
STATUT 

Studenckiego Koła Naukowego „Studencka Poradnia Prawna UP w Krakowie” z siedzibą  
w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 21 października 2021 r. 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1.  

Studenckie Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna UP w Krakowie”, zwane dalej Kołem jest 
organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającym zgodnie  
z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
z dnia 17 grudnia 2020 r. nr R/Z.0201-107/20 w sprawie: tworzenia, trybu rejestracji oraz zasad 
działania studenckich kół naukowych. 

 

§2. 

1. Koło Naukowe działa w ramach Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, (zwany dalej Uniwersytetem), który sprawuje opiekę 
nad Kołem. 

2. Szczegółowe reguły funkcjonowania Koła określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszego Statutu. 

 

§3. 

1. Koło posiada bezpośredniego Opiekuna oraz Opiekunów Sekcji powołanych przez Dyrektora 
Instytutu Prawa i Ekonomii. 

2. Kadencja Opiekuna Koła oraz Opiekunów Sekcji wynosi 1 rok akademicki i rozpoczyna się  
z dniem 1. października i trwa do dnia 30. września roku następnego. 

3. Opiekunem Sekcji może być wyłącznie pracownik naukowy Instytutu Prawa i Ekonomii 
Uniwersytetu. 

4. Opiekunowie Sekcji nadzorują pracę sekcji. 

5. Do zadań Opiekunów Sekcji należy w szczególności:  

a) ustalanie szczegółowych zasad działania Sekcji;  

b) wybór Studentów do poszczególnych Sekcji; 

c) organizowanie pracy Członków Sekcji; 

d) ustalanie dyżurów Członków Sekcji; 

e) opieka merytoryczna nad Członkami Sekcji;  



f) zatwierdzanie opinii prawnych, pism procesowych i innych dokumentów przygotowanych 
przez Członków Sekcji;  

g) ocena pracy Członków Sekcji; 

h) Opiekunowie Sekcji, na prośbę Członka Sekcji, wystawiają opinię o pracy jego w Sekcji. 

 

§4. 

1. Koło Naukowe używa pieczęci, zawierającej nazwę Koła, nazwę i adres jednostki organizacyjnej 
w ramach, której działa oraz kontakt telefoniczny. Koło może posiadać logo. 

2. Koło prowadzi dokumentację dotyczącą swojej działalności. 

3. Koło prowadzi stronę internetową, którą uaktualnia na bieżąco oraz za zgodą Opiekuna Koła może 
zakładać konta Koła na portalach społecznościowych. 

4. Siedzibą Koła jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  
ul. Podchorążych 2 w Krakowie.  

 

§5. 

1. Zarząd Koła może w drodze uchwały utworzyć sekcje tematyczne (zwane Sekcje) i określić ich 
nazwę. 

2. Uchwała zarządu musi być jednomyślna. 

3. Nabór do wszystkich Sekcji przeprowadza się każdego roku akademickiego. 

4. Szczegółowe zasady naboru do poszczególnych Sekcji po konsultacjach z Opiekunami Sekcji, 
określa zarządzeniem Opiekun Koła, w tym termin składania wniosków o przyjęcie do Sekcji  
i innych koniecznych dokumentów oraz kryteria formalne, jakie powinni spełniać kandydaci.  

5. Wyboru Członków Sekcji dokonuje Opiekun Sekcji na podstawie rozmów kwalifikacyjnych 
przeprowadzonych z kandydatami. Wybór wszystkich Studentów może zostać powierzony 
jednemu z Opiekunów Sekcji. 

6. W skład poszczególnych Sekcji wchodzą Członkowie wskazani przez Opiekuna Koła oraz 
Opiekuna Sekcji. 

7. Każda Sekcja wybiera przewodniczącego z grona Członków Sekcji. 

8. Sekcja nie może liczyć więcej niż ośmiu i mniej niż trzech Członków Sekcji. Opiekun Koła może 
wyrazić zgodę na zwiększenie liczby Członków w Sekcji. 

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 
 

§6. 

Cele koła: 

1. poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie prawa; 



2. doskonalenie umiejętności praktycznych Członków Koła związanych z udzielaniem pomocy 
prawnej, 

3. podniesienie kultury prawnej wśród obywateli, 

4. współpraca z innymi Studenckimi Poradniami Prawnymi, 

5. promowanie Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu. 

 

§7. 

Koło realizuje swoje cele poprzez: 

1. świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz klientów Koła na zasadach określonych  
w Regulaminie Koła, 

2. organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym, 

3. rozwijanie życia naukowego wśród studentów; 

4. prezentowanie osiągnięć własnych Koła; 

5. prowadzenie strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych Koła.  

 

 

Rozdział III 

 Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§8. 

1. Członkowie Koła dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych; 

b) członków wspierających. 

2. Członkowie Koła zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa powszechnie 
obowiązujących, Statutu, Regulaminu i innych zarządzeń Opiekuna Koła oraz dbania o dobre imię 
Koła. 

 

§9. 

1. Zgodnie z §9. Zarządzenia Rektora nr R/Z.0201-107/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.  
w sprawie: tworzenia, trybu rejestracji oraz zasad działania studenckich kół naukowych: 

a) członkiem zwyczajnym może być: 

i. student co najmniej II roku prawa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie, który deklaruję chęć przynależności do Koła,  

ii. pozytywnie przeszedł proces rekrutacji do Koła, 

iii.  wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, zdolnościami komunikacyjnymi  
i interpersonalnymi oraz bardzo dobrą znajomością prawa. 



b) członkiem wspierającym może zostać osoba związana z jednostką organizacyjną  
w ramach której działa Koło, zainteresowana działalnością Koła oraz deklarująca na jego 
rzecz pomoc naukową lub rzeczową, bądź wspieranie go w merytorycznej działalności po 
uzyskaniu zgody Dyrektora lub zastępcy tej jednostki. 

2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie 
pisemnej deklaracji. 

 

§10. 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła; 

b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem działalności Koła; 

c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Koła o skreśleniu go z listy 
członków; 

d) inicjatywy uchwałodawczej na Walnym Zebraniu Członków; 

e) uzyskiwania informacji na temat prac Zarządu; 

f) zgłaszania wniosków i zapytań podczas Walnego Zebrania Członków; 

g) ubiegania się o zaświadczenie o swojej działalności w Kole. Każde zaświadczenie może 
zostać wystawione i podpisane wyłącznie przez opiekuna Koła, w porozumieniu z Zarządem 
Koła. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

a) przestrzegania Statutu i uchwał władz Koła; 

b) aktywnego uczestnictwa w działaniach prowadzonych przez Koło; 

c) uczestnictwa w spotkaniach Koła. 

 

§ 11. 

Członek wspierający ma prawo udziału – z głosem doradczym – w statutowych działaniach Koła. 

 

§ 12. 

1. Członkostwo w Kole ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji z przynależności do Koła, złożonej Zarządowi Koła na piśmie, 
drogą e-mail na adres poradnia@up.krakow.pl, 

b) upływu roku akademickiego, na który Student został przyjęty, 

c) skreślenie z listy studentów, 

d) ukończenia studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym w przypadku członka zwyczajnego, 

e) skreślenia z listy członków z powodu naruszenia obowiązku przewidzianych w §10 ust. 2 pkt 
a. 



2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt e niniejszego paragrafu orzeka Zarząd podając przyczynę 
skreślenia. 

3. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków  
w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest 
ostateczna.  

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone  
w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 

 

Rozdział IV 

Organy Koła  

 

§ 13. 

Władzami koła są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 14. 

1. Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna działają do momentu powołania nowego Zarządu lub Komisji,  
a ich kadencja trwa jeden rok akademicki.  

2. Wybory do Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym. 

3. Głosowaniu podlega wybór całego składu Zarządu Koła lub Komisji Rewizyjnej – zgodnie  
z następującym porządkiem: 

a) członkowie zwyczajni obecni na Walnym Zebraniu Członków zgłaszają kandydatów do władz 
Koła; 

b)  w celu przeprowadzenia głosowań i ogłoszenia ich wyników powoływana jest, spośród osób 
niekandydujących do władz Koła, minimum dwuosobowa Komisja Wyborcza; 

c) po wyrażeniu przez kandydatów zgody na udział w wyborach odbywają się wybory. 
Dopuszcza się wybór osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem, że 
wyraziła pisemną zgodę na kandydowanie; 

d) mandat powierzany jest osobom, które zdobyły najwyższą ilość głosów, aż do zapewnienia 
pełnego składu danego organu; 

e) spośród osób wybranych do Zarządu Koła lub Komisji Rewizyjnej, członkowie zwyczajni 
wybierają Przewodniczącego i Zastępcę. 

4. Odwołanie członka Zarządu/ Komisji lub całego Zarządu/ Komisji odbywa się na Zwyczajnym 
lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koła poprzez głosowanie tajne większością 
kwalifikowaną 2/3 głosów po złożeniu wniosku przez co najmniej 5 członków Koła. 



§ 15. 

W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu Koła lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, 
skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Walnym 
Zebraniu Członków Koła. 

 

§ 16. 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła, w którym biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni; 

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający. 

 

§ 17. 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje się przynajmniej raz w semestrze. Zwołuje je Zarząd Koła. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach: 

a) Zarząd Koła; 

b) 1/3 członków Koła; 

c) Komisja Rewizyjna. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków uprawnionych do 
głosowania. 

5. Uchwały wyborcze Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu tajnym. 

6. Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy Przewodniczący Koła lub inna osoba 
wyznaczona przez Przewodniczącego Koła spośród Członków Koła. 

7. Zarząd ogłasza dzień, na który zwołano Walne Zebranie Członków wraz z proponowanym 
porządkiem obrad przynajmniej na 3 dni wcześniej. 

8. Dla ważności posiedzeń oraz uchwał Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecność 
więcej niż połowę uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych.  

 

§ 18. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 

a) uchwalenie Statutu i jego zmian; 

b) ustalenie trybu wyboru Zarządu Koła; 

c) wybór i odwoływanie członków Zarządu Koła; 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań Zarządu Koła; 

e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła; 

f) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu. 



§ 19. 

1. Zarząd Koła kieruje całokształtem działalności Koła, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 
Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem 
Członków. 

2. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Zastępca oraz dwóch Członków Zarządu Koła.  
Do składania oświadczeń w imieniu Zarządu Koła wymagane jest współdziałanie dwóch 
Członków Zarządu Koła. 

3. Wybór członków władz określonych w § 19 ust. 2 odbywa się na zasadach opisanych w § 14  
ust. 3. 

4. Uchwały Zarządu Koła podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych Członków. W razie równej liczby 
głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

5. Zarząd Koła w terminie do 15 listopada każdego roku, sporządza sprawozdanie z działalności 
Koła w ubiegłym roku akademickim oraz plan pracy na bieżący rok akademicki. Dokumenty te 
wraz z imiennym aktualnym składem władz Koła oraz informacją o liczbie Członków Koła, 
Zarząd przedkłada Dyrektorowi Instytutu, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Opiekuna Koła.  

 

§ 20. 

Do zakresu działań Zarządu należy: 

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków; 

b) sprawowanie opieki nad mieniem Koła; 

c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

d) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków; 

e) składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków; 

f) sporządzanie i przekazywania materiałów dotyczących działalności Koła, zgodnie  
z Zarządzeniem Rektora nr R/Z.0201-107/20 oraz wymaganych przez władze Uczelni, władze 
jednostki organizacyjnej i Pełnomocnika Rektora ds. studenckich kół naukowych; 

g) zarządzanie majątkiem i funduszami Koła w porozumieniu z Opiekunem Koła. 

 

 

Rozdział V 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 21. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Koła powołanym do sprawowania kontroli nad jego 
działalnością. 

2. Komisja składa się z trzech członków: Przewodniczącego, Zastępcy oraz jednego Członka 
Komisji.  



3. Wybór członków Komisji określonych w § 19 ust. 2 odbywa się na zasadach opisanych w § 14 
ust. 3. 

 

§ 22. 

Zebrania Komisji Rewizyjnej są tajne i odbywają się, gdy zajdzie taka potrzeba. 

 

§ 23. 

Przy rozpatrywaniu danej sprawy musi uczestniczyć co najmniej dwóch członków Komisji 
Rewizyjnej. 

 

§ 24. 

1. Komisja ma możliwość wzywania stron sprawy do udzielenia wyjaśnień. 

2. Wyjaśnienia mogą być składane osobiście lub pisemnie. 

 

§ 25. 

1. Decyzja w danej sprawie zostaje podjęta w wyniku tajnego głosowania. 

2. Członek Komisji nie może wstrzymać się od głosu. 

 

§ 26. 

1. Wszelkie decyzje Komisji sporządzane są w formie protokołu, który musi zawierać: 

a) datę i miejsce posiedzenia; 

b) skład orzekający; 

c) treść sprawy; 

d) wynik ustaleń Komisji. 

2. Kopie decyzji Komisji Rewizyjnej otrzymuje Zarząd Koła Naukowego „Studencka Poradnia 
Prawna”. 

3. Oryginały decyzji oraz akta sprawy przechowuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 27. 

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Koła, 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, 

d) zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd, 



e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę 
udzielenia) absolutorium władzom Koła, 

f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.  

 

§ 28. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach koła. 

 

 

Rozdział VI 

Kary dyscyplinarne 

 

§ 29. 

1. Karami dyscyplinarnymi są: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) wydalenie z Koła. 

2. Upomnienia Członkowi Koła udziela w formie ustnej właściwy Opiekun Sekcji w przypadku 
naruszenia Statutu lub Regulaminu Koła. 

3. Nagany Członkowi Koła udziela w formie pisemnej Opiekun Sekcji lub Opiekun Koła  
w przypadku rażącego naruszenia Statutu lub Regulaminu. Nagana wymaga uzasadnienia. 

4. Wydalenia Członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek Opiekuna Koła w przypadku 
rażącego naruszenia Statutu lub Regulaminu, nie dającego pogodzić się z udziałem w pracach 
Koła, w szczególności dotyczy to udzielania porad prawnych bez uzgodnienia z Opiekunem Koła. 

5. Wydalenie z Koła następuje także z chwilą otrzymania trzeciego upomnienia lub drugiej nagany. 

6. Decyzja o wydaleniu następuje po wysłuchaniu Członka. 

7. Od uchwały Zarządu o wydaleniu z Koła przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, 
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Koła. 
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

 

Rozdział VI 

Fundusze Koła 

 

§ 30. 

1. Źródłem finansowania Koła jest jednostka organizacyjna, w ramach której działa Koło. 



2. Środki finansowe z innych źródeł mogą być pozyskiwane za pośrednictwem lub zgodą Dyrektora 
lub zastępcy jednostki organizacyjnej. 

 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła 

 

§ 31. 

1. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłej większości 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej 
większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. 

3. Wniosek w sprawie zmiany Statutu Koła mogą złożyć: 

a) Opiekun Koła; 

b) Zarząd Koła; 

c) co najmniej 1/3 Członków Koła. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Koła, Walne Zebranie Członków określa sposób jego 
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Koła. 

 

 

Rozdział VII 

Przepisy końcowe  

§ 31. 

 

1. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Dyrektora Instytutu Prawa i Ekonomii  
i zatwierdzenia go przez Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym  
i nauce oraz akty wewnętrzne Uniwersytetu. 

 

 

 

 

 


