
Statut Koła Naukowego Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

Art. 1. § 1. Koło Naukowe Prawa Pracy, zwane dalej „Kołem”, jest dobrowolną organizacją studencką.  

§ 2. Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, mieszczący się przy  

ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk.  

§ 3. Koło działa na podstawie niniejszego Statutu, zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej 

Polskiej przepisami prawa oraz Statutem Uniwersytetu Gdańskiego.  

§ 4. Bezpośrednią opiekę nad działalnością Koła sprawuje Opiekun Koła - pracownik naukowy 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wskazany przez Kierownika Katedry Prawa 

Pracy.  

§ 5. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. 

§ 6. Koło może współpracować z innymi organizacjami studenckimi Uniwersytetu Gdańskiego, innymi 

ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.  

 

Rozdział 2  

Cele i formy działania Koła 

Art. 2. Celami Koła są:  

a) rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy prawniczej ze szczególnym uwzględnieniem szeroko 

rozumianego prawa pracy,  

b) kształcenie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu prawa 

pracy,  

c) rozwijanie zainteresowania studentów tematyką prawa pracy,  

d) wymiana myśli i poglądów naukowych studentów i integracja środowiska akademickiego, 

e) organizowanie cyklicznych spotkań i debat, 

f) inne przedsięwzięcia.  

Art. 3. Koło realizuje cele statutowe poprzez:  

a) regularne spotkania członków Koła,  

b) samokształcenie członków Koła m.in. poprzez organizację szkoleń i warsztatów,  

c) organizowanie seminariów naukowych, debat, konferencji, sympozjów, odczytów oraz kursów,  

w tym także z udziałem praktyków prawa pracy,  



d) organizowanie konkursów oraz wystaw,  

e) współdziałanie z innymi kołami naukowymi, władzami uczelni, władzami państwowymi 

i organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami nauki, kultury i sztuki, na zasadach określonych  

w statucie,  

f) umożliwienie studentom publikacji ich prac naukowych,  

g) organizowanie wyjazdów integracyjnych.  

 

Rozdział 3  

Członkostwo. Prawa i obowiązki członków 

Art. 4. § 1. Członkiem Koła może zostać każdy student, który spełnia łącznie następujące warunki: 

a) jest studentem Uniwersytetu Gdańskiego, 

b) przejawia zainteresowanie tematyką prawa pracy, ubezpieczenia społecznego i dziedzin im 

pokrewnych, 

c) przejawia wolę aktywnego włączenia się w działalność Koła. 

§ 2. By zostać członkiem Koła należy złożyć jednemu z członków Zarządu Koła poprawnie wypełnioną 

deklarację członkowską.  

§ 3. Jeżeli kandydat składający deklarację nie spełnia warunków o których mowa w §1, Zarząd 

podejmuje uchwałę o odmowie przyjęcia kandydata w poczet członków Koła.  

Art. 5. Członek ma prawo do: 

a) brania udziału we wszystkich formach działalności koła,  

b) brania udziału w głosowaniach Zgromadzenia Koła,  

c) zgłaszania inicjatywy podjęcia określonych działań przez Koło,  

d) wybierania do władz Koła i bycia wybieranym do tych władz, 

e) zgłaszania do Zarządu Koła projektów zmiany statutu Koła.  

Art. 6. Członek ma obowiązek: 

a) postępować zgodnie ze statutem i decyzjami władz Koła,  

b) dbać o dobre imię Koła,  

c) dbać o majątek Koła. 

Art. 7. Członkostwo ustaje w przypadku:  



a) dobrowolnego wystąpienia członka, złożonego na piśmie, z chwilą dostarczenia go do Zarządu 

Koła,  

b) podjęcia przez Zgromadzenie Koła na wniosek Zarządu Koła uchwały o wykluczeniu członka  

z powodu naruszenia w rażący sposób Statutu lub rażące działania na szkodę Koła, z chwilą podjęcia 

uchwały,  

c) śmierci członka,  

d) skazania prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne, z chwilą 

uprawomocnienia się wyroku.  

 

Rozdział 4 

Władze Koła. Opiekun Koła 

Art. 8. Władzami Koła są Zgromadzenie Koła i Zarząd Koła. 

Art. 9. §1 Zgromadzenie Koła jest organem uchwałodawczym i kontrolnym; tworzą je wszyscy 

członkowie Koła. 

§ 2. Do kompetencji Zgromadzenia Koła należy:  

a) kontrola działalności Zarządu Koła poprzez żądanie sprawozdań Zarządu Koła,  

b) podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działalności Koła,  

 

c) wybór Prezesa Zarządu w głosowaniu tajnym,  

d) odwoływanie Prezesa Zarządu z powodów nie wypełniania przez Prezesa swoich zadań 

statutowych, 

e) wykluczanie członka z Koła, 

f) rozwiązanie Koła,  

g) zmiany statutu,  

h) inne.  

Art 10. § 1. Uchwałę w kwestiach przewidzianych w art. 9 § 2 pkt a, d oraz e Zgromadzenie Koła 

podejmuje bezwzględną większością głosów, w obecności połowy ogólnej liczby członków.  

§ 2. Na wniosek Zarządu Koła lub połowy ogólnej liczby członków, Zgromadzenie Koła podejmuje 

uchwałę przewidzianą w art. 9 § 2 pkt f większością 2/3 głosów w obecności 3/4 członków Koła.  

§ 3. W pozostałych przypadkach Zgromadzenie Koła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.  

Art. 11. Do prowadzenia posiedzenia Zgromadzenia Koła Zarząd wybiera jedną osobę spośród swego 

składu.  



Art. 12. § 1. Zarząd Koła jest organem wykonawczym Koła.  

§ 2. Zarząd Koła kieruje pracami Koła.  

§ 3. Zarząd Koła jest organem kolegialnym składającym się z czterech osób. 

§ 4. Zarząd Koła składa się z Prezesa, Wiceprezesa i dwóch Członków Zarządu Koła.  

§ 5. Zarząd Koła prowadzi rejestr Członków Koła i rejestr Członków Zarządu Koła.  

§ 6. Zarząd Koła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 ogólnej 

liczby członków Zarządu Koła. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

§ 7. Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok kalendarzowy, a członkowie Zarządu pełnią funkcję do 

momentu wyboru nowego Zarządu. Poszczególni Członkowie Zarządu mogą zostać wybrani 

ponownie.  

§ 8. Kadencja pełnienia funkcji Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu jest związana z kadencją 

Prezesa Zarządu.  

§ 9. Po zakończonej kadencji Zgromadzenie Koła wybiera nowego Prezesa Zarządu Koła spośród 

przedstawionych przez siebie kandydatów. Następnie Prezes wskazuje pozostałych członków Zarządu 

wskazując osobę pełniącą funkcję Wiceprezesa.  

§ 10. Tak wybrany Zarząd, zatwierdza Zgromadzenie Koła w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

§ 11. W razie nie podjęcia uchwały, o której mowa w § 11, Zgromadzenie Koła dokonuje wyboru 

nowego Prezesa Zarządu w oparciu o przepis § 10. 

§ 12. W przypadku zrzeczenia się funkcji przez członka Zarząd Koła bądź utracie członkostwa w 

Zarządzie Koła, Prezes Zarządu niezwłocznie dokonuje wyboru nowego członka Zarządu. Wybór 

podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Koła, w drodze uchwały.    

Art. 13. § 1. Prezes Zarządu Koła Naukowego Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, zwany dalej 

„Prezesem Zarządu” kieruje pracami Zarządu.  

§ 2. Prezes Zarządu reprezentuje Koło wobec innych organizacji i innych instytucji.  

§ 3. Prezes Zarządu zwołuje Zgromadzenia Członków.  

§ 4. Prezesem Zarządu Koła zostaje osoba, która w wyborach na Prezesa Zarządu Koła otrzyma 

największą liczbę głosów. W razie otrzymania przez większą liczbę kandydatów równej liczby głosów 

przeprowadza się uzupełniającą turę wyborów spośród kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę 

głosów. Gdyby kandydaci po raz kolejny otrzymali taką samą liczbę głosów przeprowadza się 

losowanie, którego dokonuje osoba prowadząca Walne Zgromadzenie.  

§ 5. Prezes przyjmuje pisemną rezygnację z funkcji Wiceprezesa i Członków Zarządu. 

§ 6. Prezes może złożyć rezygnację wręczając pisemną decyzję Wiceprezesowi.  



§ 7. Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu wiąże się ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia i wyborem 

nowego Zarządu.  

Art. 14. § 1. Wiceprezes Zarządu Koła, zwany dalej „Wiceprezesem Zarządu” w razie nieobecności 

Prezesa, przejmuje kompetencje Prezesa i reprezentuje Koło.  

§ 2. Wiceprezes może być upoważniony przez Zarząd do kierowania działalnością Koła w określonych 

sprawach.  

Art. 15. § 1. Opiekun naukowy ma prawo uczestniczenia w realizacji bieżących zadań Koła oraz 

uczestniczenia w zebraniach Zgromadzenia Koła. Ma obowiązek wspierać merytorycznie Koło.  

§ 2. Opiekun może składać wnioski w kwestiach przewidzianych w art. 9 § 2, które muszą być przez 

Zgromadzenie Koła poddane pod głosowanie. 

 

Rozdział 5 

Finansowanie działalności 

Art. 14 § 1. Koło finansuje swoją działalność z: 

a) dotacji lub środków przekazanych przez władze Uczelni, Wydziału lub Parlamentu Studentów 

Uniwersytetu Gdańskiego,  

b) darowizn i spadków, 

c) nagród i wyróżnień.  

§ 2. Odpowiedzialność za gospodarowanie funduszami Koła ponosi Zarząd Koła.  

 

Rozdział 6 

Zmiana Statutu 

Art. 17. § 1. Do złożenia wniosku w sprawie zmian Statutu uprawnieni są członkowie oraz Zarząd 

Koła. W przypadku członkowskiego projektu potrzebne są podpisy co najmniej połowy członków Koła 

§ 2. Do podjęcia uchwały dotyczącej proponowanej zmiany wymagana jest większość 2/3 głosów 

Zgromadzenia Koła w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.  

§ 3. Zmianę poprzedza debata umożliwiająca każdemu członkowi wyrażenie opinii o proponowanych 

zmianach.  

§ 4. Do wejścia w życie uchwały wymagane jest zatwierdzenie przez Rektora Uniwersytetu 

Gdańskiego.  

 

Rozdział 7  

Przepisy końcowe 



Art. 18. Statut wchodzi w życie w dniu rejestracji Koła. 

Art. 19. W przypadku likwidacji Koła, majątek Koła przechodzi na własność Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  


