STATUT
STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO
BLOK PRAWA KOMPUTEROWEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego (SKN-BPK) działa na podstawie ustawy z
dnia z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz
niniejszego Statutu.

§2
1. Koło jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności, opierającym się na
społecznej pracy członków. Koło nie posiada osobowości prawnej.
2. Siedzibą Koła jest Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji
Elektronicznej jednostka organizacyjna Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego z siedzibą przy ul. Uniwersyteckiej 22/26 we Wrocławiu.

§3
Koło może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.

§4
1. Koło używa znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych organizacji, zwanego dalej
„logotypem”.
2. Znak ten stanowi własność Koła i podlega ochronie. Wzór logotypu określony jest w
załączniku do Statutu.
3. Koło używa pieczęci według wzoru ustalonego przez Zarząd.

§5
Czas działania Koła jest nieokreślony.

Rozdział II
Cele i zadania Koła
§6
Celem Koła jest:
1) pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie szeroko
rozumianej tematyki prawa komputerowego (prawa informatycznego, technologii informacyjnych), w
szczególności zaś z dziedziny prawa ochrony informacji i dostępu do niej, w ramach szczegółowych
gałęzi prawa;
2) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów;
3) prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu
wyrobienia samodzielności badawczej;
4) promowanie Uczelni;
5) rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów;
6) rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej;
7) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła;
8) integracja środowiska studenckiego i naukowego;
9) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami
akademickimi zajmującymi się pokrewną tematyką.

§7
Cele, o których mowa w § 6, realizowane są w szczególności poprzez:
1) samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń
naukowych i dyskusyjnych;
2) organizowanie odczytów, wykładów, warsztatów oraz konferencji naukowych i
dydaktycznych itp.;
3) organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z
podobnymi organizacjami; organizowanie obozów naukowych i udział w nich;
4) prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej;
5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi,
uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych
Koła oraz Uczelni;
6) rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność gospodarczą;
7) prowadzenie szkoleń i kursów dla studentów i przedsiębiorców w zakresie szeroko
pojmowanego prawa komputerowego;
8) poparcie dla kreatywnych przedsięwzięć studenckich zgodnych ze Statutem Koła;
9) inne formy działalności społecznej, zgodne z założeniami Statutu.

Rozdział III
Członkowie Koła
§8
Członkowie Koła dzielą się na:
1) kandydatów;
2) zwyczajnych;
3) członków wspierających;
4) członków honorowych.

§9
1. Do Koła przystępować mogą studenci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
którzy popierają cele Koła oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych
celów.
2. W uzasadnionych przypadkach o przyjęciu osoby będącej studentem innej Uczelni decyduje
Zarząd.
3. Każdy nowy członek przystępujący do SKN – BPK zostaje członkiem-kandydatem.
Kandydat powinien zapoznać się z Statutem Koła i złożyć deklarację przystąpienia do Koła.
4. Członek-kandydat ma prawo do:
1) uczestniczenia w programach prowadzonych przez Koło i we wszystkich
przedsięwzięciach Koła zgodnie z obowiązującymi zasadami;
2) zgłaszania wniosków i zapytań do władz Koła we wszystkich sprawach dotyczących
Koła;
3) korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji
Koła;
4) odwoływania się od decyzji Zarządu Koła do Walnego Zgromadzenia Członków,
którego decyzje w sprawach odwołań są ostateczne.
4. Okres próbny (kandydacki) trwa nie dłużej niż 3 miesiące, do czasu podjęcia uchwały przez
Zarząd Koła w przedmiocie przyjęcia kandydata w poczet członków zwyczajnych. W przypadku
nieuzasadnionej zwłoki w podjęciu uchwały przez Zarząd, kandydatowi przysługuje skarga do
Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 10
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Koła decyduje Zarząd w formie
uchwały, o której mowa w § 9 ust. 4.
2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu
służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest w tym przedmiocie
ostateczna.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) brania czynnego udziału w powoływaniu władz Koła oraz bycia do nich wybranym;
2) uczestniczenia w pracach i programach prowadzonych przez Koło i we wszystkich
przedsięwzięciach Koła zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Statut;
3) zgłaszania wniosków i zapytań do władz Koła we wszystkich sprawach dotyczących
Koła;

4) korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji
Koła;
5) odwoływania się od decyzji Zarządu Koła do Walnego Zgromadzenia Członków,
którego decyzje w sprawach odwołań są ostateczne.
4. Członek zwyczajny jest obowiązany do:
1) brania czynnego udziału w pracach Koła;
2) przestrzegania postanowień Statutu Koła oraz uchwał władz Koła;
3) dbania o dobre imię Koła;
4) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków Koła;
5) realizowania bieżącego programu działalności Koła.
5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
1) złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Walnego
Zgromadzenia Członków Koła;
3) utraty praw studenckich lub ukończenia studiów;
4) wykluczenia z Koła z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub
innymi uchwałami władz Koła, narażania dobrego imienia Koła lub długotrwałego nie
wywiązywania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań;
5) rozwiązania Koła.
6. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4 podejmuje Zarząd w drodze
uchwały, od której zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Decyzja
Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele
Koła.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla Koła lub szczególnie
zasłużona dla nauki.
3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach
Koła. Mogą także być obecni i zabierać głos podczas posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział IV
Organy Koła
§ 12
Organami Koła są Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Przewodniczący.

§ 13
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła. W skład Walnego
Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) zatwierdzanie kierunków działania (Planu pracy) Koła określonych przez Zarząd;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Koła;
3) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;
4) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego oraz innych członków Zarządu;
5) dokonywanie zmian w Statucie Koła;
6) nadawanie tytułu Członka Honorowego i Wspierającego;
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła;
8) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Koła;
9) podejmowanie innych uchwał w sprawach przewidzianych przez Statut.

§ 14
1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie
uchwał. O ile Statut nie stanowi inaczej, dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła
większość głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania (członków zwyczajnych). Każdemu członkowi Koła przysługuje jeden głos.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Koła z inicjatywy własnej
ilekroć zajdzie potrzeba, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku akademickim. Zarząd jest
zobowiązany powiadomić członków Koła o jego miejscu i terminie co najmniej 3 dni przed
rozpoczęciem obrad. Zarząd Koła jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie, o ile pisemny
wniosek w tej materii złoży grupa złożona z co najmniej 3 członków zwyczajnych lub Opiekun
naukowy Koła.
3. Dla prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia niezbędna jest obecność co najmniej 2
członków Zarządu.
4. W posiedzeniach plenarnych może uczestniczyć z głosem doradczym Opiekun naukowy
Koła.
5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Przewodniczącemu, członkowi Zarządu lub grupie
3 członków zwyczajnych.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków dla swojej prawomocności wymagają
własnoręcznego podpisu Przewodniczącego oraz odcisku pieczęci Koła.

§ 15

1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła.
2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący ds. Finansowych oraz
Sekretarz.
3. Kadencja Zarządu trwa rok i kończy się z upływem tygodnia od chwili wyboru nowego
Zarządu. Do tego czasu dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki. Kadencja członka Zarządu
wybranego w wyborach uzupełniających kończy się wraz z upływem kadencji Zarządu, do którego
został wybrany.
4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie i koordynowanie pracy Koła i współpracy z innymi organizacjami;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
3) prowadzenie gospodarki finansowej Koła;
4) przyjmowanie nowych członków Koła;
5) wysuwanie kandydatur na członków wspierających i członków honorowych.
4. Zarząd podejmuje decyzje niezastrzeżone dla innych organów Koła. Decyzje zapadają
zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu. W wypadku równego
podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
5. W przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu,
Przewodniczący może wystąpić do Walnego Zgromadzenia Członków o odwołanie tej osoby z funkcji
członka Zarządu.
6. Uchwały Zarządu oraz wszelkie pisma podejmowane w imieniu Koła dla swojej
prawomocności wymagają własnoręcznego podpisu Przewodniczącego oraz odcisku pieczęci Koła.

§ 16
1. Przewodniczący wybierany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym
na pierwszym w roku akademickim posiedzeniu plenarnym Walnego Zgromadzenia Członków, które
winno się odbyć najpóźniej w miesiąc po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.
2. Uprawnieni do kandydowania są członkowie zwyczajni. Kandydatury mogą zgłaszać
uprawnieni do głosowania (członkowie zwyczajni); dopuszczalne jest zgłoszenie własnej kandydatury.
Zgłaszający kandydaturę musi uzyskać zgodę zgłaszanego na kandydowanie. Zgoda może być
wyrażona osobiście na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków lub pisemnie.
3. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej liczby głosów (ust. 1), przeprowadza się
powtórne głosowanie, w którym wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy kolejno
otrzymali największą liczbę głosów. W tym głosowaniu Przewodniczącym zostaje kandydat, który
uzyskał największą liczbę głosów.
4. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego
kandydata.
5. Pozostałych członków Zarządu powołuje się na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu
tajnym bezwzględną większością głosów.

§ 17
1. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji. Ponadto mandat wygasa z
chwilą złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji, utraty członkostwa zwyczajnego albo
odwołania.
2. Walne Zgromadzenie Członków, z uzasadnionego powodu, może odwołać
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, z tym że odwołanie Przewodniczącego
pociąga zawsze za sobą odwołanie całego składu Zarządu.
3. Uchwała w przedmiocie odwołania członka Zarządu musi zostać podjęta większością 2/3
głosów. Postępowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wszczyna się na pisemny umotywowany
wniosek zgłoszony przez co najmniej 3 członków Koła.
4. Za uzasadnione powody odwołania członków Zarządu uznaje się w szczególności:
1) długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków lub niedbałe wykonywaniu
powierzanych zadań;
2) prowadzenie działalności sprzecznej ze statutowymi celami Koła lub działanie na
szkodę Koła;
3) brak aktywnego udziału w pracach Zarządu.
5. Jeżeli wygaśnięcie mandatu nastąpiło z powodów, o których mowa w ust. 1 zd. 2,
powołanie następcy następuje zgodnie z postanowieniami § 16, przy czym powołanie
Przewodniczącego musi nastąpić na tym samym posiedzeniu plenarnym Walnego Zgromadzenia
Członków, na którym nastąpiło odwołanie jego poprzednika.

§ 18
Przewodniczący kieruje bieżącą działalnością Koła, w szczególności poprzez:
1) stanie na straży przestrzegania Statutu;
2) wykonywanie uchwał Zarządu;
3) reprezentowanie Koła na zewnątrz;
4) rozpatrywanie wszelkich wniosków składanych przez członków Koła;
5) rozstrzyganie sporów między członkami Koła;
6) troskę o rzetelność prowadzenia dokumentacji Koła;
7) przedstawianie sprawozdania i rozliczenia z otrzymanych środków władzom uczelni
zgodnie z art. 204 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

§ 19
1. Wiceprzewodniczący ds. Finansowych prowadzi sprawy finansowe Koła, w szczególności
poprzez:
1) projektowanie finansowego Planu pracy Koła;
2) tworzenie projektów budżetu przedsięwzięć;
3) sporządzanie projektu rocznego sprawozdania finansowego z działalności Koła;
4) dbałość o rzetelność rozliczeń finansowych Koła.
2. Wiceprzewodniczący ds. Finansowych wykonuje, w imieniu Przewodniczącego, zadania i
kompetencje w zakresie powierzonym przez Przewodniczącego, za wyjątkiem tych z § 14 ust. 6 i § 15
ust. 6.

§ 20
Sekretarz odpowiada za prowadzenie dokumentacji Koła oraz sporządza protokoły posiedzeń
Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu.

Rozdział V
Opiekun naukowy Koła
§ 21

1. Opiekunem naukowym Koła może być pracownik naukowy Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Opiekun naukowy sprawuje opiekę merytoryczną i organizacyjną nad działalnością Koła.
3. Opiekun jest uprawniony do przedstawiania pisemnej opinii w przedmiocie wykładni
Statutu Koła na wniosek Zarządu.

Rozdział VI
Finanse Koła
§ 22

1. Działalność statutowa Koła finansowana jest ze środków otrzymanych od Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego bądź ze środków własnych Koła.
2. Środki własne Koła tworzą: darowizny, spadki, zapisy, oraz dochody z ofiarności
publicznej.
3. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz korzystanie z ofiarności publicznej może
odbywać się wyłącznie z zachowaniem obowiązujących przepisów.
4. Koło może otrzymywać dotacje jedynie według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 23

1. Środki finansowe Koła mogą być wydatkowane jedynie zgodnie z celami statutowymi
Koła.
2. Ogólny nadzór nad działalnością finansową Koła sprawuje Walne Zgromadzenie Członków.
3. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Koła składa
Przewodniczący. § 15 ust. 6 stosuje się.

ROZDZIAŁ VII
Rozwiązanie i likwidacja Koła
§ 24

1. Rozwiązanie Koła następuje wraz z:
1) uchwałą Senatu UWr, o której mowa w art. 205 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
2) uchwałą, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 8.
2. Do uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio § 17 ust. 3.

§ 25

1. W razie rozwiązania Koła uchwałą Senatu, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, zarządza on
jego likwidację, wyznaczając Likwidatora.
2. W razie rozwiązania Koła uchwałą, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 2, Likwidatorem
zostaje wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków członek Zarządu.

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 26

1. Kadencja członków Zarządu wybranych przed wejściem w życie niniejszego Statutu,
kończy się z upływem okresu ustalonego w przepisach będących podstawą ich wyboru.
2. Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do Rejestru kół naukowych działających
w Uniwersytecie Wrocławskim.

