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STATUT  

STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWNIKÓW 

WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

 IM. PROF. MICHAŁA IWASZKIEWICZA 

 

 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 Definicje. 

1. Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają: 

a) Ustawa – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

b) Uczelnia – Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała 

Iwaszkiewicza, 

c) Rektor – Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała 

Iwaszkiewicza, 

d) Prorektor – Prorektor Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. 

Michała Iwaszkiewicza, 

e) Opiekun – opiekun naukowy Koła naukowego, 

f) Student - osoba kształcąca się na studiach wyższych (jednolitych magisterskich, 

pierwszego lub drugiego stopnia) prowadzonych w Wyższej Szkole Umiejętności 

Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza, 

g) Wydział – Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły 

Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza, 

h) Koło – Studenckie Koło Naukowe Prawników Wyższej Szkoły Umiejętności 

Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza, 

 

§ 2 Podstawowe regulacje. 

1. Studenckie Koło Naukowe Prawników Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. 

prof. Michała Iwaszkiewicza działa na Uczelni i posługuje się skróconą nazwą SKNP 

WSUS. 

2. Koło funkcjonuje przy Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej na Wyższej Szkole 

Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza.  

3. Koło zrzesza studentów Uczelni.  
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4. Siedzibą Koła Naukowego jest Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej na Wyższej 

Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza, ul. Głogowska 26 

w Poznaniu.  

5. Koło działa w oparciu o przepisy Ustawy, statutu Uczelni, niniejszego Statutu oraz 

regulaminu studiów Uczelni. 

6. Opiekunem Koła jest pracownik Uczelni, zatrudniony na stanowisku badawczym, 

dydaktycznym lub badawczo-dydaktycznym.  

7. Koło jest organizacją studencką opartą na zasadach dobrowolności.  

8. Koło nie posiada osobowości prawnej.  

9. Czas działania Koła jest nieograniczony.  

10. Koło może posługiwać się własnym znakiem graficznym i pieczęciami.   

 

CELE KOŁA 

 

§ 3 Katalog celów funkcjonowania Koła. 

1. Integrowanie środowiska studenckiego we wspólnych projektach naukowych. 

2. Rozszerzanie, pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy prawniczej. 

3. Współpraca z osobami i  instytucjami naukowymi, państwowymi, organizacjami 

społeczno – kulturalnymi oraz innymi podmiotami. 

4. Rozwijanie i kształtowanie umiejętności społecznych potrzebnych do wykonywania 

pracy w zawodzie prawnika. 

5. Działanie na rzecz poszerzania świadomości prawnej, a zwłaszcza poczucia 

praworządności w społeczności akademickiej i poza nią. 

6. Działalność na rzecz Wydziału oraz Uczelni. 

 

§ 4 Koło realizuje cele o których mowa w § 3, poprzez: 

1. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym oraz 

warsztatowym rozwijających zainteresowania członków Koła, w szczególności sesji, 

seminariów, konferencji, kongresów naukowych. 

2. Organizację konkursów popularyzujących wiedzę prawniczą. 

3. Udział w konferencjach naukowych, spotkaniach. 

4. Prowadzenie programów badawczych z zakresu prawa.  

5. Współdziałanie miedzy innymi z władzami Uczelni.  

6. Opracowywanie wyników badań w formie artykułów naukowych.  
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7. Współpracę z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami społecznymi. 

8. Współpracę z instytucjami i organami, których podstawą działania jest prawo.  

 

CZŁONKOSTWO 

 

§ 5  Warunki uzyskania członkostwa. 

1. Członkiem Koła może zostać każdy kto: 

a) jest studentem Uczelni, 

b) jest zainteresowany tematyką związaną z działalnością Koła, 

c) zobowiązuje się do przestrzegania Statutu Koła. 

 

§ 6 Tryb nabycia członkostwa. 

1. Członkostwo Koła uzyskuje się wskutek decyzji Zarządu Koła akceptującej pisemną 

deklarację członkowską złożoną podczas spotkania Koła lub złożoną poza spotkaniem 

Koła jednemu z członków Zarządu Koła.  

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia 

Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej odpisu, złożone za pośrednictwem 

Zarządu Koła. 

 

§ 7 Obowiązki członków Koła. 

1. Członkowie mają obowiązek: 

a) postępowania zgodnego prawem obowiązującym w Uczelni, 

b) postępowania zgodnego ze statutem Koła, 

c) stosowania się do uchwał władz Koła, 

d) czynnego i stałego udziału w pracach Koła, 

e) uczestnictwa w spotkaniach Koła, 

f) godnego reprezentowania Koła, 

g) dbać o dobre imię Koła, 

h) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków, 

i) rzetelnego spełniania przyjętych na siebie obowiązków, 

j) regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§ 8 Prawa członków Koła. 

1. Członkowie mają prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego, 

b) udziału we wszystkich formach działalności Koła, 

c) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Koła, 
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d)   używanie symboli Koła, 

e) osobiście składać wyjaśnienia podczas omawiania we władzach Koła spraw 

dotyczących jego osoby, 

f) zgłaszania opinii, propozycji, postulatów do Zarządu Koła, 

g) zgłaszania własnych projektów naukowo–badawczych, 

h) korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której afiliowane 

jest Koło. 

2. Każdy członek Koła, na pisemny wniosek skierowany do Zarządu Koła, otrzyma 

zaświadczenie o działalności i pełnionej funkcji w Kole. 

 

§ 9 Utrata członkostwa następuje wskutek:  

1. Wykluczenia na mocy decyzji Zarządu Koła.  

2. Pisemnej rezygnacji z członkostwa w Kole skierowanej do Zarządu Koła.  

3. Skreślenia z listy studentów Uczelni. 

4. Prowadzenia działalności niezgodnej ze Statutem Koła, bądź uchwałami Zarządu 

Koła.  

5. Nieusprawiedliwionego nieuczestnictwa w działalności Koła przez okres dwóch 

miesięcy.  

6. Nieprzestrzegania Statutu i regulaminów obowiązujących na Uczelni. 

7. Od decyzji Zarządu Koła o utracie członkostwa, członek może się odwołać do 

Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za 

pośrednictwem  Zarządu Koła. 

 

ORGANY KOŁA 

 

§ 10  Organy Koła. 

1. Organami Koła są:  

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd.  

 

§ 11 Walne Zgromadzenie Członków. 

1. Walne Zgromadzenie Członków: 

a) jest najwyższą władzą, 

b) zwołuje Prezes i Opiekun Koła co najmniej raz w roku, 

c) można zwołać na wniosek 1/3 członków oraz na wniosek Prorektora, 
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d) podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania, 

e) uchwala Statutu Koła lub wprowadza zmiany do Statutu Koła na wniosek 

Zarządu Koła lub poszczególnych członków Koła, 

f) powołuje i odwołuje Zarząd Koła, 

g) podejmuje decyzje o rozwiązaniu Koła, 

h) rozpatruje sprawy wniesione przez członków Koła, 

i) zawiesza działalność Koła. 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Koła.  

3. Organizację Walnych Zgromadzeń określa regulamin przyjęty na pierwszym 

posiedzeniu.  

4. Na wniosek co najmniej 1/3 członków Koła w ważnych sprawach Prezes może zwołać 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.  

 

§ 12 Zarząd. 

1. Zarząd Koła składa się z:  

a) Prezesa, 

b) Wiceprezesa, 

c) Sekretarza, 

d) Skarbnika. 

2. Zarząd koła jest organem kierowniczym i wykonawczym.  

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

trzy miesiące.  

4. Do zadań Zarządu należą:  

a) przyjmowanie nowych członków Koła, 

b) kierowanie działalnością Koła, 

c) powoływanie pełnomocników do poszczególnych projektów, 

d) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,  

e) 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. Członkowie Zarządu mogą 

być powtórnie wybranie do pełnienia funkcji.  
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7. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji lub z powodu utraty 

członkostwa, następuje powołanie innego członka do pełnienia tej funkcji decyzją 

Walnego Zgromadzenia Członków.  

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

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

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

c) nie przestrzegają Statutu i regulaminów Uczelni, 

d) na wniosek 1/3 członków Walnego Zgromadzenia. 

9. Możliwe jest sprawowanie funkcji Sekretarza i Skarbnika przez jednego członka koła.  

 

§ 13 Zadania Zarządu. 

1. Do zadań Prezesa należy: 

a) kierowanie pracami Zarządu, 

b) reprezentowanie Koło na zewnątrz, 

c) bezpośrednia współpraca z Opiekunem Koła, 

d) składanie Prorektorowi raz w roku uprzednio zatwierdzonego przez Zarząd 

sprawozdania z działalności Koła,  

e) występowanie do władz Uczelni w imieniu Koła, 

f) w przypadku ustania działalności Koła podejmuje wszelkie czynności związane z 

wyrejestrowaniem.  

2. Do zadań Wiceprezesa należy:  

a) przejęcie praw i obowiązków Prezesa w przypadku odwołania Prezesa w czasie 

trwania kadencji lub gdy Prezes nie może sprawować swojej funkcji. 

3. Do zadań Sekretarza należy:  

a) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Koła.  

4. Do zadań Skarbnika należy: 

a) odpowiadanie za finanse Koła.  

 

OPIEKUN NAUKOWY 

 

§ 14 Opiekun Naukowy. 

1. Opiekunem Naukowym może być tylko pracownik Uczelni, zatrudniony na 

stanowisku badawczym, dydaktycznym lub badawczo-dydaktycznym. 

2. Zadania Opiekuna: 

a) nadzoruje działalność merytoryczną Koła, 

b) pełni rolę łącznika pomiędzy Kołem, a władzami Uczelni i pomaga w realizacji 

celów oraz programu Koła. 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOŁA 

 

§ 15 Katalog źródeł finansowania. 

1. Koło może posiadać różne źródła finansowania, w szczególności pochodzące z: 

a) dotacji władz Uczelni, 

b) dotacji, subwencji i darowizn, 

c) darowizn pozyskanych poprzez zawarcie przez Uczelnię umów z innymi 

podmiotami, 

d) środków sponsorskich pozyskanych poprzez zawarcie przez Uczelnię umów z 

innymi podmiotami, 

e) przychodów z organizowanych przez Koło przedsięwzięć, 

f) dotacji pochodzących od Władz Wydziału, 

g) składek członkowskich, 

h) środków finansowych przekazanych przez organizacje zewnętrzne 

przeznaczonych na konkretne przedsięwzięcia realizowane przez Koło. 

2. Fundusze Koła będą przeznaczane na realizację celów Koła. 

3. Koło opiera swoją gospodarkę finansową na preliminarzach budżetowych zgodnie z 

wytycznymi Walnego Zebrania Członków Koła.  

4. Wszelkie potrzeby finansowe Koła są zgłaszane Opiekunowi Koła za pośrednictwem 

Prezesa.  

5. Rozliczenie środków uzyskanych przez Koło dokonuje Skarbnik Koła, a w przypadku 

konkretnego przedsięwzięcia członek Koła odpowiedzialny za realizację projektu.  

6. Zobowiązania finansowe zaciągają w imieniu Koła, Prezes i Skarbnik. Inne wiążące 

akta podpisuje w imieniu Koła Prezes i Sekretarz, względnie upoważnieni przez nich 

dwaj członkowie Zarządu.  

7. W nadzwyczajnych przypadkach Prezesowi przysługuje prawo do samodzielnego 

zaciągania zobowiązania, z zastrzeżeniem jednak potwierdzenia jego działania decyzją 

Zarządu podczas posiedzenia, zwołanego w ciągu 7 dni od daty zaciągnięcia 

zobowiązania.  

8. W przypadku likwidacji Koła jego majątek zostaje przeniesiony na rzecz Uczelni.  

9. Sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych środków przedstawia się Prorektorowi nie 

rzadziej niż raz w roku.  
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ZMIANA STATUTU 

 

§ 16 Tryb zmiany statutu. 

1. Statut może zostać zmieniony przez Walne Zegromadzenie Członków na pisemny 

wniosek któregokolwiek z organów Koła lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 

członków Koła. 

2. Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej 1/2 członków Koła. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 17 Obowiązywanie Statutu w czasie. 

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

Koła większością 2/3 głosów członków Koła obecnych podczas głosowania oraz 

zatwierdzenia go przez Władze Uczelni.  

2. O wszelkich sprawa nieuregulowanych w niniejszym statucie decyduje Zarząd Koła 

oraz Opiekun Koła.  

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

Rektora.  

4. Uchwały Zarządu niezgodne z obowiązującym prawem, Statutem Uczelni, lub 

godzące  bądź naruszające powagę i interes Uczelni mogą być uchylone przez 

Rektora. 

 


