
          Statut 

               Naukowego Koła Przedsiębiorczości Bos$ 

        Wydział Techniczny 

       Kolegium Karkonoskie 

 
 

§ 1 

1. Naukowe Koło Przedsiębiorczości Bos$ przy Wydziale Technicznym Kolegium 

Karkonoskiego, zwane dalej Kołem lub Kołem Bos$, jest zrzeszeniem studentów 

opartym na zasadach dobrowolności i bezinteresownej aktywności jego członków. 

2. Koło działa w oparciu o ustawę  z 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” 

(Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 3. Statutu 

Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, zwanego dalej Uczelnią. 

3. Opiekunem Naukowym Koła jest nauczyciel akademicki Wydziału Technicznego. 

4. Siedzibą Koła Bos$ jest Wydział Techniczny Kolegium Karkonoskiego, mieszczący 

się przy ulicy Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze. 

5. Koło może używać własnego znaku graficznego lub innych elementów identyfikacji, 

wyróżniających je pośród innych organizacji. 

 

§ 2 

1. Główne cele Naukowego Koła Bos$ to: 

1) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów Wydziału 

Technicznego, 

2) rozwijanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, 

3) rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych, organizacyjnych i interpersonalnych 

członków Koła, 

4) doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,  

5) współpraca z naukowymi kołami studenckimi i kołami zainteresowań działającymi 

przy innych wydziałach i na innych uczelniach, 

6) wspieranie działalności publikacyjnej wśród studentów, 

7) nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami w celu zdobycia doświadczenia 

zawodowego i pogłębienia wiedzy teoretycznej, 

8) promowanie Wydziału Technicznego i Kolegium Karkonoskiego. 

2. Powyższe cele realizowane są poprzez: 

1) organizowanie, we współpracy z innymi instytucjami, posiedzeń naukowych i 

dyskusyjnych, odczytów, wykładów, wystaw, konkursów, zjazdów oraz spotkań 

promujących postawy przedsiębiorcze, 

2) prowadzenie indywidualnych lub zespołowych projektów, w tym prac naukowo-

badawczych, 

3) uczestnictwo w konferencjach naukowych, 

4) uczestnictwo w badaniach naukowych i projektach realizowanych przez Wydział i 

Uczelnię, 



5) współpraca z instytucjami, organizacjami samorządowymi, przedsiębiorstwami 

oraz organizacjami pozarządowymi, 

6) prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej, 

7) wszelkie inne przedsięwzięcia służące realizacji wcześniej wskazanych celów. 

 

§ 3 

1. Członkiem Koła może być każdy student Wydziału Technicznego, niezależnie od 

kierunku i trybu studiów, który akceptuje i popiera cele statutowe Koła. 

2. Przyjęcie studenta do Koła następuje na podstawie jego pisemnej lub elektronicznej 

deklaracji członkowskiej, złożonej Opiekunowi Naukowemu Koła lub 

Przewodniczącemu Koła. 

3. Członek Koła ma prawo: 

1) uczestniczyć we wszystkich działaniach Koła, opisanych w § 2 ust. 2. 

2) korzystać z pomocy naukowych oraz urządzeń, będących w dyspozycji Koła, 

3) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Koła, 

4) być informowanym o działaniach Koła, 

5) brać udział w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu, 

6) kandydować do Zarządu Koła, 

7) oceniać działalność Zarządu Koła, 

8) używać znaków identyfikacyjnych Koła na potrzeby realizacji projektów oraz 

celów Koła, 

4. Członek Koła ma obowiązek: 

1) czynnie uczestniczyć w działaniach i spotkaniach Koła, 

2) przestrzegać postanowień Statutu Koła, 

3) dbać o dobre imię Koła i Uczelni. 

5. Student przestaje być członkiem Koła w przypadku: 

1) przedłożenia Zarządowi lub Opiekunowi Naukowemu Koła pisemnego lub 

elektronicznego pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Kole. 

2) utraty praw studenckich, 

3) wykluczenia z Koła z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem 

Koła lub braku udziału w pracach Koła przez okres 6 miesięcy, z wyłączeniem 

urlopu dziekańskiego oraz wypadków losowych, 

4) skreślenia z listy studentów, 

5) ukończenia studiów, 

6) rozwiązania Koła. 

6. Przewiduje się Członkostwo honorowe, które może zostać nadane przez Walne 

Zebranie Członków na wniosek jednego lub wielu członków.  

7. Prawa członków mogą ulec ograniczeniu, wygaśnięciu lub utracie w 

szczególnych okolicznościach na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 4 

1. Władzami Koła są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 



3) Opiekun Naukowy. 

2. Władze Koła powoływane są na czas nieokreślony, a ich kadencja trwa aż do 

odwołania z funkcji. 

3. Bezpośrednim zwierzchnikiem władz Koła jest Dziekan Wydziału Technicznego 

Kolegium Karkonoskiego. 

 

§ 5 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) wyznaczanie i zatwierdzanie kierunków działania Koła, 

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

3) ocena działalności Koła i Zarządu, 

4) uchwalanie Statutu Koła, 

5) rozpatrywanie odwołań wykluczonych członków Koła. 

2. W sprawach należących do jego kompetencji, Walne Zebranie Członków może 

podejmować uchwały na drodze głosowania jawnego, przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby członków Koła. Podczas głosowania każdemu Członkowi Koła 

przysługuje jeden głos. 

 

§ 6 

1. Zarząd kieruje działalnością Koła w granicach wyznaczonych przez Statut oraz Walne 

Zebranie Członków i jego uchwały. 

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) kierowanie działaniami Koła i jego współpracą z innymi organizacjami, 

2) reprezentowanie Koła w Uczelni i poza nią, 

3) przyjmowanie deklaracji członkowskich, o których mowa w § 3 ust. 2, 

4) wykluczanie członków Koła, zgodnie z § 3 ust.5 pkt 3., 

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 

3. Zarząd składa się z trzech członków Koła, przy czym w Zarządzie zawsze musi być 

wyznaczony Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz. 

4. Zarząd wybierany i odwoływany jest przez głosowanie członków Koła na Walnym 

Zebraniu Członków. 

5. Każdy członek Zarządu może złożyć rezygnację ze swojej funkcji – w formie pisemnego 

oświadczenia, przedłożonego Opiekunowi Naukowemu. 

6. Jeżeli Koło nie ma wybranego Zarządu, jego działalnością kieruje Opiekun Naukowy 

Koła. 

 

§ 7 

1. Uchwały wszystkich władz Koła zapadają bezwzględną większością głosów. 

2. Uchwały o zmianie Statutu, odwołaniu Członków Zarządu, rozwiązaniu Koła oraz 

rozpatrywanie odwołań w przedmiocie wykluczenia z Koła wymagają większości 3/4 

głosów Walnego Zebrania Członków, przy obecności co najmniej połowy członków Koła. 

3. Uchwały w sprawach osobowych zapadają w drodze głosowania tajnego.  

4. Walne Zebranie Członków może podjąć decyzje o innym sposobie głosowania. 

 



§ 8 

1. Koło musi posiadać Opiekuna Naukowego, wybranego spośród pracowników naukowo-

dydaktycznych Wydziału Technicznego Kolegium Karkonoskiego. 

2. Opiekun Naukowy jest zatwierdzany i odwoływany przez Dziekana Wydziału 

Technicznego KK, po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału. 

3. Opiekun Naukowy: 

1) wspólnie z Zarządem kieruje działalnością Koła, 

2) reprezentuje Koło wobec władz, administracji oraz pracowników naukowo-

dydaktycznych Wydziału Technicznego, Uczelni oraz innych zewnętrznych 

instytucji, 

3) zatwierdza projekty i tematy prac badawczych Koła oraz merytorycznie wspiera 

ich realizację, 

4) inicjuje prace Koła, w tym prace naukowe, badawcze i organizacyjne, 

5) doradza członkom Koła w sprawach prezentowania i publikowania wyników ich 

pracy naukowej oraz badawczo-rozwojowej, 

6) uczestniczy w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu – na takich samych 

zasadach, jak członek Koła, 

7) podejmuje inne działania wspierające realizację celów statutowych Koła. 

 

§ 9 

1. Koło finansuje swoją działalność poprzez: 

1) przyznane przez Uczelnię środki finansowe, zgodnie z planem rzeczowo-

finansowym, 

2) darowizny osób fizycznych i prawnych. 

2. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami finansowymi oraz uprawnionymi do 

składania oświadczeń finansowych w imieniu Koła są członkowie Zarządu i Opiekun 

Naukowy Koła. 

 

§ 10 

1. W sprawach nie regulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Statutu i 

Regulaminu Studiów Kolegium Karkonoskiego, ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” 

i innych odpowiednich aktów prawnych. 

2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą formalnego zarejestrowania Naukowego Koła 

Przedsiębiorczości Bos$ przez Rektora Kolegium Karkonoskiego. 

 


