STATUT
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

TOWARZYSTWA BIBLIOTEKI SŁUCHACZÓW PRAWA

ROZDZIAŁ I - Przepisy ogólne
Art. 1. [Przepisy ogólne]
1. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zwane dalej TBSP UJ, jest organizacją naukową studentów UJ oraz
zrzeszeniem Kół Naukowych afiliowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim i
działających

przy

Wydziale

Prawa

i

Administracji

Uniwersytetu

Jagiellońskiego, zwanym dalej WPiA UJ.
2. Nadzór nad TBSP UJ sprawuje Dziekan WPiA UJ, zwany dalej Dziekanem.
3. Opiekę nad działalnością TBSP UJ sprawuje Kurator TBSP UJ.
4. Siedzibą TBSP UJ jest Kraków.
5. TBSP UJ jest wyłącznym kontynuatorem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego założonego w 1851 roku.
Art. 2. [Cele działalności]
TBSP UJ działa w celu:
a) wspierania działalności dydaktycznej prowadzonej na WPiA UJ, w
szczególności poprzez:
I.

organizowanie zajęć dydaktycznych,

II.

wydawanie materiałów dydaktycznych,

III.

organizowanie konkursów przedmiotowych,

IV.

organizowanie warsztatów i praktyk studenckich we współpracy z
kancelariami prawnymi, przedsiębiorcami, organami administracji
publicznej,

stowarzyszeniami,

fundacjami

oraz

innymi

organizacjami studenckimi,
V.

prowadzenie działalności bibliotecznej;

b) wspierania działalności naukowej prowadzonej na WPiA UJ i
pogłębiania dorobku naukowego UJ, w szczególności poprzez:
I.

dofinansowywanie projektów Kół Naukowych,

II.

pomoc w organizacji projektów Kół Naukowych,
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III.

pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na projekty Kół

V.

organizowanie konferencji naukowych, seminariów, warsztatów,
wykładów, paneli dyskusyjnych oraz spotkań z ekspertami,

VI.

organizowanie

szkoleń

i

wydawanie

instrukcji

dotyczących

organizacji projektów i ich finansowania,
VII.

wydawanie

czasopisma

prawniczego,

zwanego

dalej

Czasopismem;
c) nawiązywania i rozwijania współpracy naukowej między:
I.studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi UJ,
II.

Kołami Naukowymi a innymi kołami naukowymi i organizacjami
studenckimi działającymi na UJ oraz na innych uczelniach;

d) integrację studenckiego ruchu naukowego na UJ;
e) podtrzymywania tradycji TBSP UJ, w szczególności poprzez:
I.

edukację historyczną dotyczącą TBSP UJ,

II.

kultywowanie pamięci o wielkich Członkach TBSP UJ,

III.

dbanie o dobre imię i wizerunek TBSP UJ,

V.

utrzymywanie kontaktów i nawiązywanie współpracy z byłymi
Członkami TBSP UJ.

Art. 3. [Organy]
1. TBSP UJ wykonuje zadania wymienione w art. 2 poprzez swoje organy.
2. Stałymi organami TBSP UJ są:
a) Zarząd TBSP UJ, zwany dalej Zarządem;
b) Prezydium TBSP UJ, zwany dalej Prezydium;
c) Sąd TBSP UJ, zwany dalej Sądem;
d) Kurator TBSP UJ, zwany dalej Kuratorem;
e) Redakcja Czasopisma, zwana dalej Redakcją.
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Art. 4. [Źródła prawa wewnętrznego]
1. Najważniejszym źródłem prawa wewnętrznego TBSP UJ jest Statut TBSP UJ,
zwany dalej Statutem.
2. Pozostałymi źródłami prawa wewnętrznego TBSP UJ są:
a) Regulamin finansowania Kół Naukowych zrzeszonych w TBSP UJ,
zwany dalej Regulaminem finansowania;
b) Regulamin Sądu TBSP UJ;
c) Regulamin Posiedzeń Zarządu TBSP UJ;
d) Regulamin Inwentarza konferencyjnego TBSP UJ;
e) Regulamin Czasopisma TBSP UJ;
f) inne uchwały Zarządu TBSP UJ o charakterze normatywnym;
g) uchwały Prezydium TBSP UJ o charakterze normatywnym;
h) zarządzenia członków Prezydium TBSP UJ.
3. Źródła określone w ust. 2 muszą być zgodne ze Statutem.
4. I Wiceprezes publikuje źródła prawa wewnętrznego TBSP UJ na stronie
internetowej TBSP UJ niezwłocznie po ich uchwaleniu lub wydaniu.

Art. 5. [Uchwalanie aktów prawa wewnętrznego]
Akty prawa wewnętrznego TBSP UJ wymienione w art. 4 ust. 2 lit. a-e
uchwalane są i zmieniane w formie uchwał Zarządu, podejmowanych
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby
członków Zarządu.

ROZDZIAŁ II - Koła Naukowe
Art. 6. [Członkostwo Kół Naukowych]
1. Do TBSP UJ może przystąpić liczące co najmniej 10 członków koło naukowe
utworzone na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz działające na WPiA UJ.
2. Wniosek o przystąpienie do TBSP UJ kieruje się do Prezesa w formie uchwały
podjętej przez walne zgromadzenie członków koła naukowego ubiegającego
się o członkostwo w TBSP UJ.
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3. Prezes po dokonaniu oceny formalnej wniosku przedstawia go Zarządowi na
najbliższym posiedzeniu zwyczajnym.
4. W razie stwierdzenia braków Prezes wzywa do ich usunięcia w wyznaczonym
przez siebie terminie.
5. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie Prezes zwraca wniosek.

6. Na rozstrzygnięcie Prezesa o zwrocie wniosku przysługuje skarga do Sądu.
Art. 7. [Wniosek o przyjęcie koła naukowego]
1. Wniosek o przystąpienie do TBSP UJ zawiera w załączeniu:
a) uchylony;
b) uchylony;
c) statut koła naukowego;
d) wykaz członków koła naukowego wraz z ich podpisami;
e) wykaz władz koła naukowego wraz z ich podpisami i danymi
kontaktowymi;
f) sprawozdanie z działalności koła naukowego za bieżący oraz poprzedni
rok akademicki;
g) opinię

opiekuna

koła

naukowego

dotyczącą

działalności

koła

naukowego.
2. Statut koła naukowego musi być zgodny ze Statutem TBSP UJ.
Art. 8. [Przyjęcie koła naukowego]
1. Uchwałę w przedmiocie przyjęcia koła naukowego do TBSP UJ podejmuje
Zarząd bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
liczby członków Zarządu.
2. W przypadku wątpliwości co do możliwości przyjęcia koła naukowego, w
szczególności wynikłych z braku zgodności postanowień jego aktów prawa
wewnętrznego lub przedmiotu działalności ze Statutem lub innymi aktami prawa
wewnętrznego TBSP UJ, Zarząd może zwrócić się do Sądu o opinię prawną.
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Art. 9. [Nazwa Koła Naukowego]
1. Koło Naukowe zobowiązane jest posiadać nazwę “Koło Naukowe [...]
Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego”.
2. Przewodniczący Koła Naukowego w terminie 30 dni od podjęcia uchwały
Zarządu wyrażającej zgodę na przyjęcie Koła Naukowego do TBSP UJ
przedstawia Prezesowi zmieniony statut Koła Naukowego potwierdzający
zmianę jego nazwy.
3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Prezes na
najbliższym posiedzeniu zwyczajnym przedstawia Zarządowi projekt uchwały
o wykluczeniu Koła Naukowego z TBSP UJ.
4. Zarząd podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 3, bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
Art. 10. [Prawa i obowiązki Koła Naukowego]
1. Koło Naukowe jest niezależne i autonomiczne, z zastrzeżeniem wyjątków
opisanych w Statucie.
2. Koło Naukowe, poza własnym logotypem, posługuje się logotypem TBSP UJ,
zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej TBSP UJ określonym przez
Prezesa w drodze zarządzenia.
Art. 11. [Zawieszenie Koła Naukowego]
Zarząd

może

zawiesić

Koło

Naukowe

w

prawach

wynikających

z

przynależności do TBSP UJ zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy liczby członków Zarządu, gdy Koło Naukowe:
a) nie wykazuje oznak działalności;
b) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje:
I.
II.

obowiązki wynikające z aktów prawa wewnętrznego TBSP UJ,
obowiązki i zalecenia członków Prezydium, o których mowa w art.
31.

c) działa na szkodę TBSP UJ.
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Art. 12. [Przywrócenie praw Koła Naukowego]
1. Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie przywrócenia Koła Naukowego w
prawach wynikających z przynależności do TBSP UJ, gdy przesłanki
wymienione w art. 11 ustaną.
2. Do wniosku o podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działalności przez Koło
Naukowe stosuje się odpowiednio art. 6-8.
Art. 13. [Wykluczenie Koła Naukowego]
1. Koło Naukowe, które przez okres 2 lat jest zawieszone oraz w stosunku do
którego nie trwają czynności związane z podjęciem przez nie działalności,
zostaje wykluczone z TBSP UJ.
2. Wykluczenie stwierdza Prezes w drodze postanowienia, podając to do
wiadomości Zarządowi oraz wykluczonemu Kołu Naukowemu.
3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczącemu Koła
Naukowego przysługuje skarga do Sądu w terminie 7 dni od wydania
postanowienia.
4. Sąd w terminie 7 dni od wniesienia skargi, o której mowa w ust. 3, wydaje
orzeczenie o uwzględnieniu, oddaleniu bądź odrzuceniu skargi.
5. Wykluczone Koło Naukowe może zostać ponownie przyjęte do TBSP UJ.
Art. 14. [Wystąpienie Koła Naukowego]
1. Wystąpienie Koła Naukowego z TBSP UJ następuje poprzez złożenie
Prezesowi przez Przewodniczącego Koła Naukowego uchwały walnego
zgromadzenia członków Koła Naukowego o rezygnacji ze zrzeszania się w
TBSP UJ.
2. Koło Naukowe, które wystąpiło z TBSP UJ, może zostać ponownie przyjęte do
TBSP UJ.
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Art. 15. [Ankieta Koła Naukowego]
1. Przewodniczący Koła Naukowego przedstawia I Wiceprezesowi Ankietę Koła
Naukowego, zwaną dalej Ankietą, w ciągu 44 dni od rozpoczęcia roku
akademickiego.
2. Ankieta obejmuje:
a) wykaz członków Koła Naukowego;
b) informację o władzach Koła Naukowego;
c) sprawozdanie z działalności Koła Naukowego za poprzedni rok
akademicki.
3. Ankietę przedstawia się w formie elektronicznej, której wzór określa Prezes w
drodze zarządzenia.
4. Przewodniczący Koła Naukowego jest zobowiązany do informowania I
Wiceprezesa o wszelkich zmianach we władzach Koła Naukowego, które są
uwzględniane w Ankiecie zgodnie z ust. 2 lit. b.
5. I Wiceprezes może wezwać w ciągu roku akademickiego Przewodniczącego
Koła Naukowego do przedstawienia aktualnej Ankiety, wyznaczając termin na
jej przedstawienie nie krótszy niż 14 dni od dnia wezwania.
6. Koło Naukowe jest odpowiedzialne za zgodność danych zawartych w Ankiecie
ze stanem faktycznym.
Art. 16. [System komunikacji wewnętrznej]
Sposób komunikacji wewnętrznej między Kołami Naukowymi oraz organami
TBSP UJ określa zarządzenie Prezesa.
ROZDZIAŁ III – Członkowie TBSP UJ
Art. 17. [Członkowie]
1. Członkowie TBSP UJ dzielą się na:
a) Członków Kół Naukowych,
b) Członków Honorowych TBSP UJ, zwanych dalej Członkami
Honorowymi,
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c) Członków Seniorów TBSP UJ, zwanych dalej Członkami Seniorami.
2. Członkiem TBSP UJ jest również osoba pełniąca funkcje w organach TBSP
UJ, jeżeli nie przysługuje jej status określony w ust. 1 lit. a-c, z wyjątkiem
osoby pełniącej funkcję Kuratora.
3. Członkowie TBSP UJ, o których mowa w ust. 2, nabywają członkostwo wraz z

chwilą powołania na pełnioną funkcję oraz tracą je wraz z chwilą zakończenia
pełnienia przez nich funkcji.
4. Członkowie, o których mowa w ust. 2, mają prawa i obowiązki wynikające z
przepisów o Członkach Kół Naukowych.
Art. 18. [Członkowie Kół Naukowych]
1. Status Członka Koła Naukowego uzyskuje się na podstawie
a) złożenia deklaracji przystąpienia do Koła Naukowego,
b) złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez TBSP UJ,
c) przyjęcia w poczet Członków Koła Naukowego.
2. Status Członka Koła Naukowego wygasa w wypadku:
a) śmierci;
b) utraty statusu studenta;
c) orzeczenia Sądu o skreśleniu z Rejestru;
d) wystąpienia z Koła Naukowego, w przypadku gdy Członek ten nie jest
równocześnie Członkiem innego Koła Naukowego.
3. Członkowie Kół Naukowych mają obowiązek:
a) brać czynny udział w działalności TBSP UJ i swą postawą godnie
reprezentować TBSP UJ;
b) przestrzegać

postanowień

Statutu

oraz

innych

aktów

prawa

wewnętrznego TBSP UJ.
4. Członek Koła Naukowego może przynależeć do więcej niż jednego Koła
Naukowego.
5. Wzór zgody, o której mowa w ust. 1 lit. b, określa zarządzenie Prezesa.
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Art. 19. [Członkowie Honorowi]
1. Tytuł Członka Honorowego jest najwyższym tytułem nadawanym osobom
wybitnie zasłużonym dla TBSP UJ.
2. Tytuł Członka Honorowego nadaje Zarząd w formie uchwały.
3. Członek Honorowy nie ma praw i obowiązków wynikających z przepisów o
Członkach Kół Naukowych.
Art. 20. [Członkowie Seniorzy]
1. Tytuł Członka Seniora jest nadawany osobom, które poprzez swoją działalność w
organach TBSP UJ lub w organach Koła Naukowego zasłużyły się dla

TBSP UJ w stopniu znacznym.
2. Tytuł Członka Seniora nadaje Zarząd w formie uchwały.
3. Członek Senior nie ma praw i obowiązków wynikających z przepisów o
Członkach Kół Naukowych.
4. Członek Senior powinien, w miarę możliwości, wspierać TBSP UJ w jego
dalszej działalności.
Art. 21. [Rejestr Członków TBSP UJ]
1. Tworzy się Rejestr Członków TBSP UJ, zwany dalej Rejestrem.
2. Rejestr obejmuje wykaz członków, o których mowa w art. 17.
3. Rejestr posiada charakter niepubliczny.
4. Za prowadzenie Rejestru odpowiedzialny jest I Wiceprezes.

ROZDZIAŁ IV – Organy TBSP UJ

Art. 22. [Zasada niepołączalności funkcji]
1. Nie można łączyć funkcji członka Prezydium oraz Sędziego z funkcją
Przewodniczącego Koła Naukowego.
2. Prezes nie może pełnić żadnej funkcji we władzach Koła Naukowego
zrzeszonego w TBSP UJ.
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Art. 23. [Zarząd]
1. Zarząd jest organem uchwałodawczym TBSP UJ i składa się z Prezydium
oraz Przewodniczących Kół Naukowych.
2. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy liczby członków Zarządu, chyba że Statut lub inne akty prawa
wewnętrznego TBSP UJ stanowią inaczej.
4. Zarząd

podejmuje

uchwały

na

posiedzeniach

zwyczajnych

oraz

nadzwyczajnych. Zasady zwoływania posiedzeń Zarządu określa Regulamin
posiedzeń Zarządu.
5. Wniosek o poddanie pod głosowanie projektu uchwały może zgłosić:
a) Prezes;
b) Prezydium;
c) członek Prezydium;
d) Przewodniczący Koła Naukowego;
e) Kurator;
f) Redakcja, w zakresie spraw dotyczących Czasopisma;
g) 15 Członków Kół Naukowych.
6. Wniosek zawierający projekt uchwały powinien zostać złożony Prezesowi
najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień posiedzenia.
7. Zarząd wykonuje kompetencje przyznane mu w Statucie oraz w innych aktach
prawa wewnętrznego TBSP UJ.

Art. 24 [Pełnomocnictwo Koła Naukowego]
1. Przewodniczący Koła Naukowego może powołać stałego Pełnomocnika Koła
Naukowego, który wstępuje w prawa i obowiązki Przewodniczącego Koła

10

Naukowego w relacjach z TBSP UJ wynikające ze Statutu oraz innych aktów
prawa wewnętrznego TBSP UJ.
2. Pełnomocnikiem Koła Naukowego może być wyłącznie osoba będąca jego
członkiem, która nie jest zarazem Przewodniczącym innego Koła Naukowego.
3. Nie można pełnić funkcji Pełnomocnika Koła Naukowego w dwóch Kołach
Naukowych jednocześnie.
4. Decyzję o powołaniu Pełnomocnika Koła Naukowego składa się Prezesowi.
5. Do czasu odwołania Pełnomocnika Koła Naukowego Przewodniczącemu Koła
Naukowego nie przysługują prawa i obowiązki, o których mowa w ust. 1.

Art. 25. [Prezydium]
1. Prezydium jest organem wykonawczym TBSP UJ.
2. W skład Prezydium wchodzą:
a) Prezes;
b) I Wiceprezes;
c) Wiceprezes ds. finansowych;
d) Wiceprezes ds. organizacyjnych;
e) Wiceprezes ds. wydawniczych;
f) Sekretarz.
3. Prezydium:
a) wykonuje uchwały Zarządu;
b) decyduje o bieżącej działalności TBSP UJ;
c) decyduje o sprawach związanych z organizacją projektów, o których
mowa w art. 32;
d) sporządza i przedkłada Zarządowi projekty uchwał o zmianie Statutu
lub innych aktów prawa wewnętrznego TBSP UJ.
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4. Członkiem Prezydium nie może być osoba pozostająca w takim związku
prawnym lub faktycznym z innym Członkiem Prezydium i Sędzią Sądu, który
może wpływać na jego bezstronność.
5. Prezydium sprawuje swoje funkcje od dnia jego wyboru do dnia wyboru
nowego Prezydium.

Art. 26. [Wybór członków Prezydium]
1. Wybory na członków Prezydium, zwane dalej Wyborami, przeprowadza
Komisja Wyborcza TBSP UJ, zwana dalej Komisją Wyborczą.
2. Dniem Wyborów jest dzień, w którym odbywa się posiedzenie zwyczajne
Zarządu, przypadające nie wcześniej niż na 8 tygodni oraz nie później niż na 5
tygodni przed zakończeniem okresu zajęć dydaktycznych na WPiA UJ.
3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 2, odbywa się więcej niż jedno
posiedzenie zwyczajne Zarządu, dniem wyborów jest dzień posiedzenia
zwyczajnego Zarządu, które odbywa się najpóźniej.
4. Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza Wybory w ciągu 3 dni od dnia
powołania Komisji Wyborczej.
5. Członków Prezydium wybierają Przewodniczący Kół Naukowych, w wyniku
oddania bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby
Przewodniczących Kół na daną listę wyborczą.
6. Lista wyborcza, o której mowa w ust. 4, powinna zawierać kandydatury na
wszystkie funkcje określone w art. 25 ust. 2. Do listy wyborczej dołącza się
wykaz 25 Członków Kół Naukowych popierających daną listę wyborczą wraz z
ich podpisami. Zgłoszenie listy należy złożyć Przewodniczącemu Komisji
Wyborczej najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów.
7. Jeżeli wybór członków Prezydium nie może zostać dokonany z powodu braku
obecności

niezbędnej

do

przeprowadzenia

głosowania

liczby

Przewodniczących Kół Naukowych, Przewodniczący Komisji Wyborczej
zwołuje posiedzenie nadzwyczajne Zarządu, przypadające nie później niż na
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7 dni od dnia posiedzenia, na którym nie dokonano wyboru członków
Prezydium.
8. Z Wyborów Komisja Wyborcza sporządza protokół obejmujący zgłoszone listy
wyborcze oraz przebieg głosowania wraz z wynikami głosowania.
9. Ważność Wyborów stwierdza Sąd na zasadach określonych w Regulaminie
Sądu.

Art. 27. [Komisja Wyborcza]
1. Komisję Wyborczą, w liczbie 3 członków, powołuje Zarząd spośród
Przewodniczących

Kół

Naukowych,

na

posiedzeniu

zwyczajnym

poprzedzającym posiedzenie wyborcze.
2. Najstarszy

wiekiem

Członek

Komisji

Wyborczej

pełni

funkcję

Przewodniczącego Komisji.
3. Komisja ulega rozwiązaniu wraz z końcem posiedzenia, na którym
przeprowadzono Wybory.

Art. 28. [Zakończenie pełnienia funkcji Prezydium]
1. Przewodniczący Kół Naukowych mogą odwołać konkretnego członka
Prezydium lub wszystkich członków Prezydium jednocześnie w drodze
uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
2/3 liczby Przewodniczących Kół Naukowych.
2. Członka Prezydium odwołuje Prezes. Na decyzję Prezesa nie przysługuje
środek odwoławczy.
3. W razie śmierci, skreślenia z listy studentów, ukończenia studiów, odwołania,
rezygnacji, a także trwałej niezdolności do sprawowania funkcji przez członka
Prezydium Prezes wykonuje jego obowiązki do czasu wyboru nowego członka
Prezydium.
4. W razie powstania w ciągu trwania kadencji Prezydium wakatu na którejkolwiek z
funkcji określonych w art. 25 ust. 2 lit. b-f, Prezes przedstawia kandydaturę na
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nieobsadzoną funkcję na najbliższym posiedzeniu zwyczajnym Zarządu.
Wyboru uzupełniającego członka Prezydium dokonują Przewodniczący Kół
Naukowych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy liczby
Przewodniczących Kół Naukowych.

Art. 29. [Odwołanie członków Prezydium]
1. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie odwołania wszystkich członków
Prezydium jednocześnie do czasu wyboru nowych członków Prezydium jego
obowiązki sprawuje Sąd.
2. Podczas posiedzenia, na którym odwołano członków Prezydium, Zarząd ma
obowiązek powołać Komisję Wyborczą. Art. 26 ust. 4-9 stosuje się
odpowiednio.
3. Dniem wyborów jest dzień przypadający nie później niż na 14 dni liczonych od
dnia powołania Komisji Wyborczej. W przypadku, w którym w ciągu 14 dni od
powołania Komisji Wyborczej, nie odbywa się posiedzenie zwyczajne
Zarządu,

Przewodniczący

Komisji

zwołuje

posiedzenie

nadzwyczajne

Zarządu, wyznaczając Wybory na dzień jego przeprowadzenia.
4. Nowo powołani członkowie Prezydium sprawują swoje funkcje w czasie, w
którym swoje funkcje sprawowaliby ustępujący członkowie Prezydium.

Art. 30. [Sprawozdanie z działalności TBSP UJ]
1. Prezes wraz pozostałymi członkami Prezydium sporządzają sprawozdanie z
działalności TBSP UJ za czas sprawowania przez członków Prezydium ich
funkcji.
2. Sprawozdanie z działalności TBSP UJ obejmuje:
a) sprawozdanie finansowe, o którym mowa w Regulaminie finansowania,
b) zestawienie wybranych danych ze sprawozdań, o których mowa w art.
15 ust. 2 lit. c.
3. Prezes wraz z Wiceprezesem ds. finansowych przedstawiają sprawozdanie, o
którym mowa w ust. 1:
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a) Zarządowi na posiedzeniu, o którym mowa w art. 26 ust. 2,
b) Dziekanowi przed posiedzeniem, o którym mowa w art. 26 ust. 2.
4. W przypadku wcześniejszego zakończenia pełnienia funkcji przez członków
Prezydium, w szczególności ich odwołania lub rezygnacji, obowiązek złożenia
sprawozdania za czas sprawowania przez nich funkcji spoczywa na nowo
wybranych członkach Prezydium.

Art. 31. [Obowiązki i zalecenia członków Prezydium]
1. Członek Prezydium może nałożyć na Koło Naukowe obowiązki oraz
formułować względem niego zalecenia związane z prowadzeniem aktualnej
działalności TBSP UJ oraz jego organów.
2. Obowiązki nakładane są w formie zarządzenia. Zalecenia dla swej ważności
nie muszą być wydawane w szczególnej formie.
3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w ust.
1, a także innych obowiązków wynikających ze Statutu oraz innych aktów prawa
wewnętrznego Prezes w porozumieniu z Wiceprezesem ds. finansowych może
nałożyć jednorazową sankcję finansową na realizację kolejnego projektu Koła
Naukowego na zasadach określonych w Regulaminie finansowania.

4. Zalecenia kierowane są do Koła Naukowego poprzez poinformowanie
Przewodniczącego Koła Naukowego. Za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zaleceń nie można nałożyć sankcji określonej w ust. 3.
5. Działalność członków Prezydium określona w ust. 1-4 podlega nadzorowi
Sądu na zasadach określonych w Regulaminie Sądu.

Art. 32. [Projekty wspólne]
1. Projektami wspólnymi TBSP UJ, zwanymi dalej Projektami wspólnymi, są
projekty realizowane przez wszystkie Koła Naukowe łącznie i we wspólnym
celu, pozostające w związku ze statutową działalnością TBSP UJ. Nadzór nad
organizacją Projektu wspólnego sprawuje Prezydium.

15

2. Inicjatywę i kompetencję do podjęcia uchwały w przedmiocie organizacji
Projektu wspólnego ma Prezydium.
3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, podejmuje się zwykłą większością głosów
przy udziale statutowej liczby członków Prezydium w głosowaniu jawnym.
Głosowanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest
dopuszczalne.
4. W uchwale, o której mowa w ust. 2, Prezydium może nałożyć na Koło
Naukowe obowiązki, o których mowa w art. 31.

Art. 33. [Prezes]
1. Prezes:
a) kieruje bieżącą działalnością TBSP UJ;
b) reprezentuje TBSP UJ wobec Władz WPiA UJ, Uniwersytetu
Jagiellońskiego i innych instytucji;
c) nadzoruje pracę członków Prezydium określonych w art. 25 ust. 2 lit. b-f;

d) wydaje zarządzenia finansowe;
e) wykonuje inne kompetencje określone w Statucie lub w innych aktach
prawa wewnętrznego TBSP UJ;
f) może uchylić każde zarządzenie członka Prezydium określonego w art.
25 ust. 2 lit. b-f oraz zwolnić koło naukowe z wykonania zalecenia, o
którym mowa w art. 31.
2. W przypadku nieobecności Prezesa lub przemijającej przeszkody w pełnieniu
jego funkcji, jego obowiązki pełni I Wiceprezes.
3. W przypadku wystąpienia trwałej przeszkody uniemożliwiającej Prezesowi
pełnienie jego funkcji I Wiceprezes zwraca się do Sądu o stwierdzenie
wystąpienia takiej przeszkody.
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4. W przypadku stwierdzenia przez Sąd wystąpienia przeszkody, o której mowa
w ust. 3, I Wiceprezes zwołuje posiedzenie nadzwyczajne Zarządu w celu
powołania Komisji Wyborczej.
5. Przewodniczący Komisji Wyborczej wybranej niezwłocznie wyznacza termin
posiedzenia wyborczego przypadający w ciągu 14 dni od posiedzenia, o
którym mowa w ust. 4. Przepisy art. 26 ust. 5-9 stosuje się odpowiednio.

Art. 34. [Organy tymczasowe]
1. Prezes może powoływać w drodze zarządzenia organy tymczasowe TBSP
UJ, w szczególności:
a) pełnomocników;
b) zespoły.
2. Prezes, powołując organy określone w ust. 1, określa ich zadania.
3. Organy wymienione w ust. 1 zostają odwołane w drodze zarządzenia
Prezesa. W przeciwnym wypadku ich umocowanie wygasa wraz z
zakończeniem sprawowania funkcji przez Prezydium.

Art. 35. [I Wiceprezes]
I Wiceprezes:
a) monitoruje działalność Kół Naukowych pod względem organizacyjnym i
informuje Prezesa o wyniku monitoringu;
b) prowadzi dokumentację związaną z działalnością Kół Naukowych;
c) kompletuje Ankiety i prowadzi Rejestr;
d) odpowiada

za

działalność

informacyjną,

promocyjną

oraz

za

zarządzanie zasobami ludzkimi, co polega w szczególności na:
I.

prowadzeniu strony internetowej TBSP UJ,

II.

popularyzacji działalności w TBSP UJ, w tym zachęcaniu do
korzystania z biernego prawa wyborczego w wyborach na
członków organów TBSP UJ;
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e) wykonuje inne kompetencje określone w Statucie lub w innych aktach
prawa wewnętrznego TBSP UJ;
f) wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Art. 36. [Wiceprezes ds. finansowych]
Wiceprezes ds. finansowych:
a) gospodaruje

środkami

finansowymi

TBSP

UJ

na

podstawie

odpowiednich uchwał finansowych Zarządu lub zarządzeń finansowych
Prezesa;
b) rozlicza środki finansowe przed odpowiednimi jednostkami UJ;
c) przygotowuje projekty uchwał finansowych;
d) prowadzi dokumentację finansową TBSP UJ;
e) wykonuje inne kompetencje określone w Statucie lub w innych aktach
prawa wewnętrznego;
f) wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Art. 37. [Wiceprezes ds. organizacyjnych]
Wiceprezes ds. organizacyjnych:
a) odpowiada za pomieszczenia, w szczególności siedzibę TBSP UJ,
sprzęt i inne środki trwałe oraz Inwentarz konferencyjny TBSP UJ;
b) rezerwuje sale dla Kół Naukowych na WPiA UJ;
c) dokonuje zakupu środków trwałych zgodnie z uchwałami Zarządu,
zarządzeniami finansowymi Prezesa i procedurami obowiązującymi na
UJ;
d) odpowiada za organizację i przebieg wydarzeń organizowanych przez
TBSP UJ nieposiadających charakteru naukowego lub dydaktycznego;
e) wykonuje inne kompetencje określone w Statucie lub w innych aktach
prawa wewnętrznego TBSP UJ;
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f) wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Art. 38. [Wiceprezes ds. wydawniczych]
Wiceprezes ds. wydawniczych:
a) pełni funkcję Redaktora naczelnego Czasopisma i kieruje pracami
Redakcji;
b) odpowiada za prawidłową obsługę Czasopisma, w szczególności
przeprowadza rozeznanie rynku w zakresie jego bieżących oraz stałych
potrzeb;
c) wykonuje inne kompetencje określone w Statucie lub w innych aktach
prawa wewnętrznego TBSP UJ;
d) wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Art. 39. [Sekretarz]
Sekretarz:
a) sporządza sprawozdania z posiedzeń Zarządu;
b) odpowiada za prawidłowy obieg dokumentów w TBSP UJ;
c) prowadzi archiwum TBSP UJ;
d) odbiera pocztę;
e) wykonuje inne kompetencje określone w Statucie oraz innych aktach
prawa wewnętrznego TBSP UJ;
f) wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Art. 40. [Sąd]
1. Sąd jest niezależny od innych organów TBSP UJ.
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2. Sąd:
a) rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami TBSP UJ,
członkami Prezydium oraz Kołami Naukowymi;
b) rozpatruje skargi na działalność organów TBSP UJ, członków
Prezydium oraz Członków Kół Naukowych;
c) bada akty prawa wewnętrznego TBSP UJ oraz stwierdza ich
nieważność na zasadach określonych w Regulaminie Sądu;
d) dokonuje wiążącej interpretacji aktów prawa wewnętrznego TBSP UJ;
e) sporządza

ocenę

działalności

Prezydium

po

upływie

czasu

sprawowania jego funkcji i prezentuje ją w dniu Wyborów;
f) kontroluje

działalność

Zarządu

oraz

członków

Prezydium

pod

względem legalności;
g) realizuje inne zadania określone w Statucie oraz innych aktach prawa
wewnętrznego.

Art. 41. [Prezes Sądu]
1. Sędziowie wybierają ze swojego grona Prezesa Sądu w terminie 3 dni od dnia
ich wyboru.
2. Prezes Sądu kieruje pracami Sądu i przewodniczy postępowaniu przed Sądem.

Art. 42. [Wybory Sędziów]
1. Sędziów wybiera Zarząd bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 liczby członków Zarządu na drugim posiedzeniu zwyczajnym
Zarządu w danym roku akademickim. Wybory Sędziów ogłasza Prezes.
2. Sędziowie powoływani są na roczną kadencję liczoną od momentu ich
wyboru. Liczbę Sędziów określa Regulamin Sądu.
3. Głosowanie nad każdą kandydaturą na Sędziego odbywa się odrębnie.
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4. Kandydat na Sędziego musi przedstawić Prezesowi listę poparcia 10
Członków Kół Naukowych.
5. Sędzia nie może być Pełnomocnikiem, o którym mowa w art. 24, oraz nie
może posiadać upoważnienia do głosowania na posiedzeniu Zarządu.

Art. 43. [Odwołanie Sędziów]
1. W przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z aktów prawa
wewnętrznego TBSP UJ przez Sąd, Kurator może odwołać cały skład Sądu
lub konkretnego Sędziego. Art. 44 ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek Zarządu wyrażony
uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby
członków Zarządu.

Art. 44. [Utrata mandatu]
1. Wygaśnięcie

mandatu

Sędziego

przed

upływem

kadencji

następuje

w przypadku:
a) śmierci;
b) skreślenia z listy studentów;
c) ukończenia studiów;
d) zrzeczenia się przez Sędziego funkcji;
e) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji;
f) uchylony;
g) gdy więcej niż jeden Sędzia jest członkiem danego Koła Naukowego,
przy czym mandat traci Sędzia, który stał się członkiem danego Koła
Naukowego najpóźniej;
h) gdy Sędzia pozostaje w takim związku prawnym lub faktycznym z
członkami organów TBSP UJ, który mógłby wpływać na jego
bezstronność.
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2. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach, o których mowa w ust. 2, stwierdza
Zarząd.
3. Wybory nowego Sędziego ogłasza Prezes niezwłocznie po podjęciu uchwały
Zarządu, o której mowa w ust. 2, na dzień najbliższego posiedzenia
zwyczajnego Zarządu.
4. W przypadku powołania nowego Sędziego jego kadencja upływa w chwili, w
której upływałaby kadencja Sędziego, na miejsce którego został powołany.

Art. 45. [Działanie Sądu]
1. Sąd działa z urzędu lub na wniosek podmiotów określonych w Regulaminie
Sądu.
2. Sąd ma prawo w każdym czasie do wglądu we wszelką dokumentację
TBSP UJ.
3. Orzeczenia Sądu mają moc aktów prawa wewnętrznego TBSP UJ i są
ostateczne.
4. Orzeczenia Sądu wraz z uzasadnieniem są niezwłocznie publikowane przez
Prezesa na stronie internetowej TBSP UJ.
5. Szczegółowy tryb działania i postępowania określa Regulamin Sądu

Art. 46. [Orzeczenia Sądu]
Sąd może orzec wobec:
a) członków Prezydium, członków Zarządu oraz Członków Kół Naukowych:

I.

naganę,

II.

nakaz określonego zachowania,

III.

pozbawienie możliwości dalszego sprawowania funkcji,

IV.

zakaz pełnienia funkcji we władzach Kół Naukowych lub organach

s………………….. TBSP UJ w określonym terminie lub do ukończenia studiów.
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wykreślenie z Rejestru z możliwością ubiegania się o ponowny

V.

wpis do Rejestru po upływie określonego czasu lub bez
możliwości ubiegania się ponowny o wpis do Rejestru;
b) Koła Naukowego:
I.
II.

naganę,
nakaz określonego zachowania.

Art. 47. [Wyłączenie Sędziego]
1. Sędzia podlega wyłączeniu gdy:
a) stroną postępowania jest Koło Naukowe lub osoba będąca członkiem
Koła Naukowego, którego członkiem jest Sędzia;
b) bezstronność Sędziego budzi wątpliwości.
2. Wniosek o wyłączenie Sędziego z powodów wymienionych w ust. 1 może
złożyć Sędzia, Prezes lub strona postępowania.
3. Wniosek o wyłączenie Sędziego składa się Prezesowi Sądu. Prezes Sądu
może wyłączyć Sędziego także z urzędu.
4. Postanowienie o wyłączeniu Sędziego wydają pozostali Sędziowie.
5. W razie wyłączenia Sędziego w jego miejsce wstępuje doraźnie wybrany
członek Zarządu. Wyboru dokonuje Zarząd, a wybrany w ten sposób Sędzia
orzeka tylko w konkretnej sprawie.
6. W przypadku, gdy wyłączenie Sędziego nastąpiło na wniosek Zarządu, w miejsce
wyłączonego Sędziego wstępuje doraźnie wybrany członek innego organu TBSP.
Organ zobowiązany do wyboru Sędziego wskazuje Prezes Sądu.

Art. 48. [Ocena działalności Prezydium]
1. Ocena, o której mowa w art. 40 ust. 2 lit. e, przedstawiana jest przed
przeprowadzeniem głosowania nad wyborem kolejnego Prezydium i po
wygłoszeniu sprawozdania, o którym mowa w art. 30.
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2. Po przedstawieniu oceny, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący Kół
Naukowych podejmują uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium
ustępującemu Prezydium.

Art. 49. [Porozumienie]
1. Możliwe jest porozumienie Kół Naukowych z TBSP UJ w sprawie powierzenia
Sądowi odpowiednich kompetencji organów sądowniczych lub nadzorczych
Koła Naukowego.
2. W razie zawarcia porozumienia Sąd wykonuje obowiązki powierzone mu w
porozumieniu. Powierzony zakres obowiązków nie może być szerszy niż
zakres obowiązków Sądu wynikający z aktów prawa wewnętrznego TBSP UJ.
3. Porozumienie zawiera Przewodniczący Koła Naukowego z Prezesem Sądu.
Przewodniczący Koła Naukowego przedstawia je do akceptacji Prezesowi.
4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zawartym porozumieniu Prezes
wzywa Przewodniczącego Koła Naukowego do ich usunięcia w wyznaczonym
przez siebie terminie.
5. W

przypadku

niewykonania

przez

Przewodniczącego

Koła

Naukowego

obowiązku, o którym mowa w ust. 4, porozumienie uważane jest za niezawarte.

Art. 50. [Kurator]
1. Kuratora powołuje Dziekan na wniosek Zarządu, wyrażony w formie uchwały
przedstawiającej kandydata na Kuratora.
2. Kuratorem może być samodzielny pracownik naukowy WPiA UJ posiadający
tytuł naukowy profesora.
3. Kadencja Kuratora trwa 3 lata.
4. W przypadku przejściowej przeszkody w sprawowaniu funkcji lub wakatu
obowiązki Kuratora pełni Dziekan.
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Art. 51. [Zgłoszenie kandydata na Kuratora]
1. Kandydata na Kuratora wybiera Zarząd zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
2. Prezes uzyskuje od kandydata zgodę na sprawowanie funkcji Kuratora.

Art. 52. [Kompetencje Kuratora]
1. Kurator:
a) wspiera organy TBSP UJ w kontaktach z Władzami WPiA UJ oraz
Władzami UJ;
b) sprawuje kontrolę nad działalnością naukową, dydaktyczną i finansową
TBSP UJ;
c) zatwierdza kosztorysy projektów o dofinansowanie.
2. Kurator wykonuje inne kompetencje określone przez Statut.
3. Kurator ma prawo w każdym czasie do wglądu we wszelką dokumentację TBSP

UJ.

ROZDZIAŁ V - Finansowanie Kół Naukowych
Art. 53. [Środki finansowe]
Środkami finansowymi TBSP UJ są:
a) środki pochodzące z funduszy UJ;
b) środki pochodzące od podmiotów zewnętrznych.

Art. 54. [Pozyskiwanie środków finansowych]
Za pozyskiwanie środków finansowych odpowiedzialne jest Prezydium.
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Art. 55. [Zasady finansowania]
1. TBSP UJ nie przeznacza środków finansowych na działalność niebędącą
działalnością statutową.
2. Szczegółowy tryb finansowania ze środków TBSP UJ określa Regulamin
finansowania TBSP UJ.
3. Regulamin finansowania określa wysokość i sposób nakładania sankcji
finansowych na Koła Naukowe.

ROZDZIAŁ VI - Zmiana Statutu

Art. 56. [Zmiana Statutu]
1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały podjętej
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu:
a) Prezesa;
b) Prezydium;
c) co najmniej 1/3 członków Zarządu;
d) Kuratora.
2. Prezes przesyła projekt uchwały o zmianie Statutu do wglądu Władzom UJ,
Dziekanowi, Kuratorowi, Sądowi oraz członkom Zarządu na co najmniej dwa
tygodnie przed głosowaniem nad zmianą Statutu.
3. Prezes przesyła uchwałę o zmianie Statutu Rektorowi do weryfikacji.

ROZDZIAŁ VII - Przepisy końcowe
Art. 57. [Przepisy uchylające]
1. Uchyla się Statut Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego uchwalony 5 października 2017 roku. Utrzymuje się w mocy art.

4 ust. 2 lit. c, art. 17 ust. 1 lit. c-d, art. 17 ust. 2-3, art. 18 ust. 4 lit. d, art. 30-34,
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art. 35 lit. a-c, art. 36-44 Statutu uchwalonego 5 października 2017 roku do
czasu powołania Sędziów zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Wraz z chwilą powołania Sędziów zgodnie z postanowieniami niniejszego
Statutu uchyla się Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony 5 października
2017 roku.

Art. 58. [Przepisy przejściowe]
Koła Naukowe niespełniające wymogu, o którym mowa w art. 9 ust. 1, na
dzień wejścia w życie niniejszego Statutu zobowiązane są do zmiany swojej
nazwy w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszego Statutu.

Art. 59. [Wejście w życie]
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z wyjątkiem przepisów
art. 43-49, które wchodzą w życie wraz z powołaniem Sędziów zgodnie z
postanowieniami niniejszego Statutu.
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