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REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA INNOWACJI - TRANSFERU WIEDZY DO BIZNESU 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizacja nosi nazwę: „Studenckie Koło Innowacji - Transferu wiedzy do biznesu  

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”. 

2. Organizacja może posługiwać się skróconą nazwą „Koło Innowacji”. 

§ 2 

Siedzibą Koła jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 

§ 3 

Z ramienia Władz Uniwersytetu prace Koła koordynuje Kurator Koła, powołany na okres kadencji 

przez Rektora KUL. 

§ 4 

Podstawą działalności Koła są: 

1) Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; 

2) Regulamin Koła; 

3) uchwały władz Koła. 

§ 5 

Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu mowa jest o: 

1) KUL, należy przez to rozumieć Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; 

2) Statucie, należy przez to rozumieć Statut KUL; 

3) Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; 

4) Kole, należy przez to rozumieć Studenckie Koło Innowacji - Transferu wiedzy do biznesu; 

5) Zebraniu, należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Koła; 

6) Zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Koła. 

 

Rozdział II 

Cele działania koła i sposoby ich realizacji 

§ 6 

1. Celem działalności Koła jest: 

1) prowadzenie działań dotyczących komercjalizacji wiedzy; 

2) poszukiwanie połączeń nauki ze światem biznesu; 

3) pomoc studentom i pracownikom naukowym w pozyskiwaniu środków na komercjalizacje 
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swoich badań i wiedzy; 

4) prowadzenie działalności integrującej środowiska studenckie; 

5) promocja i wzbogacanie dorobku naukowego KUL; 

6) inicjowanie i organizowanie działań z zakresu form kształcenia; 

7) nawiązywanie współpracy w dziedzinie promocji absolwentów i ułatwienie kontaktów 

z przyszłymi pracodawcami; 

8) przygotowywanie studentów do pracy naukowej i badawczej; 

9) umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych. 

2. Swoje cele Koło realizuje poprzez: 

1) organizowanie kursów, szkoleń i konferencji z zakresu zagadnień zarządzania i ekonomii; 

2) organizowanie wyjazdów naukowych; 

3) inicjowanie przedsięwzięć związanych z organizacją życia studenckiego; 

4) współpracę z innymi organizacjami KUL; 

5) nawiązywanie kontaktów z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, oraz 

firmami i organizacjami gospodarczymi; 

6) inne działania sprzyjające rozwojowi regulaminowych celów Koła. 

§ 7 

Realizacja celów może być finansowana w szczególności: 

1) z finansów przyznanych przez KUL; 

2) z umów sponsorskich; 

3) ze składek członkowskich. 

 

Rozdział III 

Prawa i obowiązki członków Koła 

§ 8 

Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych i honorowych: 

1) członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student KUL, który pisemnie zadeklarował 

udział w pracach Koła; 

2) członkiem honorowym może być osoba w szczególny sposób zasłużona dla Koła, wybrana 

przez członków zwyczajnych koła zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

 

§ 9 

1. Przyjęcia w poczet członków Koła dokonuje Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej 

złożonej przez zainteresowanego. Wzór deklaracji określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Koła Zarząd podejmuje na najbliższym 
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posiedzeniu Zarządu następującym po złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1. 

3. W przypadku, gdy Zarząd podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków, 

zainteresowanemu, o którym mowa w ust. 1., przysługuje prawo odwołania do Zebrania w terminie 

30 dni od dnia doręczenia uchwały. 

4. O prawie do odwołania Zarząd powiadamia kandydata w chwili dostarczenia mu decyzji o 

odmowie przyjęcia w poczet członków Koła. 

5. Zebranie podejmuje decyzję w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, 

w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania kandydata. 

6. W przypadku gdy Zebranie uzna zasadność odwołania kandydata, Zarząd przyjmuje 

kandydata w poczet członków Koła na najbliższym posiedzeniu Zarządu od otrzymania pisemnej 

decyzji Zebrania. 

§ 10 

Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1) uczestniczyć w realizacji celów działalności Koła; 

2) stosować się do postanowień Regulaminu; 

3) stosowania się do uchwał Zebrania i Zarządu; 

4) wykonywać zadania powierzone mu przez Zarząd; 

5) uczestniczyć w Zebraniu; 

6) opłacać składkę członkowską; 

7) godnie reprezentować KUL. 

§ 11 

1. Każdemu zwyczajnemu członkowi Koła przysługuje: 

1. czynne i bierne prawo wyborcze; 

2. prawo do uczestniczenia w Zebraniu; 

3. prawo do uzyskiwania informacji od organów Koła o jego działalności; 

4. prawo do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Koła. 

2. Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w ust. 1 za wyjątkiem czynnego 

i biernego prawa wyborczego. 

§ 12 

1. Członkostwo w Kole wygasa w szczególności: 

1) na własną prośbę, wyrażoną w formie pisemnej; 

2) na skutek wniosku o wykluczenie członka z Koła popartego przez większość członków 

Zarządu, w przypadku kiedy członek prowadzi działalność sprzeczną ze Statutem KUL, 

Regulaminem Koła lub uchwałami władz Koła, a także na skutek niewypełniania obowiązków 

określonych w § 10; 
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3) w momencie utraty statusu studenta. 

2. Członkowi zwyczajnemu wykluczonemu przez Zarząd przysługuje prawo odwołania się 

w terminie 14 dni do Zebrania. Decyzja Zebrania jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna Koła 

§ 12 

Władze Koła stanowią: 

1) Walne Zebranie Członków Koła; 

2) Zarząd Koła. 

 

Walne Zebranie Członków Koła 

§ 13 

1. Zebranie jest najwyższym organem uchwałodawczym Koła. Może być zwoływane jako 

zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zebranie zwyczajne zwoływane jest co najmniej raz na kwartał. 

3. Zebranie zwyczajne zwołuje Prezes Koła: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek Zarządu; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Koła. 

4. W przypadku przewidzianym w ust. 3 pkt 2 i 3 Prezes Koła zwołuje Zebranie niezwłocznie 

na dzień przypadający nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku na jego ręce. 

5. O miejscu, terminie i przedmiocie obrad Zebrania wszystkich członków powiadamia Zarząd 

niezwłocznie po podjęciu decyzji o zwołaniu. 

6. Zebranie nadzwyczajne rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane. 

7. W skład Zebrania wchodzi ogół wszystkich członków zwyczajnych Koła oraz pozostali 

członkowie z głosem doradczym. 

8. Czas i miejsce Zebrania muszą być ogłoszone przynajmniej 7 dni przed terminem zebrania. 

9. Zebranie może podejmować uchwały, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków 

zwyczajnych Koła. 

10. Jeżeli Zebranie nie posiada kworum, Prezes Koła wyznacza drugi termin Zebrania, nie 

wcześniej niż na drugi dzień i nie później niż siedem dni, od poprzedniej daty Zebrania. 

11. Kworum na Zebraniu w drugim terminie stanowi liczba obecnych podczas Zebrania 

zwyczajnych członków Koła. 

12. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy zachowaniu wymogów 
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z ust. 9 i 11. 

13. Zebraniu przewodniczy Prezes Koła lub upoważniony przez niego członek Zarządu. 

§ 14 

Do kompetencji Zebrania należy w szczególności: 

1) uchwalanie Regulaminu Koła i zatwierdzenia jego zmian; 

2) wybór Prezesa Koła i pozostałych członków Zarządu; 

3) uchwalanie planów i programów działalności Koła; 

4) podejmowanie decyzji o przeznaczeniu środków finansowych; 

5) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na obrady Zebrania przez Zarząd; 

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu; 

7) coroczna ocena działalności Koła; 

8) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu (każdego 

roku przed wyborem nowego Zarządu); 

9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła; 

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących działalności Koła. 

 

Prezes i Zarząd Koła 

§ 15 

1. W skład Zarządu Koła wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz Członek 

Zarządu, powoływani podczas Zebrania. 

2. Członkowie Zarządu są nominowani przez Prezesa Koła i następnie zatwierdzani w drodze 

uchwały przez Zebranie. 

3. Kadencja Zarządu Koła rozpoczyna się 1 października i trwa do końca semestru letniego. 

4. W razie powzięcia przez Zebranie uchwały o odmowie zatwierdzenia składu Zarządu, 

przedstawionego przez Prezesa Koła, wyboru członków Zarządu dokonuje Zebranie zwykłą 

większością głosów, spośród kandydatów przedstawionych przez grupę co najmniej 5 członków 

zwyczajnych Koła. 

5. Członkowie Zarządu na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarządu dokonują spośród 

siebie wyboru: Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i Członka Zarządu. 

6. Zarząd pełni swoje funkcje od czasu wyboru nowego Zarządu. 

§ 16 

1. Kandydata na Prezesa Koła może zgłosić: 

1) ustępujący Prezes; 

2) grupa co najmniej 5 członków zwyczajnych Koła. 

2. Funkcja Prezesa może być sprawowana nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. 
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3. Kadencja Prezesa rozpoczyna się 1 października i trwa do końca semestru letniego. 

4. Zebranie dokonuje wyboru Prezesa bezwzględną większością głosów do końca maja 

każdego roku. 

5. W wypadku, gdy zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a żaden z nich nie uzyskał 

wymaganej większości, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym wyboru dokonuje się 

spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. 

Na Prezesa Koła wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej 

głosów. 

§ 17 

1. W uzasadnionym przypadku, Zebranie po przedstawieniu wniosku formalnego może 

odwołać Prezesa lub poszczególnych członków Zarządu bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła. 

2. Wraz z odwołaniem Prezesa ustępują pozostali członkowie Zarządu. 

§ 18 

1. Do kompetencji Prezesa Koła należy w szczególności: 

1) kierowanie pracami Zarządu Koła; 

2) reprezentuje Koło wobec władz Uczelni oraz w kontaktach zewnętrznych; 

3) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. 

2. Do zadań i kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Koła zgodnie z Regulaminem oraz uchwałami Zebrania; 

2) przedstawianie programu działalności Koła na Zebraniu; 

3) przyjmowanie nowych członków; 

4) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Zebrania; 

5) zgłaszanie wniosków pod obrady Zebrania; 

6) podejmowanie decyzji dotyczących wydatków Koła; 

7) wykonywanie uchwał Zebrania. 

§ 19 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Wszelkie uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Zarządu. 

 

Rozdział V 

Przepisy końcowe 

§ 20 

Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Zebrania podjętej jednogłośnie w głosowaniu 
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jawnym w obecności, co najmniej 2/3 zwyczajnych członków Koła lub na mocy uchwały Senatu 

KUL. 

§ 21 

Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały Zebrania podjętej bezwzględną 

większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 zwyczajnych członków Koła. 

§ 22 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu stwierdzenia zgodności z przepisami prawa 

i Statutem KUL przez Rektora KUL. 

2. Koło rozpoczyna działalność z dniem wpisu do rejestru organizacji studenckich. 


