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TEKST JEDNOLITY STATUTU UCHWALONEGO NA WALNYM ZGROMADZENIU 5.01.2021 

 

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA SPÓŁEK 

WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 

 

§ 1 

1. Koło Naukowe Prawa Spółek (zwane dalej: Kołem) działa na podstawie Ustawy prawo o 
szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz niniejszego Statutu. 

2. Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Cele Koła i sposoby ich realizacji 

§ 2 

Koło wyznaczyło sobie następujące cele: 

a. rozwijanie zainteresowań naukowych jego Członków/Członkiń; 
b. propagowanie, promowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu prawa spółek zarówno 

wśród Członków/Członkiń Koła jak i społeczności akademickiej; 
c. poszerzanie wiedzy z dziedzin pokrewnych prawa spółek, jak ekonomia czy 

rachunkowość; 
d. dbałość o wysokie standardy nauczania prawa spółek (w tym na Wydziale Prawa i 

Administracji); 
e. rozwijanie kontaktów ze studentami, pracownikami naukowymi oraz praktykami 

prawa i działalności gospodarczej z krajów Unii Europejskiej oraz spoza Unii 
Europejskiej. 

 

§ 3 

Koło realizuje swoje cele poprzez: 

a. organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, prelekcji z przedstawicielami 
doktryny prawa spółek oraz praktykami; 

b. organizowanie konferencji naukowych z przedstawicielami doktryny prawa spółek 
oraz praktykami; 

c. prowadzenie kanałów Koła na mediach społecznościowych, w tym udostępnianie 
informacji o aktualnych zmianach w prawie, orzecznictwie; 

d. współpracę z innymi uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie; 
e. współpracę z wydziałowymi organizacjami studenckimi; 
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f. współpracę z instytucjami, organizacjami publicznymi i prywatnymi zajmującymi się 
obszarem prawa spółek; 

g. inne działania mające na celu pogłębienie wiedzy z zakresu prawa spółek. 
 

Członkostwo 

§ 4 

1. Członkiem/Członkinią Koła może być każdy student/studentka Uniwersytetu Warszawskiego. 
2. O członkowsko w Kole może ubiegać się również: 

a. doktorant/doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego lub innej uczelni wyższej; 
b. student/studentka innej uczelni wyższej, 

który uzasadni zainteresowanie realizacją celów Koła. 

 

§ 5 

1. Nabycie członkostwa w Kole następuje wskutek zatwierdzenia przez Prezesa/Prezesę lub 
Wiceprezesa/Wiceprezesę deklaracji członkowskiej złożonej w formie pisemnej lub 
dokumentowej. 

2. Utrata członkostwa następuje na skutek: 
a. uchwały Zarządu Koła; 
b. oświadczenia woli wystąpienia z Koła złożonego Zarządowi Koła w formie pisemnej 

lub dokumentowej; 
c. śmierci Członka/Członkini; 
d. skreślenia z listy studentów. 

3. Od uchwały Zarządu Koła o skreśleniu z listy Członków/Członkiń, Członek/Członkini może 
się odwołać do Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 6 

Członek/Członkini Koła ma prawo do: 

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Koła; 
b. udziału w pracach Koła; 
c. korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów, odznak i znaków Koła; 
d. reprezentowania Koła na wszelkich spotkaniach i wydarzeniach o charakterze 

spójnym z celami Koła wyrażonymi w § 2; 
e. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do Zarządu Koła. 

 

§ 7 

Do obowiązków Członków/Członkiń należy: 

a. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła; 
b. przestrzeganie uchwał oraz wytycznych Zarządu Koła; 
c. zachowanie apolityczności w ramach działalności w Kole; 
d. wsparcie w zakresie zasięgów internetowych. 
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§ 8 

Do organów Koła należą: 

a. Walne Zgromadzenie; 
b. Zarząd. 

 

§ 9 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a. uchwalanie i zmiany Statutu Koła; 
b. wybór Prezesa/Prezesy oraz innych Członków/Członkiń Zarządu; 
c. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu; 
d. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła; 
e. rozpatrywanie spraw przekazanych przez Zarząd Koła do rozpatrzenia przez Walne 

Zgromadzenie. 

 

§10 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes/Prezesa Zarządu Koła: 
a. co najmniej raz w roku; 
b. na żądanie połowy Członków/Członkiń Koła. 

2. W Walnym Zgromadzeniu prawo uczestnictwa mają wszyscy Członkowie/Członkinie Koła. 
3. Informację o terminie Walnego Zgromadzenia Prezes/Prezesa Zarządu 

zobowiązany/zobowiązana jest umieścić na powszechnie dostępnej Członkom/Członkiniom 
Koła platformie internetowej.  

4. Prezes/Prezesa Zarządu Koła w terminie tygodnia od wystosowania żądania, o którym mowa 
w §10 ust. 1 lit. b niniejszego Statutu wyznaczy termin Walnego Zgromadzenia. Walne 
Zgromadzenie może zostać zwołane nie wcześniej niż na trzy tygodnie od dnia wystosowania 
żądania o którym mowa w §10 ust. 1 lit. b niniejszego Statutu. 

 

§ 11 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością bezwzględną głosów w obecności co 
najmniej połowy Członków/Członkiń.  

2. Walne Zgromadzenie może przeprowadzić głosowanie zdalne na wniosek, któregokolwiek z 
Członków Koła.  

 

§ 12 

1. Zarząd Koła składa się z: 
a. Prezesa/Prezesy; 
b. Wiceprezesa/Wiceprezesy lub Wiceprezesów/Wiceprezes; 
c. Członków/Członkiń Zarządu Koła. 

2. Liczba członków Zarządu Koła wynosi 6 osób. 
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§ 13 

1. Kadencja Zarządu trwa jeden rok kalendarzowy. 
2. Kadencja Zarządu może ulec skróceniu lub wydłużeniu poprzez uchwałę Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§ 14 

Obowiązki Zarządu Koła: 

1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

2. Zarząd kieruje sprawę pod rozpoznanie Walnego Zgromadzenia na wniosek przynajmniej 
połowy Członków/Członkiń Koła. 

3. W sytuacji w której wynik głosowania nad uchwałą Zarządu Koła nie będzie rozstrzygający, 
wówczas decydujący głos należeć będzie do Prezesa/Prezesa Zarządu Koła. 

 

§ 15 

1. Prezes/Prezesa Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.  
2. Prezes/Prezesa Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi 

Uniwersytetu Warszawskiego coroczne sprawozdanie za poprzedni rok. 
3. Prezes/Prezesa Zarządu przedkłada Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego zmiany w 

Statucie Koła, zmiany w organach Koła i aktualny wykaz Członków/Członkiń Koła. 
4. Pod nieobecność Prezesa/Prezesy Koła, kompetencje Prezesa/Prezesy przejmuje 

Wiceprezes/Wiceprezesa Zarządu. 

 

§ 16 

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
2. Zmian Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności 

co najmniej połowy Członków/Członkiń Koła. 

 

 

 


