STATUT
KOŁA NAUKOWEGO PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego, zwane dalej Kołem jest organizacją studencką, działającą
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
§2
Koło w szczególności stawia sobie za cel:
1. pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie tematyki
prawa konstytucyjnego prawa konstytucyjnego i dziedzin pokrewnych;
2. badania wpływu prawa konstytucyjnego na inne gałęzie prawa;
3. sprzyjanie rozwojowi pracy naukowej, twórczej, swobodnej wymianie poglądów naukowych;
4. pomoc w samodzielnej pracy naukowej studentów;
5. integrację środowiska studenckiego i naukowego;
6. organizowanie konferencji i zjazdów naukowych oraz branie udziału w tego rodzaju
imprezach organizowanych przez inne ośrodki naukowe;
7. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i ośrodkami akademickimi zajmującymi
się pokrewną tematyką.

§3
Siedziba Koła znajduje się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
przy ul. Bażyńskiego 6.
II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§4
1. Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Prezes wydaje decyzję o nadaniu członkostwa na wniosek zainteresowanego.
§5
Członkowie Koła mają w szczególności obowiązek:
1. przestrzegać Statutu Koła,
2. brać czynny udział w pracach Koła.
§6
Członkowie Koła mają prawo:
1. wybierać i być wybieranym do Zarządu Koła,
2. uczestniczyć w spotkaniach Zarządu Koła dotyczących jego osoby,
3. odwoływać się od decyzji Zarządu Koła dotyczących jego osoby do Walnego Zebrania,

4. uczestniczyć we wszystkich pracach Koła,
5. żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania po zgromadzeniu podpisów co najmniej 1/5
członków Koła,
6. zgłaszania do Zarządu projektów zmiany Statutu popartych podpisami co najmniej 1/5 członków
Koła.
§ 6a
Członkostwo w Kole ustaje w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia członka, złożonego na piśmie do członka Zarządu,
2. śmierci członka,
3. wykluczenia przez Walne Zebranie z grona członków Koła,
4. utraty statusu studenta.
§7
1. Władzami Koła są Walne Zebranie i Zarząd Koła.
2. Walne Zebranie tworzą wszyscy członkowie Koła.
§8
Walne Zebranie posiada wyłączne kompetencje w zakresie:
1. przyjmowanie sprawozdania ustępującego Zarządu Koła i udzielanie

absolutorium,
2. dokonuje wyboru Zarządu Koła z końcem kadencji Zarządu i może w
każdej chwili odwołać Zarząd,
3. uchwala Statut Koła i jego zmiany,
4. podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Koła,
5. podejmuje uchwałę w sprawie zmiany Opiekuna Koła.
§9
Walne Zebranie zwołuje Prezes Koła z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej 1/5
członków Koła.
§ 10
Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jednakże
uchwały w sprawach określonych w § 8 podejmowane są większością 3/4
głosów.
§ 11
Kworum na Walnym Zebraniu wynosi 1/2 członków Koła.
§ 12
Pracami Koła kieruje Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunem Koła.
§ 13

Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego.
§ 14
1. Zarząd Koła składa się z prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza oraz dwóch członków Zarządu,
wybieranych przez Walne Zebranie na roczną kadencję,
2. Prezes określa zakres zadań wykonywanych przez pozostałych członków
zarządu.
§ 14a
1. Dopuszcza się rezygnację z funkcji członka Zarządu Koła na jego wniosek. Wniosek powinien
zostać złożony ze czternastodniowym wyprzedzeniem.
2. W okresie 14 dni od złożenia rezygnacji przez członka Zarządu Koła powinno zostać zwołane
Walne Zebranie z inicjatywy pozostałych członków Zarządu Koła w celu uzupełnienia wakatów w
Zarządzie Koła.
§ 15
1. Członkowie Zarządu Koła są upoważnieni do reprezentowania Koła na
zewnątrz.
2. O upoważnieniu innych członków Koła do występowania w imieniu Koła
decyduje Zarząd Koła.
§ 16
Przewodniczący prowadzi spis członków Koła.

§ 17
Walne Zebranie może zdecydować większością 3/4 głosów o wykluczeniu z grona członków Koła,
na wniosek Zarządu Koła lub 1/5 członków Koła.
§ 18
1. Rozwiązanie Koła następuje w drodze inicjatywy Zarządu Koła, które
zwołuje Walne Zebranie,
2. Członkowie Koła zostają poinformowani o zebraniu z co najmniej 7dniowym wyprzedzeniem.
III. FINANSE KOŁA
§ 19
Koło czerpie środki finansowe na swoją działalność z:
1. dotacji,
2. darowizn,
3. dobrowolnych składek członkowskich,
4. innych źródeł finansowania.
§ 20
Za gospodarkę funduszami Koła odpowiada Zarząd Koła.

IV. POSTANOWIENIA KOŁA
§ 21
(uchylony)
§ 22
(uchylony)

