczne pisemne sprawozdanie z działalności Koła, a następnie Opiekun Koła 

przekazuje wskazane sprawozdania do zatwierdzenia Dziekanowi Kolegium Studiów 

Zarządzania i Bezpieczeństwa Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

8. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 3 z 4 

członków Zarządu. W przypadku równego rozkładu głosów decyzję podejmuje 

Przewodniczący Koła. 

9. Podział obowiązków członków Zarządu jest umowny i podlega zmianom w trakcie trwania 

kadencji Zarządu.   

§ 22 

1. Opiekunem Koła jest osoba lub osoby wyznaczone przez Dziekana Kolegium Studiów 

Zarządzania i Bezpieczeństwa przy Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

2. Do kompetencji Opiekuna Koła należy: 

a. Reprezentowanie Koła w ramach Uczelni i poza nią. 

b. Zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna 

pomoc w ich realizacji oraz w porozumieniu z Dziekanem Kolegium Studiów 

Zarządzania i Bezpieczeństwa, wyrażanie zgody na organizację studenckich konferencji 

naukowych, a także szkoleń i warsztatów zgodnych z celami Koła.  

c. Zgłaszanie propozycji działań w zakresie statutowych celów Koła 

d. Rozstrzyganie sporów członkowskich. 

e. Zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła. 

f. Zgłaszania pełnej listy kandydatów do Zarządu Koła. 

g. Przedkładanie Dziekanowi Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa, 

corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Koła. 

 

ROZDZIAŁ V 

ORDYNACJA WYBORCZA 

 

§ 23 

1. Do liczenia głosów powoływana jest dwuosobowa komisja skrutacyjna spośród członków Koła 

nie kandydujących do Zarządu.  

2. Kandydatów na określone stanowisko w Zarządzie może zgłaszać:  

a. Sam zainteresowany ubiegający się o miejsce w Zarządzie. 

b. Inny członek Koła pod warunkiem uzyskania od zgłaszanego kandydata zgody na start  

w wyborach. 

3. Kandydatury na członków Zarządu należy zgłaszać do Opiekuna Koła, najpóźniej przed 

zamknięciem listy kandydatów przed rozpoczęciem głosowania.  

4. Kandydować można tylko na jedno wybrane stanowisko w Zarządzie.  

Wyjątek stanowi sytuacja opisana § 23, pkt 10 

5. Podczas wyboru Zarządu dopuszcza się możliwość oddania głosu, przez nieobecnego członka 

Koła przez SMS, MMS rozmowę głosową z włączonym głośnikiem, tylko  
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i wyłącznie z nr telefonu podanego na deklaracji członkowskiej, bądź nr telefonu zgłoszonego 

do Zarządu Koła na piśmie. W tym przypadku głosowanie jest jawne.  

6. Aby wybór był ważny za kandydaturą każdego z kandydatów musi opowiedzieć się więcej niż 

50% obecnych na Walnym Zebraniu Członków Koła.  

7. W pierwszej kolejności odbywa się głosowanie kandydatur zgłoszonych na stanowisko 

Przewodniczącego Koła.  

8. Przed głosowaniem każdy z kandydatów na stanowisko członka Zarządu przedstawia swój 

program działalności na rozpoczynający się rok akademicki. Wystąpienie każdego  

z kandydatów nie powinno trwać dłużej niż 5 minut.  

9. W przypadku gdyby żaden z kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Koła nie uzyskał 

wymaganej większości głosów do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali  

w głosowaniu największą ilość głosów. Identyczną zasadę stosuje się przy wyborze 

pozostałych członków Zarządu.  

10. Kandydaci, którzy ubiegali się o wybór na stanowisko Przewodniczącego Koła jednak nie 

uzyskali wymaganej większości głosów, mają prawo zgłoszenia swoich kandydatur na jednego 

z pozostałych trzech członków Zarządu. Ich nazwiska zostaną dopisane na przygotowanych 

kartach do głosowania przez członków komisji skrutacyjnej.  

11. Głosowanie nad kandydaturami na pozostałych członków Zarządu odbywa się łącznie na 

jednej karcie do głosowania.  

12. Z Zebrania Walnego Członków Koła, Sekretarz sporządza protokół, pod którym podpisy 

składają:  

1. Członkowie ustępującego Zarządu. 

2. Członkowie nowo wybranego Zarządu. 

3. Opiekun Koła.  

4. Członkowie komisji skrutacyjnej. 

13. Kadencja członków nowo wybranego Zarządu rozpoczyna się z dniem powołania ich na 

stanowiska przez Walne Zebranie Członków Koła i trwa 1 rok akademicki. 

 

ROZDZIAŁ VI 

FINANSE KOŁA 

 

§ 24 

1. Koło finansuje swoją działalność z: 

1. Środków finansowych przyznawanych przez Uczelnię. 

2. Dotacji i darowizn osób fizycznych i prawnych. 

3. Innych źródeł. 

2. Decyzje finansowe dotyczące wydatków Koła muszą być jednogłośnie zatwierdzone przez 

Przewodniczącego Koła, Skarbnika i Opiekuna Koła 

 

ROZDZIAŁ VII 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA 

 

§ 25 

1. Statut Koła ulega zmianie na wniosek Zarządu Koła uchwalony przez Walne Zebranie 

Członków, zgodnie z § 20 pkt 2, zaopiniowany przez Opiekuna Koła.  
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2. Zmieniony Statut Koła można poddać pod uchwalenie po zatwierdzeniu go przez Dziekana 

Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica  

w Płocku.  

 

§ 26 

Rozwiązanie Koła następuje w drodze: 

a. Decyzji podjętej przez Rektora na wniosek Dziekana Kolegium Studiów Zarządzania  

i Bezpieczeństwa, przy którym działa Koło. 

b. Decyzji podjętej przez Rektora, w przypadku rażącego lub uporczywego nieprzestrzegania 

w działalności Koła przepisów ustawowych, Statutu Szkoły Wyższej im. Pawła 

Włodkowica w Płocku lub Statutu Koła. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 27 

Uchwały Walnego Zebrania Członków i Zarządu Koła mają moc wiążącą dla swoich członków.  

§ 28 

Organy Koła są wybierane i zobowiązane do składania sprawozdań ze swojej działalności.  

§ 29 

W przypadkach nie uregulowanych niniejszym Statutem decyduje Zarząd kierując się przepisami 

prawa powszechnie obowiązującymi. 


