STATUT
STUDENCKIEGO KOŁA HISTORYCZNO-PRAWNEGO
Rozdział I

1. Postanowienia ogólne

§1
Studenckie Koło Naukowe nosi nazwę: Studenckie Koło Historyczno-Prawne, zwane dalej Kołem, jest uczelnianą
organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym wpisaną do rejestru prowadzonego przez
Prorektora ds. Studentów .
§2
1. Koło działa na podstawie art. 111 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
2018, poz. 1668) w związku z art. 295 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), Statutu Akademii Pomorskiej oraz niniejszego Statutu.
2. Koło działa na podstawie Regulaminu rejestracji i finansowania organizacji studenckich i doktoranckich w
Akademii Pomorskiej w Słupsku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr R.021.4.17 z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Zarządzenia nr R.021.14.15 z dnia 12 lutego 2015 r. Rektora AP w
sprawie tworzenia, rejestracji, zasad funkcjonowania i rozwiązywania organizacji studenckich/kół naukowych.
§3
Koło działa w ramach Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku.
§4
Koło nie posiada osobowości prawnej.
§5
1. Członkami Koła mogą być: studenci i doktoranci zainteresowani problematyką Koła.
2. Członkowie Koła mają status członków:
1) zwyczajnych;
2) honorowych.
3. Koło używa pieczęci, zawierającej nazwę koła, nazwę i adres jednostki organizacyjnej w ramach, której działa.
Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
4. Koło posiada logo. Wzór logo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
5. Koło prowadzi dokumentację dotyczącą swojej działalności.
§6
Siedzibą Koła jest Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Prawa i Administracji.
§7
1. Opiekę nad merytoryczną działalnością Koła sprawuje Opiekun.

2. Opiekuna Koła powołuje Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji AP.
3. Opiekun dysponuje głosem doradczym we wszystkich innych sprawach nieprzewidzianych w statucie.

Rozdział II

1. Cele i sposób ich realizacji

§8
Celem Koła jest w szczególności:
1) Rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu prawa i historii prawa;
2) Przeprowadzanie badań naukowych;
3) Organizowanie studencko-doktoranckich obozów naukowych;
4) Organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, a także uczestniczenie w podobnych imprezach
organizowanych przez inne podmioty;
5) Umożliwianie studentom publikacji naukowych;
6) Integracja w kontaktach uczelnianych jak i międzyuczelnianych;
7) Współdziałanie z innymi kołami naukowymi i stowarzyszeniami w Polsce jak i poza jej terytorium
§9
Koło realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) Organizowanie konferencji, wykładów i seminariów;
2) Organizowanie wizyt w instytucjach państwowych i samorządowych
3) Organizowanie konkursów;
4) Udział w konferencjach, wykładach i seminariach.

Rozdział III

1. Członkowie, ich prawa i obowiązki
1. Członkiem Koła może zostać osoba spoza grona wymienionych w ust. 1 na mocy osobnej decyzji Zarządu. W
szczególności może to być osoba zasłużona dla rozwoju Koła, Absolwenci AP, nauczyciele akademiccy.
§ 11
2. Zwyczajnych Członków Koła przyjmuje uchwałą Zarząd, na podstawie podpisanej i przedłożonej Zarządowi
deklaracji. W sposób uroczysty może podjąć taką uchwałę na Walnym Zgromadzeniu Koła. Wzór deklaracji
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego statutu.
3. Wpisu na listę członków dokonuje Sekretarz po uprzedniej zgodzie Zarządu Koła wyrażonej w uchwale o
przyjęciu do grona członków.
§ 12
Zwyczajnym Członkom Koła przysługują następujące prawa:
1) Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu;

2) Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Koła;
3) Udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło;
4) Współdecydowanie o losach Koła na zebraniach członków;
5) Ubieganie się o opinię na temat swojej działalności w Kole;
6) Zgłaszanie na Walnym Zgromadzeniu własnych propozycji programowych, formalnych, zmian statutowych i
wszelkich uwag odnoszących się do funkcjonowania Koła;
7) Wgląd we wszelką dokumentacje Koła po uprzednim skierowaniu pisemnej prośby do Prezesa;
8) Rezygnacji z członkostwa w Kole;
9) Ubieganie się o zaświadczenie uczestnictwa w Kole; Warunki otrzymania zaświadczenia oraz jego forma są
regulowane odrębną Uchwałą Koła
§ 13
Członkowie Koła są zobowiązani do:
1) Aktywnego uczestnictwa w zebraniach i pracach Koła;
2) Terminowego wywiązywania się z powierzonych im prac
3) Podporządkowania się postanowieniom niniejszego Statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, a także
postanowieniom i uchwałom Zarządu Koła i Prezesa;
4) Dbania o dobre imię Koła.
§ 14
1. Honorowych Członków Koła przyjmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów;
2. Kandydatów na Honorowych Członków Koła zgłasza członek Zarządu lub Opiekun Koła;
3. Honorowym Członkiem Koła może zostać osoba, która nie posiada statusu studenta lub doktoranta AP-u,
szczególnie zasłużyła się dla rozwoju Koła.
§ 15
Honorowym Członkom Koła przysługują następujące prawa:
1. Mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu bez prawa do głosowania;
2. Mogą brać udział w dyskusji tylko z głosem doradczym.
§ 16
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) Pisemnej rezygnacji przedłożonej na ręce Zarządowi Koła;
2) Podjęcia uchwały przez Zarząd Koła, o wykluczeniu z Koła z powodu:
a) nieprzestrzegania przepisów statutu władz Koła,
b) uchylania się od udziału w pracach Koła,
c) niewywiązywania się z powierzonych obowiązków;
d) przynoszenia swoim postępowaniem na zewnątrz ujmy Kołu

e) utraty statusu studenta lub doktoranta Akademii Pomorskiej w Słupsku;
3) Skreślenia z powodu śmierci członka i innych przyczyn niezawinionych.
2. Od uchwały Zarządu Koła w sprawie przyjęcia w poczet członków Koła lub uchwały o skreśleniu albo
wykluczeniu, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała
Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

1. Władze Koła
§ 17
Władzami Koła są:
1) Zarząd Koła
2) Walne Zgromadzenie

Zarząd Koła
§ 18
Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
§ 19
Zarząd jest organem kadencyjnym, jego kadencja trwa dwa lata. Liczba kadencji członków Zarządu jest
ograniczona statusem studenta Akademii Pomorskiej
§ 20
1.Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu bezpośrednim, równym i tajnym zwykłą większością głosów
przez Walne Zgromadzenie;
2. O wyborze Zarządu niezwłocznie informuje się Opiekuna Koła.;
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania z funkcji przeprowadza się wybory uzupełniające.
1) Rezygnacja z pełnionej funkcji powinna zostać złożona pisemnie na ręce Prezesa Koła lub w przypadku
rezygnacji z funkcji Prezesa na ręce Opiekuna Koła;
2) Wybory uzupełniające powinny zostać przeprowadzone maksymalnie w ciągu miesiąca od złożenia pisemnej
rezygnacji.
4. Uchwały władz Koła zapadają zwykłą większością głosów.
§ 21
Za wybory Zarządu odpowiedzialnych jest trzech członków komisji skrutacyjnej będących jednocześnie członkami
Koła – członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do Zarządu. Członków komisji skrutacyjnej wyłania
się spośród Zgromadzenia Walnego.
§ 22
Zarząd Koła składa co roku do 31 marca sprawozdanie z działalności Koła i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zgromadzeniem.

§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1) Realizowanie celów Koła;
2) Organizowanie i kierowanie pracami Koła;
3) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przynajmniej raz w roku;
4) Sporządzanie sprawozdań z pracy Koła co najmniej raz na rok;
5) Inicjatywa uchwałodawcza na Walnym Zgromadzeniu Członków;
6) Reprezentowanie Koła przed władzami uczelni i innymi podmiotami;
7) Składanie oświadczeń w imieniu Koła;
8) Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Koła;
9) Zarządzanie finansami i mieniem Koła;
10) Powoływanie nowych sekcji w ramach działalności Koła oraz podział obowiązków między członkami Koła
wykazującymi inicjatywę do działania;
11) Nawiązywanie kontaktów z innymi kołami oraz organizacjami umożliwiającymi rozwój Koła.
12) Podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Koła;
§ 24
Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu Koła zwołuje Prezes.
§ 25
Zarząd podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy jego Członków.
§ 26
Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie Członków
bezwzględną większością głosów.
§ 27
Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
1) Kierowanie bieżącymi sprawami Koła;
2) Organizowanie pracy Koła;
3) Reprezentowanie Koła na zewnątrz;
4) Zwoływanie posiedzeń Zarządu;
5) Przewodniczenie obradom Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia;
6) Składanie wniosków o dofinansowanie inicjatyw Koła
§ 28
Do kompetencji Wiceprezesów należy w szczególności:

1) Współdziałanie z Prezesem;
2) Zastępowanie Prezesa podczas jego nieobecności, za pisemnie wyrażoną zgodą Prezesa
§ 29
Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
1) Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych za zgodą Prezesa;
2) Sprawowanie nad nimi pieczy i wydawanie na polecenie członków Zarządu;
3) Prowadzenie stosownej dokumentacji, w tym sprawozdań.;
§ 30
Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
1) Prowadzenie dokumentacji Koła;
2) Sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu i Walnego Zgromadzenia;
3) Prowadzenie listy członków Koła;
4) Prowadzenie listy mailingowej członków Koła.
§ 31
1. Zebrania Zarządu powinny być protokołowane.
2. Protokół zebrania musi zawierać:
1) Datę zwołania zebrania;
2) Listę obecnych;
3) Porządek obrad;
4) Uchwały;
5) Podpisy pod protokołem Prezesa lub Wiceprezesów i Sekretarza
§ 32
Dla ważności pism Zarządu potrzebne są podpisy: Prezesa, jednego z członków Zarządu oraz Opiekuna.
§ 33
Spory, które wyniknęły między członkami Koła rozstrzyga Zarząd, w głosowaniu zwykłą większością głosów.

Walne Zgromadzenie
§ 34
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział
Członkowie Zwyczajni z głosem decydującym oraz Członkowie Honorowi wyłącznie z głosem doradczym.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku poprzez Zarząd Koła. Termin i miejsce
oraz porządek obrad Zarząd Koła podaje do wiadomości wszystkich członków na co najmniej 7 dni przed
terminem zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd Koła, z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych Koła
lub Opiekuna i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Jeśli pisemny wniosek złożyła więcej niż połowa członków zwyczajnych Zgromadzenia, Zarząd Koła
zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku podjąć uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i podać ją do wiadomości członków. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno w takim
przypadku odbyć się nie później niż 21 dnia od podjęcia uchwały przez Zarząd Koła.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Koła zapadają bezwzględną większością głosów. Głosowanie jest jawne.
7. Walne Zgromadzenie obraduje według porządku obrad ustalonego przez Zarząd Koła. Jednak, na wniosek
obecnych na Zgromadzeniu członków Koła, porządek obrad może zostać uzupełniony o dodatkowe punkty.
§ 35
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) Uchwalenie programu działalności Koła;
2) Wybór i odwołanie wszystkich władz Koła, a także ich pojedynczych członków;
3) Podejmowanie uchwał w sprawie nadania statusu członka honorowego;
4) Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła;
5) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;
6) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Koła lub jego władze;
7) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła w sprawach członkostwa;
8) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych władz Koła.
§ 36
Każda uchwała organów Koła może zostać uchylona przez Rektora jeśli jest sprzeczna z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, statutu Akademii Pomorskiej, regulaminem studiów, niniejszym Statutem oraz gdy
narusza powagę lub interes Uczelni.

Rozdział V

1. Opiekun Koła i jego kompetencje

§ 37
Opiekun Naukowy Koła jest pracownikiem Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej.
§ 38
Do zadań Opiekuna Koła należy:
1) Pomoc studentom i doktorantom zrzeszonym w Kole w organizowaniu działalności statutowej;

2) Reprezentowanie Koła wobec władz Akademii Pomorskiej oraz na zewnątrz;
3) Pomoc studentom i doktorantom zrzeszonym w Kole w organizowaniu prac badawczych inicjowanych w
ramach Koła;
4) Opiniowanie programu działalności Koła oraz uczestniczenie w jego przedsięwzięciach;
5) Dysponowanie głosem doradczym w naukowo-merytorycznej działalności Koła;
6) Zatwierdzanie planów pracy i wniosków o dofinansowanie zgodnie z celami i zadaniami wyznaczonymi sobie
przez Koło, określonymi w statucie;
7) Zatwierdzanie sprawozdań oraz rozliczeń merytoryczno-finansowych z realizowanych zadań;
8) Udział w spotkaniach Koła;
9) Zwoływanie nadzwyczajnych zebrań;
10) Wydawanie potwierdzeń o działalności w Kole;
11) Prawo do złożenia wniosku o zmiany w Statucie. Wniosek przedkładany jest Prezesowi Koła;
12) W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem, Opiekun zobowiązany jest do
wyznaczenia swojego następcy na ten okres (np. urlopu naukowego lub zdrowotnego lub wyjazdu na okres
dłuższy niż 3 miesiące na zagraniczny staż);
13) Opiekun Koła ma prawo złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji, którą przedkłada Dyrektorowi Instytutu Prawa
i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku.
14) Walne Zgromadzenie Członków ma prawo skierować wniosek do Dyrektora Instytutu o zmianę Opiekuna,
przy obecności 2/3 członków jednomyślnym głosowaniem jawnym.

Rozdział VI

1. Fundusze i mienie Koła

§ 39
Działalność Koła jest finansowana ze środków materialnych przyznanych przez Akademię Pomorską w Słupsku
oraz ze środków własnych i z innych źródeł.
§ 40
Fundusze Koła pochodzą z:
1) Dofinansowań Prorektora;
2) Dofinansowań z samorządu studentów i doktorantów Akademii Pomorskiej;
3) Dotacji;
4) Darowizn;
5) Innych źródeł.
§ 41

W przypadku rozwiązania Koła jego mienie i środki finansowe przechodzą na rzecz Akademii Pomorskiej w
Słupsku.
§ 42
Za majątek Koła odpowiada Zarząd.
§ 43
Strategiczne decyzje finansowe, podejmuje jednogłośnie i przy pełnym składzie Zarząd.

Rozdział VII

1. Postanowienia końcowe

§ 44
Statut zostaje uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy członków Koła i obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Władze Uczelni.
§ 45
Zmian w Statucie dokonuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy członków na wniosek Prezesa Zarządu.
§ 46
Zmiany Statutu wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Rektora ich zgodności z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, statutu AP, regulaminem studiów i jeśli nie naruszają interesu i powagi uczelni.
§ 47
O rozwiązaniu Koła decyduje Walne Zgromadzenie w wyniku jednomyślnego głosowania.
§ 48
O wszystkich innych sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem decyduje Walne Zgromadzenie Koła.

