Statut Klubu Debat „ Ars bene dicendi”

Nazwa i siedziba Klubu Debat

§1
1.Klub Debat „Ars bene dicendi”, zwane dalej „Klubem Debat” lub „Klubem” działa na
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Zarządzenia nr
33/R/05 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z 7 listopada 2005 roku

w sprawie tworzenia,

rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Gdańskim,
Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz niniejszego statutu.
2.Klub Debat posługuje się logiem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego statutu.
3.Siedzibą Klubu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Cele Klubu i sposoby ich realizacji

§2
Celem Klubu jest:
1) poprawa jakości debaty publicznej,
2) przygotowanie członków Klubu do wystąpień publicznych przed szerokim audytorium
oraz do udziału w publicznych debatach, poprzez ćwiczenie umiejętności:
a) stosowania jasnej, konkretnej, przekonywującej i rzeczowej argumentacji,
b) zachowania dyscypliny wypowiedzi
c) precyzyjnego budowania wypowiedzi przy zachowaniu zwięzłości w prezentowaniu
argumentów,
d) uważnego słuchania adwersarzy w debacie publicznej
3) propagowanie wśród studentów postawy kładącej nacisk na merytoryczne przygotowanie
wystąpień publicznych,
4) poruszanie problemów istotnych w dyskursie publicznym.

§3
Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie debat,
b) organizowanie regularnych spotkań Klubu
c) organizowanie szkoleń
d) spotkania z udziałem gości - ekspertów,
e) podejmowanie innych działań, służących osiągnięciu celów statutowych Klubu.

Członkostwo

§4
Członkiem Klubu może zostać każdy student Uniwersytetu Gdańskiego.

§5
1.O nabyciu członkostwa decyduje Zarząd zwykłą większością głosów po rozpatrzeniu
złożonej przez kandydata deklaracji członkowskiej.
2. Członkostwo ustaje wskutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Kole złożonej na ręce Zarządu,
b) śmierci członka Klubu,
c) uchwały Zarządu Klubu w przypadku:
- nieprzestrzegania niniejszego statutu,
- skreślania z listy studentów Uniwersytetu Gdańskiego,
- długotrwałego niewywiązywania się z obowiązków członka Klubu,
- skazania prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego za przestępstwo umyślne.
3.Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Klubu Debat członek może się odwołać do Walnego
Zgromadzenia Członków.

§6
Członek Klubu ma prawo:
a) posiada czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu Klubu,
b) udziału w pracach Klubu, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych
przez Klub możliwości,
c) korzystania z opieki Klubu i pomocy w realizacji założeń naukowych,
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu.

§7
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Klubu,
b) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Klubu,
c) przestrzegania postanowień niniejszego statutu,
d) uczestniczenia w obradach Klubu.

Władze Klubu: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§8
Władzami Klubu są Walne Zgromadzenie oraz Zarząd.

§9
Zarząd wybierany jest w wyborach bezpośrednich i przeprowadzanych w głosowaniu
jawnym.
§10

Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie Koła.

§ 11
Zarząd w trakcie kadencji uzupełnia skład uszczuplony przez ubywanie Członków.

§12
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością w obecności połowy
uprawnionych do głosowania.
§13
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) wybór Zarządu,
2) uchwalania zmian statutu,
3) podejmowanie wszystkich innych decyzji na wniosek któregokolwiek z członków Klubu.
§14
Walne Zgromadzenie obraduje na wniosek 1/2 uprawnionych do głosowania członków lub na
wniosek Zarządu Klubu.
§15
Zarząd Klubu składa się z: Marszałka, Sierżanta, Sekretarza oraz Skarbnika – wybieranych na
Walnym Zgromadzeniu na roczną kadencję, z możliwością reelekcji.

§ 16
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1) realizacja celów statutowych,
2) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Klubu,
3) reprezentowanie Klubu,

§ 17
Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 18
1.Marszałek

kieruje

pracami

Zarządu

oraz

reprezentuje

Klub

na zewnątrz.

2.Marszałek w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi Uniwersytetu
Gdańskiego

coroczne

sprawozdanie

działalności

z

Klubu

za

rok

poprzedni.

3.Marszałek zobowiązany jest przedkładać Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego wszelkie
zmiany w statucie Klubu, zmiany we władzach Klubu oraz aktualny wykaz członków Klubu.
4.Do zadań Marszałka należy informowanie członków o zebraniach oraz rozpatrywanie
kandydatur na członków Koła.

Finanse Organizacji
§19
1. Działalność Klubu finansowana jest:
a) przez Uniwersytet Gdański,
b) z darowizn od osób prawnych i fizycznych,
c) z dotacji innych instytucji.
2. Środki finansowe są wydatkowane przez Zarząd na podstawie przygotowanego przez niego
i zatwierdzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia planu finansowego.
3. W przypadku rozwiązania Klubu, jego majątek przechodzi na własność Uniwersytetu
Gdańskiego.

Zmiana statutu
§20
Zmiany w statucie dokonywane są na wniosek 1/2 Członków Walnego Zgromadzenia Klubu
większością 2/3 w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Postanowienia końcowe
§21
1.Statut Wchodzi w życie w dniu rejestracji Klubu.
2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić:
1) na wniosek Marszałka, decyzją Walnego Zgromadzenia Klubu podjętą jednomyślnie przez
wszystkich członków Walnego Zgromadzenia po zapoznaniu się z opiniami członków Klubu,
2) przez Senat Uczelni.
3. O wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Walne
Zgromadzenie Klubu.

