
REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA PROCESOWEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

§ 1

Koło Naukowe Prawa Procesowego, zwane dalej Kołem, jest otwartą  i dobrowolną  uczelnianą
organizacją studencką  skupiającą  osoby szczególnie zainteresowane tematyką  prawa procesowego
cywilnego i karnego. Koło działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu
Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Celem Koła jest w szczególności:

1) stworzenie możliwości pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu prawa procesowego
cywilnego i karnego oraz ich praktycznego wykorzystania przez Członków Koła;

2) wszechstronny rozwój zdolności związanych z retoryką prawniczą wśród Członków
Koła;

3) szerzenie kultury i świadomości prawnej osób biorących udział w działaniach Koła;
4) integracja społeczności studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 3

Koło realizuje swoje cele m.in. przez:

1) inicjowanie i organizowanie regularnych spotkań warsztatowych, wykładów i debat
tematycznych o charakterze naukowym i samokształceniowym;

2) wspieranie inicjatyw związanych z celami regulaminowymi Koła;
3) współpracę z Opiekunami Koła, innymi Kołami Naukowymi oraz innymi organizacjami

posiadającymi zbieżne cele regulaminowe;
4) prowadzenie strony internetowej;
5) działalność popularyzatorską, informacyjną oraz publicystyczną;
6) wydawanie recenzowanych publikacji naukowych.

§ 4

Realizacja powyższych celów Koła opiera się na społecznej pracy jego Członków.

Art. 2

Koło działa pod merytorycznym nadzorem co najmniej jednego Opiekuna.

Art. 3

Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.



Art. 4

Koło prowadząc działalność  może się  posługiwać  także skrótem swojej nazwy — „KNPProces”
oraz znakiem graficznym (logo).

Rozdział II

Członkostwo

Art. 5

Członkiem Koła może być każdy student lub doktorant Uniwersytetu Warszawskiego.

Art. 6

§ 1.

Nabycie członkostwa Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu akceptującej pisemną
Deklarację  członkowską  osoby zainteresowanej. Zarząd może podjąć  uchwałę  o akceptacji lub
odmowie akceptacji Deklaracji członkowskiej.

§ 2

Osoba ubiegająca się  o członkostwo, w razie podjęcia przez Zarząd uchwały o odmowie
akceptacji Deklaracji członkowskiej, ma prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia
Członków, które może podjąć  uchwałę  bezwzględną  większością  głosów o przyjęciu osoby w
poczet Członków Koła.

§ 3

Nabycie członkostwa następuje z chwilą  wpisania na listę  Członków przez Zarząd, co następuje
niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie Członków uchwały
akceptującej Deklarację członkowską.

§ 4

Złożenie Deklaracji członkowskiej jest równoznaczne ze zobowiązaniem się  osoby ubiegającej do
przestrzegania Regulaminu Koła.

Art. 7

§ 1

Członek Koła wypełniający swoje obowiązki wobec Koła, ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Koła;
2) udziału w działalności Koła, korzystania ze wszystkich stwarzanych przez Koło

możliwości nauki i rozwoju;
3) otrzymywania aktualnych informacji o bieżącej działalności Koła;
4) zgłaszania do Władz Koła opinii, wniosków i postulatów związanych z działalnością

Koła;



5) odwołania od uchwał Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków, z tym że uchwała
Walnego Zgromadzenia Członków podjęta w odpowiednim trybie jest ostateczna.

§ 2

Do obowiązków Członka Koła należy:

1) aktywne uczestniczenie w działalności Koła i czynne realizowanie jego celów;
2) godne reprezentowanie Koła;
3) stosowanie się w swojej działalności do uchwał i wytycznych Władz Koła związanych z

jego działalnością.

Art. 8

§ 1

Utrata członkostwa w Kole następuje w przypadku:

1) rezygnacji złożonej Zarządowi w formie pisemnej przez Członka Koła;
2) nieprzestrzegania obowiązków Członka Koła określonych w art. 7 § 2 Regulaminu.
3) skreślenia Członka Koła z listy studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 2

Skreślenie z listy Członków na podstawie art. 8 § 1 pkt. 2 Regulaminu następuje na podstawie
uchwały Zarządu.

Rozdział III

Władze Koła

Art. 9

§ 1

Władzami Koła są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

§ 2

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą  władzą  Koła. Walne Zgromadzenie Członków
tworzą wszyscy Członkowie Koła.

Art. 10

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy podejmowanie uchwał  w
przedmiocie:

1) powoływania Prezesa Koła a na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu;
2) wybór Członków Komisji Rewizyjnej;
3) rozpatrywania corocznych sprawozdań z działalności Zarządu;
4) rozpatrywania odwołań Członków Koła od uchwał Zarządu;
5) rozpatrywania sprawozdań Komisji Rewizyjnej;



6) rozpatrywania innych spraw przekazanych mu na mocy niniejszego Regulaminu lub
uchwały Zarządu.

Art. 11

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać  zwołane przynajmniej raz w roku. Zebranie
Walnego Zgromadzenia Członków, na którym ma zostać  dokonany wybór członków organów, o
których mowa w art. 10 pkt. 1 i 2 Regulaminu, powinno się  odbyć  niezwłocznie po rozpoczęciu
semestru letniego.

§ 2

Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa Koła z własnej inicjatywy a także
na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy wszystkich Członków Koła.
Termin odbycia Walnego Zgromadzenia Członków powinien zostać  wyznaczony na dzień  w
okresie nie późniejszym niż  1 miesiąc od otrzymania odpowiedniego wniosku przez Prezesa
Koła.

§ 3

W razie niedopełnienia powyższych obowiązków przez Prezesa Koła, kompetencja do zwołania
Walnego Zgromadzenia Członków przechodzi na Komisję  Rewizyjną. W sytuacji niezwołania
Walnego Zgromadzenia Członków przez Komisję  Rewizyjną  w odpowiednim terminie,
uprawnienie do samodzielnego zwołania uzyskuje grupa Członków Koła stanowiąca co najmniej
połowę wszystkich Członków Koła.

Art. 12

§ 1

Do uczestnictwa i głosowania w Walnym Zgromadzeniu Członków zobowiązani są  wszyscy
Członkowie Koła.

§ 2

Wszyscy Członkowie Koła zostają  poinformowani o terminie Walnego Zgromadzenia Członków
za pośrednictwem poczty elektronicznej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 3

Obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków, którego wybiera Walne
Zgromadzenie Członków zwykłą  większością  głosów. W przypadku nieuzyskania przez żadnego
z kandydatów odpowiedniej liczby głosów, Przewodniczącym jest Prezes Koła, a w razie jego
nieobecności kierownictwo obrad obejmuje inny członek Zarządu.

§ 4

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały bezwzględną  większością  głosów w
obecności co najmniej 1/5 uprawnionych, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.



Głosowanie jest jawne, chyba że o tajność głosowania wnosi 1/5 obecnych Członków Koła.

Art. 13

§ 1

Zarząd składa się  z Prezesa i Wiceprezesów Koła. Zarząd wybiera spośród swoich Członków
Skarbnika i Sekretarza Koła. Członkowie Zarządu nie mogą  wchodzić  w skład Komisji
Rewizyjnej.

§ 2

Skarbnik sprawuje pieczę  nad finansami Koła. Sekretarz prowadzi dokumentację  związaną  ze
sprawami organizacyjnymi Koła.

§ 3

Członkowie Zarządu powoływani są  na okres kadencji trwający jeden rok, nie dłużej jednak niż
do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Mandat Członka Zarządu wygasa wraz z
powołaniem w jego miejsce nowego Członka Zarządu.

§ 4

Członek Zarządu może być  wybrany na kolejną  kadencję  tylko jeden raz. Ponowny wybór
ustępującego Prezesa Zarządu na to samo stanowisko jest niedopuszczalny.

§ 5

Prezesa Koła powołuje się  na Walnym Zgromadzeniu Członków bezwzględną  większością
głosów przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych. Kandydatów spośród Członków Koła
zgłaszać może dotychczasowy Zarząd oraz grupa co najmniej trzech Członków Koła.

§ 6

Pozostałych Członków Zarządu powołuje się  na wniosek Prezesa Koła na Walnym
Zgromadzeniu Członków zwykłą  większością  głosów przy obecności co najmniej 1/5
uprawnionych.

Art. 14
§ 1

Prezes Koła kieruje pracami Zarządu.

§ 2

Zarząd kieruje działalnością Koła oraz reprezentuje je na zewnątrz.

Art. 15

§ 1



Zarząd podejmuje uchwały zwykłą  większością  głosów swoich Członków, przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego
Zgromadzenia Członków.

§ 2

W razie równej ilości głosów, oddanych zarówno za jak i przeciw podjęciu określonej uchwały,
rozstrzygający jest głos Prezesa Koła.

Art. 16

§ 1

Prezes Koła w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne
sprawozdanie z działalności Organizacji za rok poprzedni. Sprawozdanie z działalności
Organizacji przedstawiane jest do wiadomości Komisji Rewizyjnej i Opiekuna Koła.

§ 2

Prezes Koła zobowiązany jest przedkładać  Rektorowi wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie,
zmiany we władzach Koła oraz aktualny wykaz Członków Koła.

Art. 17

§ 1

Każdy z Członków Zarządu może zostać  odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków.
Odwołanie Prezesa Koła oznacza jednocześnie wykluczenie go z Zarządu.

§ 2

Odwołanie Członka Zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich uprawnionych.

§ 3

Odwołanie Członka Zarządu staje się  skuteczne dopiero z chwilą  powołania na jego miejsce
nowego Członka Zarządu na zasadach ogólnych.

§ 4

Wniosek z uzasadnieniem o odwołanie Członka Zarządu mogą  zgłaszać  wszyscy pozostali
Członkowie Zarządu łącznie, Prezes Koła, Komisja Rewizyjna oraz Członkowie Koła stanowiący
co najmniej 1/5 wszystkich Członków Koła oraz Opiekun Koła.

§ 5

Ponowny wniosek o odwołanie Członka Zarządu może zostać  złożony najwcześniej po upływie
trzech miesięcy od dnia nieuwzględnienia poprzedniego wniosku.

Art. 18



W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1) Przewodniczący;
2) dwóch Członków.

Art. 19

§ 1

Komisja Rewizyjna zajmuje się kontrolą bieżącej działalności Zarządu.

§ 2

Komisja Rewizyjna przedstawia corocznie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z
kontroli dokumentów, działalności Zarządu i wydanych środków przeznaczonych na realizację
zadań Koła.

§ 3

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.

§ 4

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.

§ 5

Odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków powziętej bezwzględną  większością  głosów przy obecności co najmniej
połowy wszystkich uprawnionych. Wniosek z uzasadnieniem o odwołanie Członka Komisji
Rewizyjnej może zgłaszać  Prezes Koła, wszyscy pozostali Członkowie Zarządu łącznie oraz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 6

Kadencja Członków Komisji Rewizyjnej upływa z chwilą powołania na ich miejsce nowych osób.

Rozdział IV

Finansowanie działalności Koła

Art. 20

Finanse Koła są  jawne. Dokumentację  finansową  prowadzi Wiceprezes pełniący funkcję
Skarbnika.

Art. 21

Środki finansowe Koła Naukowego przeznaczane mogą  być  wyłącznie na finansowanie realizacji
regulaminowych celów Koła, mając na uwadze brzmienie art. 1 § 4 niniejszego Regulaminu.

Rozdział V



Zmiana Regulaminu oraz rozwiązanie Koła

Art. 22

§ 1

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich uprawnionych.

§ 2

O planowanej zmianie Regulaminu, wszyscy Członkowie Koła powinni zostać  poinformowani
wraz z zawiadomieniem o terminie Walnego Zgromadzenia Członków.

Art. 23

Wniosek o zmianę Regulaminu wraz z projektem jego zmiany mogą składać:

1) członek Zarządu;
2) grupa 1/5 wszystkich Członków Koła.

Art. 24

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę  o rozwiązaniu Koła większością  2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy uprawnionych na wniosek Zarządu, Opiekuna Koła lub grupy
1/2 wszystkich Członków Koła.


