
  

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego Prawa Nieruchomości 

z dnia 5 listopada 2019 roku 

w sprawie nadania Statutu Kołu Naukowemu Prawa Nieruchomości: 

 

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA NIERUCHOMOŚCI 

Dział I. Przepisy ogólne 

§1. Postanowienia wstępne 

1. Koło Naukowe Prawa Nieruchomości, zwane dalej „Kołem”, jest kołem naukowym 

działającym na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 

1668 ze zm.), statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Statutu (dalej jako 

„Statut”). 

2. Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

3. Opiekunami Koła są: 

a) dr Magdalena Bławat 

4. Koło prowadząc swoją działalność posługuje się: 

a) pełną nazwą Koła – „Koło Naukowe Prawa Nieruchomości”, lub 

b) skrótem nazwy, o której mowa w lit. a) – „KNPN”, lub 

c) znakiem graficznym Koła (dalej jako: „Znak graficzny”). 

5. Znakiem graficznym Koła jest: 

 

6. Dopuszczalne są niewielkie zmiany Znaku graficznego na potrzeby (i) wydarzeń 

organizowanych przez Koło lub (ii) wydarzeń, których Koło jest współorganizatorem, lub (iii) 

wydarzeń, w których Koło bierze udział na innych zasadach. Zmiany, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym mogą w szczególności polegać na: 

a) użyciu skrótu nazwy Koła zamiast pełnej nazwy Koła; 

b) pominięciu nazwy Koła;  

c) dodaniu elementów okolicznościowych. 

7. Czynności opisane w ust. 6 nie wymagają zmiany Statutu. 
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8. Koło może być członkiem innych organizacji, stowarzyszeń lub związków o takich samych lub 

podobnych celach statutowych. Decyzję o przystąpieniu do takich podmiotów podejmuje 

Zarząd jednomyślnie, za zgodą Walnego Zgromadzenia Członków Koła, wyrażoną w formie 

uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania.  

9. Nadzór nad działalnością Koła i jego Organów sprawuje Opiekun Koła. 

§2. Cele Koła 

1. Celami Koła są: 

a) pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie 

tematyki prawa nieruchomości i dziedzin pokrewnych; 

b) promowanie rozwoju osobistego studentów; 

c) wspieranie rozwoju umiejętności miękkich studentów; 

d) szerzenie kultury prawnej; 

e) budowanie marki Koła; 

f) integracja członków Koła. 

2. Cele Koła, o których mowa w ust. 9 realizowane są w szczególności poprzez: 

a) organizację spotkań, wykładów i konferencji; 

b) sprawowanie patronatu nad działalnością naukową lub biznesową studentów w zakresie 

prawa nieruchomości; 

c) realizację lub promowanie studenckich projektów naukowych; 

d) współpracę z osobami, organizacjami lub instytucjami związanymi z szeroko rozumianym 

rynkiem nieruchomości i prawem nieruchomości; 

e) organizację spotkań i wyjazdów o charakterze naukowym i integracyjnym. 

Dział II. Organy Koła 

§1. Organy 

Organami Koła są: 

a) Prezes,  

b) Zarząd  

c) Walne Zgromadzenie Członków. 

§2. Prezes 

1. Funkcję Prezesa może sprawować osoba, która spełnia kumulatywnie następujące przesłanki: 
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a) jest studentem co najmniej trzeciego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego; 

b) jest Członkiem Zwyczajnym Koła. 

2. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Członków w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, 

spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Koła. 

3. Walne Zgromadzenie Członków, w celu wyboru nowego Prezesa, zwołuje dotychczasowy 

Prezes, wyznaczając jego datę nie później niż na 30 lipca.  

4. Nowo wybrany Prezes zobowiązany jest niezwłocznie złożyć sprawozdanie z wyborów do 

Biura Spraw Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. 

5. Kadencja Prezesa rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia i zaprotokołowania wyniku wyborów. Z 

tą samą chwilą kończy się kadencja poprzedniego Prezesa. 

6. Prezes nie może zostać wybrany na kolejną kadencję. 

7. Po zakończeniu kadencji Prezes automatycznie, na mocy niniejszego Statutu, otrzymuje 

status Członka Nadzwyczajnego Koła. 

8. Do kompetencji Prezesa należą: 

a) kierowanie organizacją pracy Koła; 

b) kierowanie pracami Zarządu; 

c) reprezentowanie Koła na zewnątrz; 

d) podejmowanie decyzji, wydawanie zarządzeń i wykonywanie wszelkich czynności 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Koła i realizacji celów statutowych Koła 

e) możliwość inicjowania nowych projektów; 

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków 

g) ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków; 

h) przewodniczenie obradom Walnego Zgromadzenia Członków; 

i) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji Koła; 

j) sprawowanie kontroli nad finansami Koła. 

9. Prezes może upoważnić wyznaczonych przez niego Członków Koła do realizacji wyżej 

wymienionych kompetencji. 

10. Prezes może zostać odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie Członków 

w obecności przynajmniej połowy Członków Koła większością bezwzględną w głosowaniu 

jawnym, za zgodą Opiekuna Koła wyrażoną przed Walnym Zgromadzeniem Członków w 

formie ustnej lub pisemnej. 
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11. W przypadku trwałej przeszkody w sprawowaniu funkcji przez Prezesa, w szczególności w 

przypadku odwołania, śmierci, poważnej choroby lub rezygnacji Prezesa, kompetencje 

Prezesa sprawuje Wiceprezes.  

12. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w ustępie poprzedzającym, Wiceprezes jest 

zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w celu dokonania 

przedterminowych wyborów nowego Prezesa. 

§3. Zarząd 

1. W skład Zarządu wchodzą Prezes i od 2 do 5 Członków Zarządu powoływanych przez 

Prezesa spośród Członków Zwyczajnych Koła niezwłocznie po ogłoszeniu i zaprotokołowaniu 

wyniku wyborów. 

2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. 

3. Spośród Członków Zarządu Prezes powołuje przynajmniej jednego Wiceprezesa. 

4. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej Zarząd podejmuje uchwały zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. 

5. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw głos Prezesa jest rozstrzygający. 

6. Do kompetencji Wiceprezesa należą: 

a) wspieranie Prezesa w sprawowaniu przez niego funkcji; 

b) w porozumieniu z Prezesem reprezentowanie Koła na zewnątrz; 

c) wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Koła i 

realizacji celów statutowych Koła w porozumieniu z Prezesem. 

7. Do obowiązków Członków Zarządu należą: 

a) wspieranie Prezesa w sprawowanej przez niego funkcji; 

b) wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Koła i 

realizacji celów statutowych Koła w porozumieniu z Prezesem. 

8. Zakres pozostałych obowiązków poszczególnych Członków Zarządu każdorazowo określa 

Prezes.  

§4. Walne Zgromadzenie Członków 

1. Walne Zgromadzenie Członków stanowią wszyscy Członkowie Koła. 

2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz na rok akademicki, 

wyznaczając jego termin nie później niż na 30 lipca. 

3. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Prezesa, Walne Zgromadzenie 

Członków może zebrać się z inicjatywy Wiceprezesa lub co najmniej połowy Zwyczajnych 

Członków Koła w celu wyboru nowego Prezesa. 
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4. Obradom Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego zgodnie z procedurą wyrażoną w 

ustępie poprzedzającym przewodniczy dotychczasowy Wiceprezes, a w przypadku 

niedyspozycji Wiceprezesa, inny członek Zarządu. 

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

a) wybór Prezesa; 

b) głosowanie nad sprawami wprowadzonymi do porządku obrad przez Prezesa; 

c) przyjmowanie statutu Koła oraz uchwalanie zmian statutowych; 

d) ustalanie w formie uchwały wysokości składki członkowskiej;  

e) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przez statut. 

6. Jeżeli statut nie stanowi inaczej Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

Dział III. Członkowie Koła 

§1. Nabycie i utrata Członkostwa  

1. Koła dzielą się na Członków: 

a) Zwyczajnych Członków Koła; 

b) Nadzwyczajnych Członków Koła; 

c) Honorowych Członków Koła 

2. Członkiem Zwyczajnym Koła może być każdy student lub doktorant Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który spełnia łącznie następujące warunki: 

a) złożył Zarządowi prawidłowo wypełnioną Deklarację Członkowską (której wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do Statutu); 

b) został zaaprobowany przez Zarząd; 

c) aktywnie uczestniczy w pracach Koła. 

3. O prawidłowości złożonej Deklaracji Członkowskiej decyduje Zarząd.  

4. Członkiem Nadzwyczajnym Koła może być: 

a) student lub doktorant innego wydziału lub innej uczelni, który spełnił łącznie wszystkie 

przesłanki określone w ust. 2 lit. a)-c) powyżej 

b) Zwyczajny Członek Koła, który wyraził taką wolę lub przestał spełniać przesłankę 

wyrażoną w ust. 2 lit. c). 

5. Decyzję w sprawie przyjęcia nowego Członka, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b), podejmuje 

Zarząd. 
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6. Honorowym Członkiem Koła może zostać każdy, kto szczególnie zasłużył się dla Koła 

poprzez swoją działalność na jego rzecz i wyraził na to zgodę. 

7. Decyzję o przyjęciu nowego Członka Honorowego lub ustanowieniu dotychczasowego 

Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Członka Koła Członkiem Honorowym podejmuje Walne 

Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

8. Utrata Członkowska następuje 

a) na skutek uchwały Zarządu lub Walnego Zgromadzenia Członków; 

b) na skutek oświadczenia o wystąpieniu z Koła podanego do wiadomości Zarządu; 

c) na skutek śmierci Członka Koła; 

d) w wyniku skreślenia z listy studentów lub doktorantów. 

9. W przypadku Członkostwa Honorowego ust. 1 lit. d) nie stosuje się. 

§2. Prawa i Obowiązki Członków Koła 

1. Członek Zwyczajny Koła jest uprawniony do: 

a) kandydowania na Prezesa; 

b) głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Członków; 

c) udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych 

przez Koło możliwości; 

d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Prezesa i Zarządu. 

2. Członek Zwyczajny Koła jest zobowiązany do: 

a) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków; 

b) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Koła; 

c) przestrzegania niniejszego Statutu; 

d) przestrzegania wszelkich przewidzianych statutem aktów prawnych wydanych przez 

Prezesa, Zarząd lub Walne Zgromadzenie Członków; 

e) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich na rzecz Koła, jeżeli takie 

zostały uchwalone; 

f) podejmowania starań dla rozwoju Koła i realizacji jego celów statutowych; 

g) godnego reprezentowania Koła na zewnątrz i dbania o jego reputację. 

3. Członek Nadzwyczajny Koła jest uprawniony do: 

a) udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych 

przez Koło możliwości; 
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b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Prezesa i Zarządu; 

c) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła. 

4. Członek Nadzwyczajny Koła jest zobowiązany do: 

a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Koła; 

b) przestrzegania niniejszego Statutu;  

c) przestrzegania wszelkich przewidzianych statutem aktów prawnych wydanych przez 

Prezesa, Zarząd lub Walne Zgromadzenie Członków Koła; 

d) podejmowania starań dla rozwoju Koła i realizacji jego celów statutowych; 

e) godnego reprezentowania Koła na zewnątrz i dbania o jego reputację. 

5. Członek Honorowy Koła jest uprawniony do: 

a) udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych 

przez Koło możliwości; 

b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Prezesa i Zarządu; 

c) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła. 

6. Członek Honorowy Koła jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania niniejszego Statutu; 

b) przestrzegania wszelkich przewidzianych statutem aktów prawnych wydanych przez 

Prezesa, Zarząd lub Walne Zgromadzenie Członków; 

c) podejmowania starań dla rozwoju Koła i realizacji jego celów statutowych; 

d) godnego reprezentowania Koła na zewnątrz i dbania o jego reputację. 

Dział IV. Finanse Koła 

§1. Źródła finansowania 

1. Działalność Koła może być finansowana, w szczególności ze: 

a) składek członkowskich, jeżeli zostaną uchwalone;  

b) dotacji Uniwersytetu Warszawskiego lub innych uczelni wyższych; 

c) środków przekazanych przez sponsorów; 

d) darowizn; 

e) spadków; 

f) zapisów; 

g) datków publicznych. 

2. Decyzje w zakresie redystrybucji środków finansowych podejmuje Zarząd. 
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3. Środki finansowe Koła mogą być przeznaczane wyłącznie na finansowanie realizacji celów 

statutowych. 

Dział V. Zmiana Statutu 

§ 1. Procedura Zmiany Statutu 

4. Na wniosek własny, Zarządu lub 1/3 Członków Zwyczajnych Koła Prezes zwołuje Walne 

Zgromadzenie w celu zmiany Statutu. 

5. Decyzja o zmianie zapada większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

6. Zmiana stopnia naukowego opiekuna Koła zostaje wprowadzona do statutu zarządzeniem 

Prezesa Koła, z pominięciem procedury zmiany statutu. 

7. Poprawki redakcyjne nie wymagają zmiany Statutu i są nanoszone przez Prezesa.  

Dział VI.  

§1. Przepisy końcowe i wprowadzające 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


