
STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA KARNEGO 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1.      Koło Naukowe Prawa Karnego jest dobrowolną organizacją studencką, działająca 

przy Wydziale Administracji i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, które działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym, zwanej dalej ustawą, Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 

Zarządzenia Rektora Nr 42/2014/2015 oraz niniejszego Statutu. 

2.       Siedzibą Koła Naukowego Prawa Karnego jest Wydział Administracji i Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który mieści się 

przy ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy. 

3.       Koło uzyskuje prawo działania z chwilą wpisania do Rejestru Uczelnianych 

Organizacji Studenckich. 

4.      Koło jest organizacją studencką opartą na zasadach dobrowolności.  

5.       Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.  

6.       Koło nie posiada osobowości prawnej. 

7.       Czas działania Koła jest nieograniczony.  

8.       Koło może posługiwać się własnym logo. 

  

Rozdział 2 

Cele Koła i sposoby ich realizacji 

§ 1 

1.       Integrowanie środowiska studenckiego we wspólnych projektach naukowych. 

2.      Rozszerzanie  pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy prawniczej ze szczególnym 

ukierunkowaniem na tematykę prawa karnego. 

3.      Współpraca z instytucjami i osobami zajmującymi się prawem karny a także 

organami, których podstawą funkcjonowania jest prawo karne. 

4.       Rozwijanie i kształtowanie umiejętności społecznych potrzebnych do 



wykonywania zawodów związanych z prawem karnym. 

5.      Popularyzowanie wiedzy w środowisku lokalnym z zakresu prawa karnego. 

  

§ 2 

Koło może realizować swoje cele za pomocą następujących środków: 

1)organizowanie seminariów naukowych, konferencji, sympozjów, odczytów oraz 

kursów, 

2) prowadzenie programów badawczych z zakresu prawa karnego, 

3) współdziałanie między innymi z władzami Instytut Prawa, Administracji i 

Zarządzania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  

4) opracowywanie wyników badań w formie artykułów naukowych, 

5) współpracują z kołami naukowymi oraz organizacjami społecznymi itd., 

6) współpracuje z instytucjami i organami, których postawą działania jest prawo 

karne. 

Rozdział 3 

Członkostwo 

                   § 1 

1.       Członkiem Koła mogą zostać studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy.  

2.       Członkostwo Koła uzyskuje się wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej 

ustną deklarację członkowską złożoną podczas Walnego Zebrania Członków lub 

pisemną, złożoną poza Walnym Zebraniem Członków jednemu z członków Zarządu 

Koła. 

§ 2 

1.       Członek Koła ma prawo: 

1)      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła, 

2)      używania symboli Koła, a także reprezentowania go na zewnątrz, pod warunkiem, 

że nie koliduje to z celami i sposobem działania Koła, 

3)      zgłaszania opinii, propozycji, wniosków, postulatów do Zarządu Koła, 

4)      aktywnego uczestniczenia w podejmowanych przez Koło działaniach, 

5)      zgłaszania własnych projektów naukowo – badawczych, 



6)      korzystanie z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której afiliowane 

jest Koło. 

2.       Do obowiązków członka Koła należy: 

1)      aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła, 

2)      stosowanie się do założeń działalności Koła zawartych w Statucie, w uchwałach i 

wytycznych Koła. 

  

§ 3 

1. Utrata członkostwa następuje wskutek: 

1)      wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Koła, 

2)      pisemnej rezygnacji z członkostwa w Kole skierowanej do Zarządu Koła, 

3)      skreślenia z listy studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy 

§ 4 

1.       Wykluczenie członka może nastąpić w przypadku: 

1)      prowadzenia działalności niezgodnej ze Statutem, bądź uchwałami Zarządu 

Koła, 

2)      nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w działalności Koła przez okres 

dwóch miesięcy, 

3)      nieprzestrzegania Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i regulaminów 

obowiązujących na UKW, 

       2.  Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członek może się odwołać do Walnego 

            Zebrania Członków. 

Rozdział 4 

Organizacja 

§ 1 

1.Organami Koła są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 



                                                               § 2 

1.       Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą. 

2.       Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes i Opiekun koła co najmniej raz w 

roku. 

3.       Walne Zebranie można zwołać na wniosek 1/3 członków oraz na wniosek 

Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. 

4. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Koła. 

5. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

             6.Organizację Walnych zebrań określa regulamin przyjęty na pierwszym 

posiedzeniu.  

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1)      uchwalenie Statutu Koła lub wprowadzanie zmian do Statutu Koła na wniosek 

Zarządu Koła lub poszczególnych członków Koła, 

2)      powoływanie i odwoływanie Zarządu Koła, 

3)      podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła, 

4)      rozpatrywanie spraw wniesionych przez członków Koła,  

5)      zawieszenie działalności Koła. 

8.Na wniosek co najmniej1/3 członków Koła w ważnych sprawach Prezes może 

zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie. 

§ 3 

1.       Zarząd Koła stanowią: 

1) Prezes, 

2) Wiceprezes, 

3) Skarbnik, 

4) Sekretarz. 

2.       Zarząd Koła jest organem kierowniczym i wykonawczym. 

3.       Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 

trzy miesiące 



4.       Do zadań Zarządu należą: 

1) przyjmowanie nowych członków, 

2) kierowanie działalnością Koła,  

3) powoływanie pełnomocników do poszczególnych projektów,   

4) zwołanie Walnego Zgromadzenia,  

5) wybór delegatów reprezentujących Koło w przypadku współpracy z innymi 

organizacjami. 

5.       Zarząd Koła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów swoich członków we 

wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków. 

6.       Kadencja Zarządu trwa 1 rok i zostaje zakończona na corocznym wyborczym Walnym 

Zebraniu Członków wyborem nowego składu Zarządu. 

7.       W wypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji lub z powodu utraty 

członkostwa, następuje powołanie innego członka do pełnienia tej funkcji decyzją 

Walnego Zebrania Członków.  

8.       Zarząd Koła lub poszczególni jego członkowie mogą zostać odwołani jeżeli: 

1) prowadzą działalność niezgodną ze Statutem, bądź uchwałami Zarządu Koła, 

            2) nie uczestniczą w działalności Koła przez okres dwóch miesięcy, 

3) nie przestrzegają Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i regulaminów 

obowiązujących na UKW, 

4) na wniosek 1/3 członków walnego zebrania. 

§ 4 

  

1.       Pozostali członkowie:  

1)      Prezes Koła 

a)       kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Koło na zewnątrz, 

b)      składa Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia oraz 

 Pełnomocnikowi ds. studentów, raz w semestrze uprzednio zatwierdzone 

przez Zarząd sprawozdanie z działalności Koła,  

c)       występowanie do władz Uczelni i Instytutu , 



d)      w przypadku ustania działalności Koła podejmuje wszelkie czynności 

związane z jego wyrejestrowaniem.  

2)      Wiceprezes 

a)       W przypadku odwołania Prezesa w czasie trwania kadencji lub gdy Prezes 

nie może sprawować swojej funkcji, jego prawa i obowiązki przejmuje 

Wiceprezes. 

3)      Skarbnik 

a)       Skarbnik prowadzi księgowość Koła (spis przychodów i rozchodów), 

b)      Skarbnik pomaga Prezesowi w pozyskiwaniu środków na działalność Koła. 

4)      Sekretarz  

a)       Sekretarz prowadzi dokumentację związaną z działalnością Koła. 

  

  

§ 5 

1.     Opiekunem Naukowym może być tylko pracownik naukowy Instytutu Prawa, 

Administracji i Zarządzania UKW. 

2.       Opiekun naukowy nadzoruje działalność merytoryczno-finansową Koła. 

3.       Opiekun naukowy pełni rolę łącznika pomiędzy Kołem a władzami Uczelni 

(Instytutu, Wydziału, Uniwersytetu) i pomaga w realizacji celów oraz programu 

Koła  

  

Rozdział 5 

Finansowanie 

§ 1 

  

1.       Środki finansowe na działalność Koła stanowią dotacje Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego, darowizny na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ze wskazaniem 

przeznaczenia na działalność statutową Koła. 

2.       Koło opiera swoją gospodarkę finansową na preliminarzach budżetowych zgodnie 



z wytycznymi Walnego Zebrania Członków Koła. 

3.       Wszelkie potrzeby Koła są zgłaszane Opiekunowi Koła za pośrednictwem Prezesa  

4.       Rozliczenia środków uzyskanych przez Koło dokonuje Skarbnik Koła, a w 

przypadku konkretnego przedsięwzięcia członek Koła odpowiedzialny za realizację 

projektu. 

5.       Sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych środków przedstawia się Prorektorowi 

ds. Studenckich i Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnikowi ds. Studenckich nie 

rzadziej niż raz w semestrze. 

  

Rozdział 6 

Postanowienia Końcowe 

§ 1 

  

1.       Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie Członków Koła 

większością 2/3 głosów członków Koła obecnych podczas głosowania oraz 

zatwierdzeniem go przez Władze Uczelni. 

2.       O wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie decyduje Zarząd 

Koła oraz Opiekun Koła. 

3.       Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek 2/3 ogólnej liczby członków.  

 


