Statut Koła Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych, zwane dalej „Kołem”, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz niniejszego Statutu.

2.

Siedzibą Koła jest Uniwersytet Warszawski.
CELE KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§2

Celem Koła jest:
a) propagowanie prawa rynków kapitałowych, jako dynamicznie rozwijającej się dziedziny prawa,
b) pogłębianie praktycznej i teoretycznej wiedzy prawniczej w zakresie prawa rynków kapitałowych,
c) rozwijanie życia naukowego pośród członków Koła,
d) integracja środowiska osób zajmujących się rynkami kapitałowymi, zarówno od strony prawnej, jak i
ekonomicznej.
§3
Koło realizuje swoje cele poprzez:
a) organizację spotkań, konferencji, debat, dyskusji, wykładów, odczytów, itp.,
b) prowadzenie działań badawczych i naukowych w zakresie objętym celami działalności Koła,
c) uczestnictwo w konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze naukowym, których tematyka wiąże
się z celami działalności Koła,
d) kontakty naukowe ze środowiskami prawniczymi w kraju i za granicą,
e) współpracę z innymi organizacjami z Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni zajmującymi się
rynkami kapitałowymi,
f) prowadzenie strony internetowej, redagowanie czasopisma, wydawanie publikacji naukowych lub
innych wydawnictw,
g) współpracę z instytucjami zaangażowanymi w budowę polskiego rynku kapitałowego,
h) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Koła.
CZŁONKOSTWO
§4
1. Członkiem Koła może być każdy student studiów magisterskich i doktoranckich Uniwersytetu
Warszawskiego.
§5
1. Nabycie członkostwa w Kole następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną deklarację
członkowską, po opłaceniu składki członkowskiej.

2. Utrata członkostwa następuje:
a) poprzez podjęcie stosownej uchwały Zarządu Koła lub Walnego Zgromadzenia Członków Koła,
b) na skutek oświadczenia o wystąpieniu z Koła, podanego w formie pisemnej do wiadomości Zarządu
Koła,
c) z chwilą skreślenia z listy studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Od decyzji Zarządu Koła o nie przyjęciu do Koła bądź o pozbawieniu członkostwa w Kole członek Koła
może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.
§6
Członek Koła ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,
b) udziału w pracach Koła,
c) używania odznak i znaków Koła, a tak e jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o
charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działalności Koła,
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła,
e) uzyskania informacji od Zarządu Koła na temat działalności Koła.
§7
Do obowiązków członków Koła należy w szczególności:
a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacja celów Koła,
b) przestrzeganie Statutu Koła, regulaminów i uchwał władz Koła,
c) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Koła,
d) uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła,
e) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Koła.
WŁADZE KOŁA
§8
Do władz Koła należy:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd.
§9
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie i zmiany Statutu Koła,
b) ustalanie liczby członków Zarządu Koła,
c) wybór Prezesa Zarządu Koła, a na jego wniosek innych członków Zarządu,
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła,
f) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła.
§10
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła.

2. W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą Wszyscy członkowie Koła.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Koła, co najmniej raz na pół
roku, oraz na żądanie co najmniej połowy członków Koła.
§11
Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, którym jest
Prezes Zarządu Koła, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes bądź inny członek
Zarządu.
§12
W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.
§13
1. Zarząd Koła składa się z Prezesa, Wiceprezesów, Członków Zarządu.
2. Liczbę członków zarządu ustala Walne Zgromadzenie Członków. Może ona wynosić od 3 do 6 osób.
§14
1. Kadencja Zarządu trwa do chwili powołania nowego Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Powołanie nowego Zarządu powinno nastąpić do dnia 31 sierpnia.
§15
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.
2. Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi Uniwersytetu
Warszawskiego coroczne sprawozdania z działalności Koła za rok poprzedni.
3. Prezes Zarządu Koła zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Statucie Koła, zmiany
we władzach Koła i aktualny wykaz członków Koła.
§16
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Do kompetencji Zarządu należy:
reprezentowanie Koła,
sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością Koła,
podejmowanie decyzji o przyjmowaniu nowych członków bądź o wykluczeniu członków z Koła,
wyznaczanie członkom Koła odpowiednich zadań, służących realizacji celów zawartych w Statucie,
podejmowanie decyzji o finansowaniu Koła,
podejmowanie decyzji należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, w przypadkach
nie cierpiących zwłoki,
g) przedstawienie szczegółowego semestralnego planu działań do zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie Członków,
h) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

2. Za współpracę z opiekunem Koła odpowiada Zarząd Koła.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Zarządu
Koła.
SKŁADKA CZŁONKOWSKA
§17
1. Wysokość składki członkowskiej zostaje ustalona przez Zarząd Koła na wniosek Prezesa Zarządu w
formie uchwały.
2. W razie trudnej sytuacji finansowej członka, na jego uzasadniony wniosek, Zarząd Koła może podjąć
uchwałę o zwolnieniu go z opłacania składki członkowskiej.
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§18
1. Zmiana statutu Koła Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3
głosów przy obecności 1/2 obecnych i głosujących członków Koła.
2. Proponowane zmiany statutu powinny być uprzednio umieszczone w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Członków, podanym do wiadomości członków Koła co najmniej dwa tygodnie przed
planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
§19
1. Projekty zmian do statutu Koła mogą wnosić:
a) w drodze uchwały - Zarząd Koła,
b) grupa 1/4 członków Koła.
§20
Rozwiązanie Koła następuje w wyniku jednomyślnej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
§21
1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do Rejestru Kół Naukowych i Artystycznych.
2. Wykładni postanowień niniejszego Statutu dokonuje Zarząd Koła.

