
STATUT INTERDYSCYPLINARNEGO KOŁA NAUK PRAWNYCH “IPSO IURE” 

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 

§ 1  

Interdyscyplinarne Koło Nauk Prawnych “Ipso iure” - zwane dalej Kołem naukowym jest 
dobrowolną organizacją studencką, stawiającą sobie za cel poszerzanie wiedzy teoretycznej z 
poszczególnych dogmatyk prawa oraz rozwijanie umiejętności praktycznych konstruowania 
tekstów naukowych przez członków koła.  

§ 2  

Terenem podstawowej działalności Koła naukowego, a jednocześnie jego siedzibą jest 
Katedra Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego. Poszczególne sekcje w zakresie merytorycznym swojej działalności 
współpracują z odpowiednimi katedrami dogmatycznymi.  

§ 3 

Podstawą działalności Koła jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), Statut Uniwersytetu Gdańskiego, Regulamin 
Studiów Uniwersytetu Gdańskiego oraz niniejszy statut. 

§ 4 

W sposób bezpośredni opiekę oraz nadzór nad działalnością Koła sprawuje jego opiekun, 
prof. Jerzy Zajadło będący pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a jednocześnie kierownikiem Katedry Teorii i 
Filozofii Prawa na tym wydziale. 

§ 5 

Podstawą funkcjonowania koła jest dobrowolna działalność społeczna jego członków. 

ROZDZIAŁ II - Cele i sposoby ich realizacji 

§ 6  

Celami Koła naukowego są: 

1) rozwijanie wiedzy teoretycznej Członków koła w zakresie merytorycznym każdej z 
sekcji;  

2) rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie działalności naukowej szczególnie 
w postaci tworzenia tekstów do czasopism naukowych; 

3) propagowanie czynnego udziału w konferencjach naukowych o tematyce prawnej; 



4) rozpowszechnianie studenckiej działalności naukowej wśród studentów Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; 

5) zaktywizowanie środowiska studenckiego na polu zrzeszania się oraz współdzielenia 
wiedzą;  

§ 7 

Koło naukowe realizuje swoje cele przez: 

1) prowadzenie przeglądu i analizy bieżących publikacji naukowych dotyczących nauk 
prawnych w ramach każdej z sekcji; 

2) samokształcenie oraz podejmowanie prób tworzenia publikacji naukowych przy 
pomocy pracowników dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego; 

3) czynny oraz bierny udział  w konferencjach naukowych z zakresu nauk prawnych; 

4) współdzielenie się bieżącymi postępami w działalności każdej z sekcji;  

5) organizowanie prelekcji i odczytów przygotowanych przez Członków koła tekstów na 
terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

§ 8  

Koło naukowe finansuje swoją działalność z pozyskanych funduszy, dotacji i darowizn.  

ROZDZIAŁ III - Członkostwo  

§ 9 

Członkiem Koła naukowego może być każdy, kto jednocześnie spełnia poniższe warunki: 

1) jest studentem co najmniej drugiego roku prawa Uniwersytetu Gdańskiego;  

2) przejawia szczególne zainteresowania naukami prawnymi, które są przedmiotem 
działalności merytorycznej którejś z sekcji;  

3) korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych; 

4) przejdzie pozytywnie przez procedurę rekrutacyjną. 

§ 10  

1) Procedura rekrutacyjna odbywa się dwukrotnie w ciągu roku akademickiego, w 
pierwszym miesiącu każdego semestru. I musi zakończyć się przed upływem tego 
miesiąca.   



2) Warunkiem przystąpienia do procedury rekrutacyjnej jest złożenie poprawnie 
wypełnionego formularza kwalifikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 
niniejszego statutu. 

3) Formularz należy złożyć w każdorazowo ogłaszanym na oficjalnych profilach Koła 
naukowego w portalach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych terminie. 

4) Czas na złożenie formularza jest nie krótszy niż 14 dni od oficjalnego ogłoszenia 
rekrutacji. 

5) Na dalszym etapie Kandydat na Członka koła przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej 
mającej na celu sprawdzenie jego predyspozycji do pracy w kole oraz poziomu wiedzy z 
zakresu nauk prawnych będących przedmiotem działalności poszczególnych sekcji. 

6) W terminie 7 dni po przeprowadzeniu ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej wszyscy 
uczestnicy rekrutacji zostają powiadomieni indywidualnie o jej wyniku.  

7) Nowych członków oficjalnie przyjmuje się do Koła naukowego na następnym Walnym 
Zgromadzeniu.  

§ 11 

Członek Koła naukowego ma prawo: 
1) uczestniczyć czynnie w wyborach do organów Koła naukowego; 
2) być wybieranym do organów Koła naukowego; 
3) brać udział we wszystkich formach działalności Koła naukowego; 
4) korzystać z opieki i pomocy Koła naukowego w obronie swoich interesów wynikających z 

działalności członkowskiej; 
5) składać wnioski i postulaty do organów zarządzających Koła naukowego; 
6) odwołać się od dotyczących go decyzji, wydanych przez Zarząd, do Walnego Zgromadzenia 

Członków; 
7) uczestniczyć w spotkaniach Zarządu Koła naukowego w sprawach dotyczących jego osoby; 
8) do noszenia odznak i identyfikatorów Koła naukowego; 
9) składać odpowiednie wyjaśnienia na wezwanie Zarządu Koła naukowego. 

§ 12 

Członkowie Koła naukowego są zobowiązani: 
1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów prac poszczególnych sekcji oraz uchwał 

Zarządu; 
2) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych; 
3) dbać o majątek Koła naukowego; 
4) godnie reprezentować Koła naukowe; 
5) przestrzegać norm współżycia społecznego, etyki oraz kultywować dobre obyczaje studenckie  
6) dbać o dobre imię Koła naukowego; 
7) wykonywać sumiennie przyjęte na siebie lub nałożone obowiązki organizacyjne; 
8) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków Koła Naukowego. 



§ 13 

Członkostwo ustaje w przypadku: 
1) gdy Członek złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z członkostwa do Przewodniczącego 

sekcji - członkostwo ustaje w terminie 7 dni;  
2) śmierci członka; 
3) gdy uchwałą Zarządu zostanie stwierdzone rażące naruszenie niniejszego statutu przez 

działanie Członka, w szczególności w przypadku próby dokonania plagiatu;  
4) trzy nieobecności na Walnych Zgromadzeniach Członków Koła Naukowego w roku 

akademickim są traktowane jako natychmiastowa rezygnacja ze statutu członka - jeżeli nie 
zostaną usprawiedliwione przez Przewodniczącego sekcji w terminie 7 dni od trzeciego 
opuszczonego spotkania.  

ROZDZIAŁ IV - Organy Koła Naukowego 
 

§ 13 

Organami Koła Naukowego są: 

1) Zarząd Koła Naukowego  
2) Walne Zgromadzenie Członków 

§ 14 

Walne Zgromadzenie Członków: 
1) składa się ze wszystkich osób, które w dniu spotkania posiadają status Członka Koła 

naukowego; 
2) wybiera corocznie ze swego grona Członków Zarządu w głosowaniu jawnym, równym,  tajnym 

i bezpośrednim. Wybór Członka Zarządu następuje większością 2/3 głosów przy kworum 
wynoszącym co najmniej połowę aktualnej liczby członków Koła naukowego; 

3) na comiesięcznych spotkaniach wysłuchuje sprawozdania z działalności poszczególnych sekcji 
Koła naukowego wygłaszanych przez Przewodniczących oraz sprawozdania Prezesa Koła 
naukowego z bieżących działań Zarządu oraz całego Koła naukowego.  

§ 15  

Do najważniejszych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
1) wybór w głosowaniu jawnym, równym i bezpośrednim Członków Zarządu; 
2) uchwalanie zmian statutu Koła naukowego; 
3) podejmowanie decyzji w sprawie kierunków działalności Koła naukowego; 
4) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Koła, 
5) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych w odpowiednim trybie 

przez Zarząd lub członków. 

§ 16  



Zgromadzenie Członków stanowi najważniejszy organ Koła naukowego. Jest uprawniony do 
decydowania o wszystkich sprawach dotyczących Koła naukowego, co do których statut nie 
upoważnia innego organu. Decyzje te podejmuje w formie uchwał w trybie § 17. 

§ 16  

Uchwały dotyczące działalności Koła podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 
zwykłą przy kworum wynoszącym co najmniej połowę aktualnej liczby członków Koła naukowego. 

§ 17  

1) W skład Zarządu wchodzą następujący Członkowie:  
a) Prezes Koła naukowego,  
b) Przewodniczący Sekcji Prawa Karnego  
c) Przewodniczący Sekcji Prawa Cywilnego  
d) Przewodniczący Sekcji Prawa Administracyjnego  

2) Ze względu na dużą autonomię każdej z sekcji sposób pracy i funkcjonowanie sekcji określają 
oddzielne regulaminy, stanowiące załączniki do niniejszego statutu.  

3) W posiedzeniach Zarządu uczestniczy również z głosem doradczym Specjalista do spraw PR i 
funduszy, powoływany przez Walne Zgromadzenie Członków na roczną kadencję większością 
2/3 głosów przy kworum wynoszącym co najmniej połowę aktualnej liczby członków Koła 
naukowego . 

§ 18  

Nie można piastować jednocześnie funkcji Prezesa Koła i Przewodniczącego Sekcji. 

§ 19 

Zarząd Koła naukowego posiada następujące kompetencje: 
1) realizowanie celów statutowych Koła naukowego; 
2) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 
3) reprezentowanie Koła naukowego; 
4) przyjmowanie i wykreślanie członków Koła naukowego; 
5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków; 
6) wydawanie regulaminów i przepisów wewnętrznych. 

§ 20 
Prezes Koła naukowego posiada następujące kompetencje: 
1) przewodniczenie pracom Zarządu i Walnym Zgromadzeniom Członków; 
2) reprezentowanie Koła naukowego w działalności zewnętrznej; 
3) koordynacja działań poszczególnych sekcji działających w obrębie Koła naukowego, 
4) kontakt z władzami Uniwersytetu Gdańskiego. 

§ 21 



1. Prezes Koła wykonując uchwałę Zarządu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków raz w 
miesiącu.  

2. Zarząd Koła uzgadnia z Członkami termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Członków i podaje je do wiadomości na oficjalnych profilach w portalach 
społecznościowych najpóźniej na 7 dni przed datą planowanego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Członków. 

§ 22 

Do zadań specjalisty do spraw PR i funduszy należy: 
1) zbieranie składek członkowskich na cele określone w statucie określonych przez odrębny 

regulamin stanowiący załącznik do niniejszego statutu; 
2) rozpowszechnianie informacji na temat Koła naukowego i jego działalności w mediach w 

szczególności przez prowadzenie oficjalnych profili Koła naukowego na portalach 
społecznościowych; 

3) dbanie o odpowiedni wizerunek Koła naukowego; 
4) składanie raportów ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków i Zarządowi 

Koła; 
5) wyrażanie opinii i korzystanie z głosu doradczego na posiedzeniach Zarządu Koła w zakresie 

swoich kompetencji.  

ROZDZIAŁ V - Zmiana statutu koła naukowego 

§ 23 

Do złożenia wniosku o zmianę statutu uprawniony jest grupa 5 członków Koła naukowego. 
Wniosek składa się do Prezesa Koła naukowego nie później niż 7 dni przed najbliższym Walnym 
Zgromadzeniem Członków.  

§ 24 

Statut zmienia się uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła podjętą większością 3/4 
członków przy przy kworum wynoszącym co najmniej połowę aktualnej liczby członków Koła 
naukowego. 

§ 26 

Wniosek o rozwiązanie Koła naukowego traktuje się jako wniosek o zmianę statutu, przepisy 
stosuje się analogicznie.  

ROZDZIAŁ VI - Postanowienia końcowe 

§ 26 

Statut wchodzi w życie w dniu następującym po dniu uchwalenia statutu. 


