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ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Nazwa organizacji brzmi: Koło Naukowe Metod Ilościowych przy Katedrze Statystyki Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, dalej nazywane Kołem. Koło powołane zostało zgodnie 

z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i statutem Uniwersytetu Gdańskiego. Siedzibą Koła jest 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 80-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101. 

Opiekunami Koła są prof. UG dr hab. Krzysztof Najman oraz prof. UG dr hab. Kamila Migdał-

Najman. 

 

ART. 2. CELE DZIAŁALNOŚCI KOŁA 

Głównym celem działalności Koła jest zdobywanie i upowszechnianie wiedzy z dziedziny metod 

ilościowych. Celami Koła są również: 

1. zdobywanie doświadczeń w praktyce gospodarczej, 

2. współpraca z innymi kołami naukowymi. 

Głównymi kierunkami działalności Koła są: 

1. przygotowywanie i prezentacja opracowań naukowych, 

2. prowadzenie własnych i zleconych badań rynkowych, wykorzystujących metody 

ilościowe, 

3. organizacja i uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i konferencjach w dziedzinach 

związanych z zastosowaniami metod ilościowych, 

4. aktywne uczestnictwo w imprezach kulturalnych i rozrywkowych. 

 

ART. 3. CZŁONKOWIE KOŁA 

Członkami Koła mogą zostać studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczornych 

Uniwersytetu Gdańskiego. Członkostwo w Kole nadaje Zarząd większością głosów. Członek Koła 

ma prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Koła. Członkostwo w Kole ustaje na 

skutek: utraty statusu studenta na Uniwersytecie Gdańskim, rezygnacji członka złożonej w 
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formie pisemnej, decyzji Zarządu z możliwością odwołania do Walnego Zgromadzenia 

(wymagana większość głosów). 

 

ART. 4. WŁADZE KOŁA 

Władzami Koła są Walne Zgromadzenie Koła, Zarząd koła. Najwyższą władzą Koła jest Walne 

Zgromadzenie Koła. Walne Zgromadzenie Koła: 

1. zwoływane jest przez Zarząd Koła z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 

członków Koła, 

2. może być zwyczajne lub nadzwyczajne, 

3. w skład Walnego Zgromadzenia Koła wchodzą wszyscy członkowie Koła, 

4. zwyczajne Walne Zgromadzenie Koła zwoływane jest co najmniej raz w semestrze. 

Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz aktualną listę członków ogłasza 

Zarząd Koła co najmniej na tydzień przed zebraniem, powiadamiają Opiekunów Koła. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła może być zwołane z inicjatywy Zarządu Koła lub na 

wniosek 1/3 członków Koła w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku do Zarządu Koła. 

Może ono obradować tylko nad sprawami, na które zostało zwołane. Do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia należy: 

1. ustalanie głównych kierunków działania Koła, 

2. wybór Prezesa i członków Zarządu, 

3. podejmowanie uchwał i postanowień dotyczących gospodarki finansowej Koła, 

4. uchwalanie zmian statutu Koła, 

5. podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Koła sprawach nie uregulowanych tym 

statutem. 

Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały i wybierać władze w pierwszym 

terminie przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W 

przypadku braku quorum, Walne Zgromadzenie jest zwoływane w drugim terminie, który może 
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być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia bez względu na liczbę obecnych. Walne 

Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały i wybierać władze w drugim terminie bez 

względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Wybór władz Koła odbywa się w 

głosowaniu tajnym, chyba że wszyscy głosujący wyrażą zgodę na jego ujawnienie. We 

wszystkich innych sprawach głosowanie odbywa się jawnie. Jawność głosowania może być 

uchylona na żądanie co najmniej 1/3 obecnych osób mających prawo do głosowania. 

Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy 

obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby 

głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania, na którym podejmowana jest uchwała. 

Zarząd Koła składa się z 3 członków zwyczajnych, wybranych przez Walne Zgromadzenie na 

roczną kadencję. Zarząd Koła składa się z Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów i jest organem 

wykonawczym Koła do momentu wyboru nowego Zarządu. W skład Zarządu Koła mogą 

wchodzić z wyboru członkowie zwyczajni Koła. Funkcje z wyboru w Zarządzie Koła mogą być 

pełnione przez te same osoby nie dłużej niż 2 kolejne kadencje. W razie zmniejszenia się składu 

Zarządu Koła w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić na drodze 

Kołoptacji. Kołoptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu w formie głosowania. Członkowie 

Zarządu powołani w tym trybie muszą zostać zaakceptowani większością zwyczajną na 

najbliższym Walnym Zgromadzeniu Koła.  

Zebrania Zarządu Koła zwoływane są w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w semestrze. Do 

kompetencji Zarządu Koła należy: 

1. reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

2. kierowanie działalnością Koła zgodnie ze statutem, 

3. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Koła, 

4. zarządzanie majątkiem Koła i czuwanie nad jego kondycją finansową. 
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ART. 5. FUNDUSZE I MAJĄTEK KOŁA 

Funduszami i majątkiem Koła zarządza Zarząd Koła. Fundusz Koła powstaje wskutek 

ewentualnego dofinansowania uczelni oraz czerpania dochodów z prac zleconych. 

 

ART. 6. TRYB ZMIANY STATUTU KOŁA 

Wniosek o zmianę statutu może wnieść Zarząd Koła lub członkowie w liczbie przynajmniej 1/4 

członków Koła. Zmiana statutu może odbyć się wyłącznie decyzją Walnego Zgromadzenia 

większością kwalifikowaną. 


