STATUT
Koła Naukowego Prawa Karnego

TEMIDA

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1.
§ 1. Koło Naukowe Prawa Karnego TEMIDA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest dobrowolną organizacją naukową,
mającą na celu rozwój i propagowanie postaw i wartości wynikających z niniejszego Statutu.
§ 2. Koło Naukowe jest otwartą organizacją naukową skupiającą osoby szczególnie zainteresowane tematyką szeroko
rozumianych nauk penalnych, w szczególności prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminalistyki,
kryminologii, wiktymologii i polityki karnej.

Art. 2.
§ 1 Podstawą prawną działania Koła Naukowego jest ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statut Uniwersytetu
Warszawskiego, decyzja Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 86 z dnia 17.07.1995r. oraz niniejszy
Statut.
§ 2 Koło Naukowe działa pod nadzorem merytorycznym Opiekuna Naukowego.

Art. 3.
§ 1. Siedzibą Koła Naukowego jest Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
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§ 2. Terenem działania Koła Naukowego jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy realizacja celów
statutowych wymaga rozszerzenia działalności poza granice kraju, decyzję o rozszerzeniu podejmuje Zarząd
po zasięgnięciu opinii Walnego Zgromadzenia Członków.

Art. 4.
Koło Naukowe powstało na czas nieokreślony.

Art. 5.
Koło Naukowe może być członkiem innych organizacji, stowarzyszeń lub związków o tych samych lub podobnych
celach statutowych. Decyzję o przystąpieniu podejmuje Zarząd za zgodną Walnego Zgromadzenia Członków, wyrażoną
w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 1/2 członków Koła Naukowego.

Art. 6.
Koło Naukowe prowadząc swoją działalność statutową posługuje się:
1. skrótem swojej nazwy – KNPK Temida,
2. znakiem graficznym.

Art. 7.
§ 1. Koło Naukowe w związku z realizowaniem celów statutowych może powoływać sekcje naukowe. Sekcja powinna
liczyć co najmniej 5 członków.
§ 1a. Sekcja naukowa może działać pod nadzorem naukowym opiekuna sekcji naukowej.
§ 2. Decyzję o powołaniu sekcji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów na uzasadniony wniosek członków Koła
Naukowego.
§ 3. Likwidacja sekcji następuje w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków wyrażonej w formie uchwały pojętej
zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 1/2 członków Koła Naukowego.

Rozdział 2
CELE KOŁA NAUKOWEGO
Art. 8.
Celami Koła Naukowego są w szczególności:
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1. wszechstronne propagowanie wiedzy prawniczej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy w zakresie nauk
penalnych, w szczególności prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminalistyki,
kryminologii, wiktymologii i polityki karnej,
2. integracja środowiska studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
3. patronat nad działalnością naukową studentów w zakresie nauk penalnych, w szczególności prawa karnego
materialnego, prawa karnego procesowego, kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii i polityki karnej,
4. współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie prawa,
5. kształtowanie wzorowej postawy i wysokiego poziomu etyki zawodowej prawnika,
6. rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa.

Art. 9.
§ 1. Koło Naukowe realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizowanie seminariów, konferencji naukowych i kursów,
1a. organizowanie warsztatów i obozów naukowych,
2. prowadzenie różnorodnych prac badawczych,
3. współpracę z innymi organizacjami, kołami naukowymi oraz przedstawicielami nauki, kultury i sztuki w kraju i za
granicą,
4. wydawanie czasopisma oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
5. organizowanie obozów integracyjnych dla członków Koła Naukowego,
6. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Koła Naukowego.
§ 2. Realizując powyższe cele Koło Naukowe opiera się na społecznej pracy członków.

Rozdział 3
CZŁONKOWIE - ZASADY CZŁONKOSTWA, PRAWA l OBOWIAZKI
Art. 10.
Członkowie Koła Naukowego dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych.

Art. 11.
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§ 1. Członkiem zwyczajnym Koła Naukowego może być jedynie pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz
cudzoziemiec, którzy jednocześnie:
1. (uchylony),
2. popiera cele statutowe Koła Naukowego,
3. złoży deklarację członkowską.
§ 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. W razie wątpliwości Zarząd
może podjąć uchwałę o przyjęciu albo nieprzyjęciu w poczet członków.
§ 3. Złożenie Deklaracji członkowskiej jest równoznaczne ze zobowiązaniem się kandydata do przestrzegania statutu
oraz uchwał podjętych przez władze Koła Naukowego.
§ 4. Osoba przyjęta w poczet członków Koła Naukowego ma obowiązek uiszczenia pierwszej składki członkowskiej
w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

Art. 12.
§ 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Koła Naukowego.
§ 2. O przyznaniu statusu członka honorowego decyduje Zarząd w uchwale.
§ 3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Art. 13.
§ 1. W ramach Koła Naukowego mogą działać także osoby współpracujące, nie posiadające statusu członka.
§ 2. Osoby współpracujące nie wypełniają deklaracji członkowskiej, lecz składają w tej sprawie oświadczenie woli
Zarządowi.
§ 3. O nadaniu statusu osoby współpracującej decyduje Zarząd w uchwale.
§ 4. Status osoby współpracującej otrzymują także członkowie Koła Naukowego w momencie ukończenia studiów, jeżeli
wyrażają wolę dalszego uczestnictwa w działalności Koła Naukowego.

Art. 14.
§ 1. Skreślenie z listy członków Koła następuje:
1. poprzez rezygnację złożoną na ręce Zarządu,
2. poprzez wykluczenie zgodnie z trybem opisanym w art. 15 statutu,
3. wskutek nieobecności na więcej niż 80% przedsięwzięć Koła Naukowego, w skali semestru oraz nieuiszczenia
składki członkowskiej za więcej niż 6 kolejnych miesięcy.
§ 2. W przypadku opisanym w § 1 pkt 3, decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd w uchwale.
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Art. 15.
§ 1. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu:
1. jeżeli członek prowadzi działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami władz Koła Naukowego,
2. jeżeli członek popełni czyn dyskwalifikujący go jako członka Koła Naukowego lub godzący w dobre imię Koła
Naukowego,
3. (uchylony),
4. jeżeli członek nie opłaca składek członkowskich przez kolejne 12 miesięcy, pomimo wcześniejszych upomnień,
5. w przypadku, gdy na ręce Zarządu wpłynął pisemny i uzasadniony wniosek, podpisany przez co najmniej
10 członków.
§ 2. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o wykluczeniu większością 3/5 głosów przy obecności
minimum 1/2 wszystkich członków Koła Naukowego.

Art. 16.
§ 1. Członek zwyczajny Koła Naukowego ma prawo w szczególności:
1. wybierać i być wybieranym do władz Koła Naukowego,
2. zabierać głos i zgłaszać wnioski we wszystkich kwestiach podlegających rozstrzygnięciu przez Walne
Zgromadzenie Członków,
3. zgłaszać wnioski i postulaty związane z działalnością Koła Naukowego, pod adresem jego władz,
4. uczestniczyć we wszystkich zebraniach, konferencjach i innych spotkaniach Koła Naukowego,
5. odwołać się od każdej decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków, z tym że decyzja Walnego
Zgromadzenia podjęta zwykłą większością, przy obecności minimum 1/2 członków Koła Naukowego jest
ostateczna,
6. do aktualnych informacji o bieżących działaniach Koła Naukowego.
§ 2. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa wymienione w § l z wyłączeniem pkt l.

Art. 17.
§ 1. Członkowie Koła Naukowego mają obowiązek:
1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Koła Naukowego,
2. godnego reprezentowania Koła Naukowego i propagowania celów statutowych,
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3. brania udziału w merytorycznych, formalnych i organizacyjnych przedsięwzięciach Koła Naukowego, a także
czynnego popieranie celów statutowych.
§ 2. Członkowie zwyczajni oraz osoby współpracujące dodatkowo zobowiązani są do:
1. aktywnego działania w ramach sekcji, do której należą,
2. terminowego wpłacania składek członkowskich.

Rozdział 4
WŁADZE KOŁA NAUKOWEGO
Art. 18.
Władzami Koła Naukowego są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd.

Art. 19.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła Naukowego.

Art. 20.
§ 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest wyłącznie przez Zarząd.
§ 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu albo na pisemny i uzasadniony wniosek co najmniej
1/4 wszystkich członków Koła Naukowego.
§ 3. Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane minimum raz na sześć miesięcy.
§ 4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć wszyscy członkowie zwyczajni, a także z głosem
doradczym członkowie honorowi oraz osoby współpracujące i zaproszeni goście.
§ 5. Nad obradami Walnego Zgromadzenia Członków kontrolę sprawuje i nimi kieruje Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Członków, którym jest Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności innego członka Zarządu wskazany
przez Prezesa Zarządu.

Art. 21.
§ 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa uprawnionych do głosowania
członków Koła Naukowego.
§ 2. Jeżeli nie zostanie spełniony wymóg z § l, Walne Zgromadzenie Członków może obradować, jednakże wszelkie
głosowania muszą się odbyć w innym terminie.
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Art. 22.
§ 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 2. W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Członków.
§ 3. W sprawach szczególnej wagi dla Koła Naukowego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków może
zarządzić głosowanie tajne. Z podobnym wnioskiem może wystąpić również 1/5 zebranych i uprawnionych
do głosowania.

Art. 23.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. uchwalanie planów i programów działalności Koła Naukowego,
2. coroczna ocena działalności Koła Naukowego,
3. opiniowanie projektów przeznaczenia środków finansowych,
4. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd,
5. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
6. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
8. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
9. uchwalanie zmian w statucie,
10. ustalanie, w formie uchwały, wysokości składki członkowskiej,
11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła Naukowego.

Art. 24. (uchylony).

Art. 25.
§ 1. Zarząd sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Koła Naukowego i wyodrębnionych sekcji naukowych, a także
reprezentuje Koło Naukowe na zewnątrz.
§ 2. Kadencja Zarządu wynosi jeden rok liczony od dnia wyborów.
§ 3. Zarząd składa się z czterech członków wybieranych spośród członków zwyczajnych Koła Naukowego.
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§ 4. Zgłoszenia i wyboru kandydatów dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.
§ 5. Odwołania Prezesa Zarządu oraz innych członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków większością
3/5 głosów przy minimum obecności 1/2 członków Koła Naukowego.
§ 6. Wniosek o odwołanie i zmianę składu Zarządu, wniesiony przez co najmniej 10 członków, jest rozpatrywany
w trybie przewidzianym w § 5.

Art. 26.
§ 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu co najmniej cztery razy w roku.
§ 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
§ 3 W przypadku równej ilości głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

Art. 27.
§ 1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1. realizacja celów statutowych Koła Naukowego,
2. przedstawianie programu działalności Koła Naukowego na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
4. zgłaszanie wniosków pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków,
5. zgłaszanie projektów przeznaczenia środków finansowych pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków,
6. kierowanie bieżącą działalnością Koła Naukowego i jego reprezentowanie na zewnątrz,
7. podejmowanie decyzje dotyczące majątku i wydatków Koła Naukowego, w tym sprawowanie zwykłego zarządu
nad jego majątkiem,
8. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
9. rozpatrywanie kwestii związanych z powoływaniem, organizacją i działaniem sekcji naukowych działających
w ramach Koła Naukowego,
10. rozpatrywanie wszelkie wnioski zgłaszane przez członków Koła Naukowego.
§ 2. Do Zarządu należą wszystkie decyzje nie zastrzeżone dla innych władz Koła Naukowego.

Art. 28.
§ 1. Zarząd reprezentuje Koło Naukowe wobec osób trzecich. Do działalności w imieniu Zarządu są uprawnieni
są poszczególni członkowie Zarządu.
§ 2. (uchylony).
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Art. 28a.
§ 1. W przypadku określonym w art. 5, 7 lub 15, w razie niemożności zebrania się Walnego Zgromadzenia Członków,
jego kompetencje wykonywane są przez Zarząd.
§ 2. Decyzję Zarządu, podjętą w procedurze opisanej w § 1, Walne Zgromadzenie Członków może uchylić w zwykłym
trybie, w terminie 2 miesięcy od ich podjęcia.

Rozdział 5
FINANSOWANIE DZIAŁALNOSCI KOŁA NAUKOWEGO

Art. 29.
Finanse Koła Naukowego są jawne.

Art. 30.
Środki finansowe Koła Naukowego pochodzą w szczególności ze:
1. składek członkowskich,
2. darowizn,
3. dotacji ze strony władz Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych źródeł.

Art. 31.
Środki finansowe Koła Naukowego przeznaczane mogą być wyłącznie na finansowanie realizacji celów statutowych.

Art. 32.
W razie trudnej sytuacji finansowej członka na jego uzasadniony wniosek, Zarząd może podjąć uchwałę o zwolnieniu go
z opłacania składki członkowskiej.

Rozdział 6
PRZEPISY DYSCYPLINARNE
Art. 33.
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§ 1. Na członka, który nie dopełnia swoich obowiązków wyrażonych w art.17 statutu można nałożyć następujące kary
dyscyplinarne:
1. upomnienie,
2. naganę,
3. zawieszenie w prawach członka na okres l miesiąca.
§ 2. Decyzję o nałożeniu kary dyscyplinarnej podejmuje Zarząd jednomyślnie.

Art. 34.
§ 1. W sytuacji, gdy członek Koła Naukowego w sposób rażący uchyla się od swych obowiązków, a w szczególności
zachodzą przesłanki z art. 15 § 1 pkt 1-4, Zarząd Koła Naukowego kieruje wniosek o wykluczenie z Koła Naukowego
pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 2. Do czasu zwołania i rozpoznania wniosku wymienionego w § 1 członek, którego wniosek dotyczy zostaje
tymczasowo zawieszony w prawach członka.

Rozdział 7
ZMIANA STATUTU
Art. 35.
§ 1. Zmiana Statutu Koła Naukowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 3/5
głosów przy obecności minimum 1/2 wszystkich członków Koła Naukowego.
§ 2. Zmiana statutu powinna być wcześniej umieszczona w porządku obrad, podanym do wiadomości członków Koła
Naukowego.

Art. 36.
§ 1. Projekty zmian do Statutu Koła Naukowego mogą wnosić:
1. poszczególni członkowie Zarządu,
2. grupa l0 członków Koła Naukowego.
§ 2. W przypadku § l pkt 2 wymagane jest wcześniejsze przedstawienie Zarządowi projektu zmian do Statutu.

Rozdział 8
PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 37.
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Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.
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