STATUT KOŁA NAUKOWEGO KRYMINOLOGII
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Koło Naukowe Kryminologii, nazywane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką,
działającą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
§2. Koło działa na podstawie niniejszego statutu, zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa oraz Statutem Uniwersytetu Gdańskiego.
§3. Opiekunami Koła Naukowego mogą być pracownicy lub pracownik naukowy Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Koło może mieć więcej niż jednego opiekuna.
§4. Opiekun Naukowy kontroluje działalność Koła oraz ma prawo uczestniczenia w realizacji
bieżących zadań Koła i uczestniczenia w zebraniach Zgromadzenia Koła z prawem głosu.
§5. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
§6. Koło może współpracować z innymi tego typu organizacjami studenckimi działającymi na
polskich i zagranicznych uczelniach wyższych oraz organizacjami pozarządowymi.
ROZDZIAŁ II
CELE KOŁA
§7. Celami koła są szczególnie:
1) pogłębianie i popularyzacja wiedzy z zakresu kryminologii, wiktymologii oraz innych
nauk penalnych,
2) promowanie Wydziału Prawa i Administracji UG,
3) organizowanie sympozjów naukowych, konferencji, odczytów i kursów,
4) podnoszenie wiedzy członków Koła,
5) integracja członków Koła.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA
§8. Członkiem Koła może zostać każdy, kto jednocześnie spełnia następujące warunki:
1) jest studentem Uniwerystetu Gdańskiego,
2) przejawia zainteresowania tematyką kryminologii,
3) chce czynnie uczestniczyć w obradach Koła,
4) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
5) złożył poprawnie wypełnioną deklarację członkowską.
§9. Członek Koła posiada czynne i bierne prawo wyborcze do zarządu Koła.
§10. Przynależność do Koła jest dobrowolna.
§11. Członkowie Koła posiadają również prawo do:
1) korzystania ze sprzętów i urządzeń należących do Koła, zgodnie z obowiązującymi
regułami,
2) korzystania z opieki Koła i pomocy w realizacji założeń naukowych,
3) składania postulatów i petycji do władz Koła,
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4) odwołania się od decyzji zarządu do Walnego Zgromadzenia Koła.
§12. Członkowie Koła zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz postanowień Zarządu Koła,
2) uczestniczenia w obradach Koła,
3) rzetelnego realizowania ciążących na nich obowiązków względem Koła,
4) składania odpowiednich wyjaśnień na wniosek władz Koła.
§13. Członkostwo ustaje wskutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Kole złożonej na ręce Zarządu,
2) śmierci członka Koła,
3) uchwały Walnego Zgromadzenia Koła w przypadku:
a) nieprzestrzegania niniejszego statutu,
b) skreślania z listy studentów Uniwersytetu Gdańskiego,
c) długotrwałego niewywiązywania się z obowiązków członka Koła,
d) skazania prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego za przestępstwo umyślne.
§14. W obradach Koła mogą uczestniczyć również jego Sympatycy, czyli osoby zainteresowane
problematyką naukową Koła, ale nie zamierzające aktywnie uczestniczyć w pracach Koła lub nie
zamierzające realizować obowiązków zarówno wynikających ze statutu jak i narzuconych przez
Zarząd Koła.
§15. Członkiem Honorowym Koła może zostać osoba, która w sposób szczególny przyczyniła się
do rozwoju Koła lub została uznana za wyjątkowy autorytet przez członków Koła. O przyznaniu
Członkostwa Honorowego na wniosek Prezesa decyduje jednomyślnie Walne Zgromadzenie Koła.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KOŁA
§16. Władzami Koła są Walne Zgromadzenie oraz Zarząd.
§17. Zarząd wybierany jest w wyborach bezpośrednich i przeprowadzanych w głosowaniu jawnym.
§18. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie Koła.
§19. Zarząd w trakcie kadencji uzupełnia skład uszczuplony przez ubywanie Członków.
§20. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością w obecności połowy
uprawnionych do głosowania.
§21. Walne Zgromadzenia stanowi najwyższy organ w Kole. W obradach Walnego Zgromadzenia
mogą uczestniczyć również Opiekunowie Koła, którym przysługuje prawo głosu.
§22. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) wybór Zarządu,
2) uchwalania zmian statutu,
3) podejmowanie wszystkich innych decyzji na wniosek któregokolwiek z członków Koła.
§23. Walne Zgromadzenie obraduje na wniosek 1/5 uprawnionych do głosowania członków lub na
wniosek Zarządu Koła.
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§24. Zarząd Koła składa się z: Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza – wybieranych na Walnym
Zgromadzeniu Koła na roczną kadencję.
§25. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1) realizacja celów statutowych,
2) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Koła,
3) reprezentowanie Koła,
§26. Do zadań Prezesa należy informowanie członków o zebraniach oraz rozpatrywanie kandydatur
na członków Koła.
ROZDZIAŁ V
FINANSOWANIE KOŁA
§27. Działalność Koła finansowana jest:
a) przez Uniwersytet Gdański,
b) z darowizn od osób prawnych i fizycznych,
c) z dotacji innych instytucji.
§28. Środki finansowe są wydatkowane przez Zarząd na podstawie przygotowanego przez niego i
zatwierdzonego uchwałą Zgromadzenie Koła kwartalnego planu finansowego.
§29. 1. Zarząd jest obowiązany złożyć Walnemu Zgromadzeniu Koła sprawozdanie z wykonania
planu finansowego; przyjęcie sprawozdania następuje mocą uchwały Zgromadzenia Koła.
2. Nieprzyjęcie sprawozdania jest jednoznaczne z odwołaniem Zarządu.
§30. W przypadku rozwiązania Koła, jego majątek przechodzi na własność Uniwersytetu
Gdańskiego.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§31. Zmiany w statucie dokonywane są na wniosek 1/3 Członków Walnego Zgromadzenia Koła
większością 2/3 w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§32. Statut Wchodzi w życie w dniu rejestracji Koła.
§33. Rozwiązanie Koła może nastąpić:
1) na wniosek Prezesa, decyzją Walnego Zgromadzenia Koła podjętą jednomyślnie przez
wszystkich członków Walnego Zgromadzenia po zapoznaniu się z opiniami członków Koła,
2) przez Senat Uczelni.
§34. O wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Walne
Zgromadzenie Koła.
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