
 

 

Załącznik nr 16 do Regulaminu 

 

STATUT UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ  

POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 

STUDENCKI KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (SKP) 

§ 1 

1. Uczelniana Organizacja Studencka PK, zwana dalej Organizacją, działa na podstawie 

ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu PK oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Siedzibą Organizacji jest Katedra Zarządzania i Marketingu Politechniki Koszalińskiej, 

mieszcząca się przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Koszalinie. 

 

Cele i zadania Organizacji 

§ 2 

Celem Organizacji jest: 

1. Zdobywanie wiedzy z dziedzin nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem i rozwoju 

przedsiębiorczości. 

2. Kształtowanie świadomości studentów w zakresie innowacji, zmian systemów zarządzania 

jakością. 

3. Krzewienie osiągnięć przedsiębiorców lokalnych i krajowych. 

4. Integracja środowiska studenckiego zainteresowanego problematyką przedsiębiorczości. 

5. Współpraca z podmiotami i ekspertami życia gospodarczego w kraju i zagranicą. 

6. Współpraca z organizacjami i  kołami naukowymi Politechniki Koszalińskiej oraz innych uczelni z 

kraju i zagranicy. 

 

§ 3 

Zadaniem Organizacji jest: 

1. Organizowanie seminariów, konferencji, odczytów i spotkań poświęconych zagadnieniom 

przedsiębiorczości oraz udział w podobnych imprezach organizowanych przez studentów innych 

uczelni, organizacje i stowarzyszenia naukowe. 

2. Prowadzenie prac badawczych, opracowywanie i publikowanie referatów z zakresu 

przedsiębiorczości  oraz udział w badaniach realizowanych przez pracowników Katedry 

Zarządzania i Marketingu. 

3. Publikowanie wyników prac naukowo-badawczych członków SKP. 

4. Organizowanie spotkań z ludźmi odnoszącymi sukcesy w biznesie. 

 

Uprawnienia i obowiązki członków organizacji 

§ 4 

Członkiem Organizacji może być każdy student Politechniki Koszalińskiej. 

§ 5 

1. Nabycie członkostwa Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu Organizacji akceptującej 

pisemną deklarację członkowską. 



 

 

2. Utrata członkowska następuje:  

- na skutek uchwały Zarządu Organizacji,  

- na skutek dobrowolnego wystąpienia z SKP zgłoszonego na piśmie, skierowanego do Zarządu 

SKP, 

- na skutek długotrwałego niewywiązywania się z obowiązków członka SKP, 

- w wyniku  nieusprawiedliwionych nieobecności na spotkaniach  SKP, 

- z powodu skreślenia z listy studentów, 

- w przypadku postępowania członka niezgodnego ze statutem/regulaminem SKP, statutem 

Uczelni. 

 

3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji członek może się odwołać do Walnego 

Zgromadzenia Członków lub do Prezesa SKP. 

§ 6 

Członek Organizacji ma prawo do: 

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji. 

2. Udziału w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez 

Organizację możliwości. 

3. Używania odznak i znaków Organizacji, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i 

spotkaniach o charakterze nie kolidującymi z celami i zadaniami Organizacji. 

4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji. 

 

§ 7  

 

Do obowiązków członków należy: 

1. Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji. 

2. Stosowanie się w swojej działalności do uchwały oraz wytycznych władz Organizacji. 

3.  Uczestnictwo w spotkaniach SKP. 

4.  Godne reprezentowania SKP. 

5.  Rzetelne spełnianie przyjętych na siebie obowiązków. 
 

Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje, czas trwania kadencji 

 

§ 8 

Do władz Organizacji należy: 

1. Walne Zgromadzenie Członków 

2. Zarząd 

§ 9 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1. Uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji. 

2. Wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu. 

3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu. 

4. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji. 

5. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji. 

 

 

 

§ 10 

 



 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Organizacji co najmniej raz 

w semestrze akademickim  oraz na żądanie co najmniej połowy członków Organizacji lub Zarządu. 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Organizacji. 

§ 11 

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co 

najmniej połowy uprawnionych. 

§ 12 

Zarząd Organizacji składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Koordynatora ds. 

promocji oraz innych członków jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi. 

§ 13 

Kadencja Zarządu trwa 1 rok akademicki, przy czym zarząd może być ponownie wybrany w tym 

samym składzie na kadencję następną. 

 

§ 14 

 

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

§ 15 

 

Do kompetencji Prezesa SKP  należy: 

1. Nadzorowanie prawidłowej działalności SKP. 

2. Składanie Prorektorowi ds. Studenckich sprawozdania z działalności Organizacji nie rzadziej niż 

raz w semestrze oraz planu działania na nowy rok akademicki. 

3. Przedkładanie Prorektorowi ds. Studenckich wszelkich zmian w regulaminie Organizacji, zmian we 

władzach Organizacji i aktualnego wykazu członków Organizacji. 

4. Zwoływanie i przewodnictwo zebraniom SKP. 

5. Wyznaczanie terminu zebrania Zarządu SKP. 

6. Reprezentowanie SKP  w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią. 

7. Występowanie w imieniu SKP  na oficjalnych spotkaniach 

8. Opracowanie wespół z pozostałymi członkami Zarządu długoterminowego planu działań wraz z 

wyznaczaniem zadań członkom SKP. 

9. Przyjmowanie nowych członków SKP. 

10. Nominowanie do awansów i ich wręczanie, przy poparciu innych członków Zarządu. 

11. Nadzorowanie działalności oddziałów SKP  na kampusach  Politechniki Koszalińskiej. 

12. Tworzenie projektów poprawek w statucie i zgłaszanie ich pod głosowanie Walnego 

Zgromadzenia Członków. 

 

§ 16 

 

Do kompetencji  Wiceprezesa SKP  należy: 

1. Wspomaganie Prezesa w prawidłowej działalności SKP. 

2. Reprezentowanie wraz z Prezesem SKP  w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią. 

3. Rozpatrywanie wniosków składanych przez członków SKP. 

4. Prowadzenie ewidencji członków SKP. 

5. W razie dłuższej niedyspozycyjności Prezesa, Wiceprezes pełni obowiązki Prezesa. 

 

 

§ 17 



 

 

 

Do kompetencji Sekretarza SKP należy: 

1. Przygotowywanie  protokołów  z zebrań ogólnych członków SKP i posiedzeń Zarządu. 

2. Wykonywanie  zadań administracyjnych  i kancelaryjnych  zleconych przez Prezesa SKP. 

3. Przygotowywanie wspólnie ze Skarbnikiem sprawozdań z realizacji planów finansowych lub 

budżetów przedsięwzięć. 

4. Pomoc członkom w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji projektowej. 

5. Pomocniczy nadzór nad raportami Członków Zespołów Projektowych. 

6. Nadzór nad dokumentacją SKP  i dbanie o jej porządek. 

7. W razie nieobecności Skarbnika pełni rolę jego zastępcy. 

 

§ 18 

 

Do kompetencji Skarbnika SKP  należy: 

1. Przygotowywanie wraz z Sekretarzem sprawozdań z realizacji planów finansowych lub budżetów 

przedsięwzięć. 

2. Skarbnik pomaga Prezesowi w pozyskiwaniu środków na działalność SKP. 

3. Prowadzenie dokumentacji finansowej SKP. 

4. Pomoc członkom w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji projektowej. 

5. Nadzór nad dokumentacją finansową Koła i dbanie o jej porządek. 

6. Wykonywanie zadań finansowych zleconych przez Prezesa SKP. 

7. W razie nieobecności Sekretarza pełni rolę jego zastępcy.  

 

§ 19 

 

Do kompetencji Koordynatora ds. promocji należy: 

1. Zajmowanie się wizerunkiem SKP w Internecie. 

2. Kontrola korespondencji SKP, w tym poczty e-mailowej oraz grupy dyskusyjnej. 

3. Prowadzenie gabloty informacyjnej SKP. 

4. Tworzenie materiałów promocyjnych SKP. 

 

§ 20 

 

Zarząd SKP, bądź poszczególni członkowie Zarządu,  mogą być odwołani  na wniosek Zarządu lub 

Opiekuna naukowego przy poparciu Walnego Zgromadzenia. 

 

 

 

 

§ 21 

 

Ustępujący Prezes SKP  ma obowiązek złożenia pisemnego sprawozdania ze swojej kadencji swojemu 

następcy. 

 

 

Warunki i tryb zawieszenia działalności i rozwiązania organizacji 

 

§ 12 

 

Rozwiązanie Organizacji może nastąpić w drodze: 

a) uchwały podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 

uprawnionych do głosowania. 

b) decyzji Rektora podjętej na wniosek opiekuna naukowego lub samorządu studenckiego, gdy 

działalność Organizacji przynosi szkody Uczelni. 



 

 

c) wykreślenie z rejestru gdy Zarząd nie dopełni obowiązków związanych z rejestrem 

Organizacji. 

d) decyzji Rektora na skutek działalności Organizacji niezgodnej z celem określonym w statucie 

założycielskim. 

e) zmniejszenia się liczby członków organizacji poniżej wymaganej minimalnej liczby 

członków. 

 

Tryb uchwalania statutu i jego zmian 

 

§ 18 

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez członków Organizacji 

oraz zatwierdzenie go przez odpowiednie władze Uczelni. 

 

§ 19 

 

Zmiana statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

 

 

 


