
Statut Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej 

Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

Art. 1. 

§1. Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej, zwane dalej "Kołem", jest 

dobrowolnym, samorządnym, samodzielnym i trwałym zrzeszeniem działającym na 

podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz niniejszego Statutu. 

 

§2. Siedzibą Koła Naukowego jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 

 

§3. Koło może współpracować z innymi uczelnianymi organizacjami 

studenckimi, działającymi zarówno na terenie Uniwersytetu Warszawskiego jak i na 

terenie innych szkół wyższych w Polsce lub zagranicą oraz z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Art 2. 

Koło prowadząc swoją działalność posługuje się: 

1) pełną nazwą Koła “Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej”; 

2) skrótem tej nazwy – “KNKP”; 

3) znakiem graficznym Koła w w załączniku 1. 

 

Art 3. 

Opiekunem Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej jest dr hab. Ryszard 

Piotrowski. 

 

Rozdział 2 

Cele Koła i sposoby ich realizacji 

 

Art. 4. 

Koło zajmuje się szeroko pojętymi naukami społecznymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem nauk prawnych. 

 

Art. 5. 

Celami Koła są: 

1) promowanie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 

2) pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie 

tematyki komparatystyki prawniczej i dziedzin pokrewnych; 

3) zgłębianie wiedzy o myśli prawnej i politycznej; 

4) działanie na rzecz idei samokształcenia wśród studentów; 

5) organizowanie i rozwijanie studenckiego ruchu naukowego na Uniwersytecie 

Warszawskim i poza nim; 

6) wymiana doświadczeń i myśli oraz prezentowanie wyników prac badawczych 

bądź naukowych przez studentów i młodych absolwentów, 

7) rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi, 

8) wspieranie rozwoju umiejętności miękkich studentów; 

9) szerzenie kultury prawnej, idei społeczeństwa obywatelskiego oraz państwa 



prawa; 

10) budowanie marki Koła; 

11) przygotowanie studentów do udziału w życiu publicznym; 

12) udział w życiu kulturalnym miasta, regionu i uczelni; 

13) integracja środowiska studenckiego. 

 

Art. 6. 

Cele Koła realizowane są poprzez: 

1) organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin; 

2) organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych 

gości; 

3) podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła, zespołowych i indywidualnych 

prac naukowo-badawczych; 

4) organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i 

obozach naukowych, 

5) organizowanie wycieczek terenowych, szkoleń i wyjazdów integracyjnych 

6) współpracę z innymi kołami jak i instytucjami naukowymi, władzami publicznymi, 

organizacjami społeczno-kulturalnymi oraz osobami zainteresowanymi działalnością 

Koła w kraju i za granicą; 

7) publikowanie własnych osiągnięć naukowych w kraju i za granicą; 

8) prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Koła w postaci witryny 

internetowej; 

9) samokształcenie się członków Koła; 

10) współpracę, integrację i rozwijanie kontaktów towarzyskich wśród członków i 

sympatyków Koła; 

11) inne formy działalności zgodne ze statutem. 

 

Rozdział 3 

Członkostwo 

 

Art. 7 

Członkowie Koła dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych 

2) członków honorowych 

 

Art. 8 

Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student i doktorant 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Art. 9 

§1. Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje wskutek uchwały Zarządu 

Koła akceptującej pisemną deklarację członkowską. 

 

§2. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje: 

1) na skutek uchwały Zarządu Koła w przypadku popełnienia czynu na szkodę Koła 

lub nieprzestrzegania praw i obowiązków wynikających z niniejszego Statutu,; 

2) na skutek oświadczenia woli o wystąpieniu z Koła, podanego do wiadomości 

Zarządu Koła, 

3) na skutek dwukrotnej nieobecności członka Koła na Walnym Zebraniu; 

4) z powodu skreślenia członka Koła z listy studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 

5) z powodu śmierci członka Koła; 



6) z powodu ustania działalności Koła. 

 

§3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, opisanej w §2 pkt. 1 członek może 

się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków w nieprzekraczalnym terminie 14 

dni licząc od dnia powiadomienia. W razie wniesienia odwołania, jest ono 

rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Koła. Do tego czasu Członek 

Koła, którego dotyczy uchwała Zarządu o utracie członkostwa, zostaje zawieszony w 

prawach Członka, oprócz prawa do udziału w pracach Koła. 

 

§4. Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje decyzje w sprawie 

określonej w §3. w formie uchwały, większością 3/5 głosów obecnych, uprawnionych 

Członków Koła. 

 

§5. Treść i formę deklaracji członkowskiej ustala Zarząd w drodze uchwały. 

 

Art. 10 

Członek zwyczajny Koła ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła; 

2) udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i 

stwarzanych przez Koło możliwości; 

3) używania odznak i znaków Koła, a także jego reprezentowania na wszelkich 

imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami działania Koła; 

4) wnioskowania do Zarządu Koła o wydanie zaświadczenia o działalności w Kole; 

5) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła. 

 

Art. 11 

Do obowiązków członka zwyczajnego Koła należy: 

1) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacja celów Koła; 

2) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Koła; 

3) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Koła ustalonych przez Walne 

Zgromadzenie; 

4) regularne uczestnictwo w Walnych Zgromadzenia Koła. 

 

Art. 12 

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie 

zasłużona dla Koła, której działalność przyczyniła się do rozwoju i promocji Koła. 

Osoba taka otrzymuje status członka honorowego na podstawie uchwały Zarządu 

Koła. 

 

Art. 13 

Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa we wszystkich 

przedsięwzięciach Koła oraz uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem 

doradczym. 

 

Art. 14 

Byli i obecni Członkowie Koła wspierają się na gruncie naukowym i 

profesjonalnym. 

 

Rozdział 4 

Organy Koła 

 



Art. 15 

Do władz Organizacji należy: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd. 

 

Art. 16 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

a) uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji, 

b) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu, 

c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, 

d) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji, 

e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji. 

 

Art. 17 

§1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu 

Organizacji co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków 

Organizacji. 

§2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie 

Organizacji. 

 

Art. 18.  

§1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów 

§2. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje wszystkim zwyczajnym          

członkom Koła 

 

Art. 19 

Zarząd Organizacji składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika 

oraz innych członków jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi. 

 

Art. 20 

Kadencja Zarządu trwa jeden rok. 

 

Art. 21 

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we 

wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia 

Członków. 

 

Art. 22 

§1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizacje 

na zewnątrz. 

 

§2. Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku 

składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Organizacji za rok 

poprzedni. 

 

§3. Prezes Organizacji zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie 

zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji, i aktualny 

wykaz członków Organizacji. 

 

Rozdział 5 

Zmiana statutu 



 

Art. 23 

§1. Na wniosek Zarządu lub 2/3 Członków Zwyczajnych Koła Prezes zwołuje 

Walne Zgromadzenie w celu zmiany statutu. 

 

§2. Decyzja o zmianie zapada większością 2/3 głosów w obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 6 

Przepisy końcowe 

 

Art. 24 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 

uchwały Zarządu Koła. 

 

Art. 25 

Statut wchodzi w życie w dniu rejestracji Koła. 

 


