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Statut Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: Statut)

!
Rozdział I. TBSP
§1
[informacje ogólne; istota]
1. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa (dalej: TBSP) jest organizacją studencką
zarejestrowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim i zrzeszającą Koła Naukowe zarejestrowane na
Wydziale Prawa i Administracji UJ.
2. TBSP jest wyłącznym kontynuatorem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.
3. TBSP zrzesza studenckie koła naukowe (zwane dalej Kołami) zarejestrowane na Uniwersytecie
Jagiellońskim i jednocześnie afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji UJ (dalej: WPiA).
4. Opiekę nad działalnością TBSP sprawuje Kurator TBSP (zwany dalej Kuratorem).
5. Siedziba TBSP mieści się przy adresie ul. Straszewskiego 25/9 w Krakowie.

!
§2
[cele działalności]
TBSP działa w celu:

!
1. wspierania działalności naukowej i dydaktycznej członków Kół zrzeszonych w TBSP,
w szczególności poprzez:
a.

prowadzenie badań naukowych w kraju i za granicą,

b.

organizowanie konferencji naukowych,

c.

czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych,

d.

wydawanie recenzowanych publikacji,

e.

panele dyskusyjne i wykłady,

f.

warsztaty,

g.

konkursy,

h.

spotkania z ekspertami.

!

2. Rozwijania współpracy między studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi,

3. Rozwoju działalności studenckich i doktoranckich kół naukowych na WPiA,
4. Integracji studenckiego ruchu naukowego na WPiA UJ,

!

5. Podtrzymywania tradycji Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

§3
[realizacja celów]
TBSP realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. podział środków finansowych;
2. prowadzenie działalności wydawniczej,
3. reprezentowanie Kół, w szczególności wobec władz UJ oraz WPiA,
4. udostępnianie Kołom pomieszczeń oraz sprzętu biurowego, konferencyjnego i dydaktycznego,
5. organizowanie szkoleń dla Kół oraz przygotowywanie dla nich instrukcji i poradników,
6. opracowanie spójnej identyfikacji wizualnej Kół,
7. utrzymywanie kontaktów i nawiązywanie współpracy z byłymi członkami TBSP,
8. organizowanie praktyk studenckich, w szczególności we współpracy z kancelariami prawnymi,
przedsiębiorcami, organami administracji publicznej oraz organizacjami studenckimi,
9. prowadzenie biblioteki,
10. kultywowanie pamięci o przeszłości Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ i jego
wybitnych członkach.

!
Rozdział II. Organy
§4
[wyliczenie organów]
1. Organami TBSP są:
a) Zarząd (zwany dalej Zarządem)
b) Prezes (zwany dalej Prezesem);
c) Sąd Koleżeński (zwany dalej Sądem);
d) Komisja Rewizyjna (zwana dalej Komisją).
2. Łączenie funkcji Prezesa, członka Komisji, Sędziego jest niedopuszczalne.
3. Prezesem lub członkiem organu TBSP może być tylko student będący w chwili wyboru członkiem
Koła.

4. W przypadku łączenia funkcji Prezesa, Członka Komisji lub Sądu z funkcją we władzach Koła nie
przysługuje z tego tytułu dodatkowy głos.

!

!
Rozdział III. Zarząd Towarzystwa
§5
[istota i tryb głosowania]

1. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezesi oraz Przewodniczący Kół albo osoby wyznaczone
przez ich władze.
2. W posiedzeniach Zarządu ma obowiązek uczestniczyć przynajmniej jeden członek Komisji oraz
Sędzia.
3. Członek Komisji oraz Sędzia mają po jednym głosie.

!
§6
[głosy]
1. Każde Koło dysponuje jednym głosem.
2. Prezes oraz Wiceprezesi powoływani obowiązkowo dysponują po jednym głosie. Inni Wiceprezesi
nie biorą udziału w głosowaniach.
3. W razie równej ilości głosów w głosowaniu decydujący jest głos Prezesa.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Zarządu, chyba że Statut stanowi inaczej.
5. W wypadku głosowań personalnych, a także na wniosek 1/3 członków Zarządu głosowanie
odbywa się w trybie tajnym.

!
§7
[kompetencje Zarządu]
1. Zarząd wykonuje kompetencje przewidziane w przepisach niniejszego statutu oraz aktach
wewnętrznych wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w statucie.
2. Zarząd w szczególności :
a) uchwala uchwały finansowe
b)wysłuchuje rocznego sprawozdania Prezesa oraz Wiceprezesów, podejmuje uchwałę
w sprawie udzielenia absolutorium łącznie Prezesowi i Wiceprezesom. Uchwałę w sprawie
absolutorium podejmuje bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej 2/3
członków Zarządu.

3. Inicjatywę uchwałodawczą ma każdy członek Zarządu, chyba że Statut lub Regulamin
Finansowania stanowi inaczej.

!
§8
[Zarząd elektroniczny]
1. W okresie letniej przerwy od zajęć dydaktycznych możliwe jest głosowanie Zarządu w formie
elektronicznej.
2. Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości z oficjalnego adresu poczty elektronicznej
TBSP.
3. Głosowanie w formie elektronicznej jest ogłaszane przez Prezesa władzom Kół za pomocą poczty
elektronicznej co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem i trwa co najmniej 72 godziny,
a najdłużej 7 dni.
4. Głosowanie w formie elektronicznej można przeprowadzić w sprawach bieżącej działalności TBSP,
w sprawie uchwał finansowych. Niedopuszczalne jest głosowanie nad sprawami personalnymi oraz
zmianami w Statucie.

!
Rozdział IV. Prezes
§9
[kompetencje prezesa]
Prezes Towarzystwa :
1.

kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa;

2.

reprezentuje Towarzystwo wobec Władz WPiA UJ, Uczelni i innych instytucji oraz może
delegować przedstawicieli TBSP na posiedzenia Rady WPiA;

3.

zwołuje co najmniej raz na dwa miesiące posiedzenie Zarządu, nie dotyczy to okresu letniej
przerwy od zajęć dydaktycznych;

4.

nadzoruje pracę Wiceprezesów i ponosi za nią pełną odpowiedzialność;

5.

wykonuje inne zadania powierzone mu przez Statut.

!

!
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§ 10
[wybory Prezesa, kadencja]

1.

Prezesa wybiera Zarząd.

2.

Prezes wybierany jest na roczną kadencję trwającą od dnia jego wyboru do dnia wyboru jego
następcy.

3.

Kandydatem na Prezesa może być członek Koła, zgłoszony przez władze Koła lub co
najmniej 10 członków Kół.

4.

Wybór Prezesa następuje w drodze głosowania bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

5.

Termin posiedzenia Zarządu na którym ma nastąpić wybór Prezesa ogłasza co najmniej
2 tygodnie wcześniej. Zarządzenie o zwołaniu posiedzenia publikuje się na stronie
internetowej TBSP oraz przesyła władzom Kół za pomocą poczty elektronicznej.

6.

Zgłoszenia kandydata dokonuje się na piśmie Prezesowi wraz z dokumentami
potwierdzającymi poparcie Koła lub członków Kół.

7.

Wybór Prezesa następuje przed wyborami do innych organów TBSP.

!
§ 11
[zwołanie kolejnych wyborów w przypadku przeszkód]
Jeżeli posiedzenie Walnego Zgromadzenia Kół na którym ma nastąpić wybór Prezesa nie może się
odbyć z powodu braku kworum, Prezes zwołuje kolejne posiedzenie na dzień nie dalszy niż dwa
tygodnie.

!
§ 12
[odwołanie Prezesa]
1. Prezes może zostać odwołany przez Zarząd przed upływem kadencji większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
2. Uchwała o odwołaniu Prezesa musi wskazać imiennie następcę Prezesa. W głosowaniu nad tą
uchwałą nie biorą udziału Prezes i Wiceprezesi.

!
§ 13
[przeszkody w sprawowaniu funkcji]
1. W razie śmierci, skreślenia z listy studentów, ukończenia studiów, rezygnacji, a także trwałej
niezdolności do sprawowania funkcji Prezesa jego obowiązki sprawuje Przewodniczący
Komisji.
2. Przewodniczący Komisji zwołuje niezwłocznie po powzięciu informacji okolicznościach wym.
w ust. 1 posiedzenie Zarządu w celu wybrania nowego Prezesa.
3. Przepisy w wyborze Prezesa stosuje się odpowiednio.

!

§ 14
[pełniący obowiązki Prezesa]
W przypadku przemijającej przeszkody w pełnieniu funkcji Prezesa jego obowiązki pełni
Przewodniczący Komisji.

!
Rozdział V. Wiceprezesi
§ 15
[istota]
Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy Wiceprezesów, którym przekazuje kompetencje do
wykonywania poszczególnych zadań.

!
§ 16
[powoływanie]
1. Wiceprezesi powoływani są na wniosek Prezesa, za zgodą co najmniej połowy członków Zarządu
wyrażoną w uchwale podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu.
2. Wiceprezesi mogą być odwoływani w drodze zarządzenia Prezesa lub uchwały Zarządu podjętej
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.

!
§ 17
[kandydaci]
Wiceprezesem może zostać tylko student będący w momencie powołania członkiem Koła.

!
§ 18
[kadencja]
Kadencja Wiceprezesów kończy się wraz z zakończeniem kadencji Prezesa.

!
§ 19
[wiceprezesi obowiązkowi]
Prezes obowiązkowo powołuje:
1.Wiceprezesa do spraw finansowych zwanego Skarbnikiem;
2.Wiceprezesa do spraw działalności wydawniczej zwanego Bibliotekarzem;

3.Wiceprezesa do spraw organizacyjnych zwanego Sekretarzem.

!
§ 20
[kompetencje]
1. Kompetencji wiceprezesów koniecznych nie można przekazać innemu Wiceprezesowi.
2. Wiceprezesi nie posiadają dodatkowego głosu z tytułu bycia Przewodniczącym Koła.

!
§ 21
[kompetencje Skarbnika]
1. Skarbnik zajmuje się gospodarowaniem środkami finansowymi TBSP na podstawie
odpowiednich zarządzeń Prezesa lub uchwał Zarządu, a także rozliczaniem tychże środków
przez odpowiednimi jednostkami UJ.
2. Skarbnik za zgodą Prezesa dokonuje wydatkowania środków finansowych TBSP.
3. Jeżeli Skarbnik z powodu przemijającej przeszkody nie może dokonać wydatkowania
środków finansowych, a sytuacja wymaga szybkiego działania, może tego dokonać Prezes
samodzielnie.
4. W przypadku określonym w ust. 3 Prezes niezwłocznie powiadamia Komisję.

!
§ 22
[obowiązki Skarbnika]
Skarbnik ma obowiązek przesyłać Komisji comiesięczne zestawienia operacji na rachunku bankowym
TBSP.

!
§ 23
[Bibliotekarz]
Bibliotekarz zajmuje się działalnością wydawniczą Towarzystwa, gromadzeniem i udostępnianiem
zbiorów bibliotecznych Towarzystwa, nadzorowaniem prac nad wydawanymi cyklicznie
czasopismami i publikacjami Towarzystwa.

!
§ 24
[Sekretarz]

Sekretarz zajmuje się organizowaniem działalności TBSP, prowadzi listy członków Kół, trzyma
i udostępnia pomieszczenia, sprzęt i inne środki trwałe TBSP, organizuje posiedzenia Zarządów,
prowadzi dokumentację i archiwa TBSP a także publikuje zarządzenia i uchwały jego organów.

!
§ 25
[inni Wiceprezesi]
Prezes może powołać innych Wiceprezesów i przekazać im część swoich kompetencji.

!
Rozdział VI. Sąd Towarzystwa
§ 26
[skład Sądu]
W skład Sądu wchodzi trzech Sędziów wybieranych przez Zarząd na roczną kadencję.

!
§ 27
[Wybór]
1. Sędziów wybiera Zarząd.
2. Sędzia nie może w momencie jego wyboru być członkiem tego samego Koła co Prezes.
3. Wśród Sędziów nie może być dwóch lub więcej członków tego samego Koła.
4. Sędzią nie może zostać student pozostający w takim związku prawnym lub faktycznym
z Prezesem lub członkiem organu TBSP, który mógłby wpływać na jego bezstronność.

!
§ 28
[wygaśnięcie mandatu]
Jeżeli wybór Prezesa nastąpił później niż wybór Sędziów i wybrano Prezesa z tego samego Koła co
Sędzia, Sędzia traci swój mandat z mocy Statutu, a wybór jego następcy dokonywany jest na tym
samym posiedzeniu, na którym dokonano wyboru Prezesa.

!
§ 29
[niezdolność do pełnienia funkcji]
W przypadku gdy Sędzia nie jest zdolny do pełnienia funkcji stosuje się odpowiednio przepisy
o wyborze Prezesa.

!

§ 30
[przewodniczący]
Sędziowie wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego Sądu, który prowadzi jego prace.

!
§ 31
[kompetencje Sądu]
1. Sąd wykonuje kompetencje przewidziane w innych przepisach niniejszego statutu.
2. Ponadto Sąd:
a) rozstrzyga spory o właściwość pomiędzy organami Towarzystwa oraz spory kompetencyjne
między Kołami a TBSP;
b)rozpatruje skargi Kół na działalność organów Towarzystwa;
c) stwierdza nieważność uchwał i zarządzeń organów TBSP wydanych z naruszeniem Statutu.

!
§ 32
[działanie]
1. Sąd działa wyłącznie na wniosek Kuratora, Prezesa, Wiceprezesów, Komisji, Zarządu lub Koła.
2. Sąd podejmuje swoje decyzje większością głosów.
3. Od orzeczeń Sądu nie przysługują środki zaskarżenia.
4. Sąd w związku z rozpatrywaną sprawą ma prawo w każdym czasie do wglądu we wszelką
dokumentację TBSP.
5. Sąd przed wydaniem orzeczenia wysłuchuje wyjaśnień osób, których postępowanie dotyczy.

!
§ 33
[wyłączenie Sędziego]
Sędzia jest wyłączony z postępowania dotyczącego Koła, do którego należy. W takim przypadku
pozostali Sędziowie powołują sędziego doraźnego do tego postępowania.

!
Rozdział VII. Komisja Rewizyjna
§ 34
[skład]
Komisja składa się z trzech członków wybranych przez Zarząd na roczną kadencję.

!
§ 35
[wybór]
1. Członków Komisji wybiera Zarząd.
2. Członek Komisji nie może w momencie jego wyboru być członkiem tego samego Koła co
Prezes.
3. Wśród członków Komisji nie może być dwóch lub więcej członków tego samego Koła.
4. Członkiem Komisji nie może zostać student pozostający w takim związku prawnym lub
faktycznym z Prezesem lub członkiem organu TBSP który mógłby wpływać na jego
bezstronność.

!
§ 36
[wygaśnięcie mandatu]
Jeżeli wybór Prezesa nastąpił na później niż wybór członków Komisji i wybrano Prezesa z tego
samego Koła co członek Komisji, członek Komisji traci swój mandat z mocy Statutu, a wybór jego
następcy dokonywany jest na tym samym posiedzeniu, na którym dokonano wyboru Prezesa.

!
§ 37
[przewodniczący]
Członkowie Komisji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komisji, który prowadzi jej
prace.

!
§ 38
[niezdolność do pełnienia funkcji]
W przypadku trwałej niezdolności do pełnienia funkcji przez członka Komisji stosuje się odpowiednio
przepisy o wyborze Prezesa

!
§ 39
[kompetencje]
Komisja wykonuje kompetencje przewidziane w przepisach niniejszego statutu i innych aktach
wewnętrznych.
W szczególności Komisja:

a)sporządza ocenę działalności organów TBSP po upływie połowy kadencji Prezesa oraz po jej
zakończeniu i prezentuje je na posiedzeniu Zarządu;
b) roczna ocena działalności organów TBSP na koniec kadencji przedstawiana jest na posiedzeniu
Zarządu poprzedzającym zebranie na którym mają być przeprowadzone wybory Prezesa.
Ocenę Komisja przedstawia przed wygłoszeniem sprawozdań przez Prezesa
i Wiceprezesów i podjęciem uchwały o udzieleniu im absolutorium;
b)kontroluje działalność Zarządu oraz Prezesa i Wiceprezesów pod względem legalności;
c) kontroluje opłacanie składek na rzecz TBSP jeżeli zostały wprowadzone.

!
§ 40
[wgląd w dokumenty]
Komisja ma prawo wglądu w każdym czasie we wszelką dokumentację organów TBSP oraz
w dokumentację Kół związaną ze środkami finansowymi TBSP.

!
§ 41
[dowód ze świadków]
Komisja podejmując czynności wyjaśniające wysłuchuje wyjaśnień członków Kół oraz osób
pełniących funkcje w TBSP których czynności te dotyczą.

!
§ 42
[wystąpienie]
1. Komisja ma prawo skierować wystąpienie do organów Koła lub TBSP jeżeli w jej ocenie ich
działania naruszają Statut lub przepisy prawa.
2. Organ, do którego skierowano takie wystąpienie ma obowiązek ustosunkować się do niego na
piśmie w terminie 14 dni.

!
§ 43
[wyłącznie]
Członek Komisji wyłączony jest z postępowania dotyczącego Koła, do którego należy. W takim
przypadku pozostali członkowie Komisji powołują członka doraźnego do tego postępowania.

!
Rozdział VIII. Koła zrzeszone
§ 44

[istota]
Do TBSP może przystąpić każde koło naukowe wymienione w art. 1 ust. 3 Statutu.
Koło zrzeszone musi posiadać w nazwie afiliację TBSP.

!
§ 45
[decyzja o przyjęciu]
1.

Decyzję o przyjęciu Koła do TBSP podejmuje Zarząd na wniosek Koła, nie później niż w ciągu
30 dni od jego złożenia.

2.

Podania o przyjęcie Koła do TBSP składa się na ręce Prezesa.

3.

W przypadku wątpliwości co do przyjęcia Koła, jego Statutu czy przedmiotu działalności Zarząd
może zwrócić się do Sądu o opinię.

!
§ 46
[inne afiliacje]
Członkostwo Koła w TBSP nie wyklucza możliwości wstąpienia do innych zrzeszeń kół naukowych,
a w szczególności do Rady Kół Naukowych UJ.

!
§ 47
[niezależność Kół]
Koła są niezależne i autonomiczne, z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy liczba członków Koła spadnie
poniżej 10, Koło nie ma statutowych organów, Sekretarz wzywa Koło odpowiednio do przedstawienia
aktualnej listy członków, osób pełniących funkcje organów Koła lub uiszczenia składek. Jeśli w ciągu
14 dni Koło nie przedstawi stosownych dokumentów, Sekretarz zwróci się z wnioskiem do Prezesa
o wydanie zarządzenia o zawieszeniu członkostwa Koła. Koła mają także obowiązek każdorazowo
informować Sekretarza o zmianie Władz Koła.

!
§ 48
[przywrócenie członkostwa]
Prezes wyda zarządzenie o przywróceniu członkostwa Koła jeżeli władze Koła przedstawią aktualną
listę członków lub uiszczone zostaną zaległe składki lub ustaną przesłanki zawieszenia Koła.

!
§ 49
[odwołanie]

Na odmowę przywrócenia członkostwa Koła służy skarga do Sądu.

!
§ 50
[składki]
1. Zarząd może podjąć uchwałę o wprowadzeniu w roku akademickim składki członkowskiej.
2. Składka członkowska jest proporcjonalna do liczby członków Koła i wynosi iloczyn liczby
członków i uchwalonej wysokości składki.
3. Koła na wniosek Sekretarza, jednak nie później niż do dnia 30 listopada przesyłają Sekretarzowi
w formie elektronicznej aktualną listę członków oraz wykaz osób pełniących funkcje ich organów;
wraz ze złożeniem listy członków koło ma 30 dni na opłacenie składki.
4. W przypadku powiększenia liczby członków lub osób pełniących funkcję organów Koło
zawiadamia o tym Sekretarza, jednak nie częściej niż raz na semestr, a następnie w ciągu 30 dni
uiszcza proporcjonalną część składki.
5. W przypadku członkostwa w kilku Kołach, członek wybiera swoje Koło Podstawowe, które
wyłącznie uwzględnia go w obliczaniu wysokości składki.
6. W sytuacji gdy Koło zalega z wpłatą ponad połowy składki członkowskiej, Koło to nie może
korzystać ze środków trwałych Towarzystwa oraz nie może być beneficjentem środków finansowych
przyznawanych przez TBSP.
7. Szczegółowe zasady wpłacania składek i rozliczania środków finansowych regulowane są przez
Uchwałę Zarządu dot. wysokości i sposobu opłacania składek oraz Regulamin Finansowy TBSP
przyjęty Uchwałą Zarządu.

!
§ 51
[tytuł członkowski]
Członkowie Kół mogą posługiwać się tytułem Członka Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa
UJ.

!
§ 52
[działalność na niekorzyść]
Koło może zostać zawieszone w prawach członka TBSP lub wykluczone z TBSP jeżeli rażąco narusza
postanowienia Statutu lub w sposób oczywisty działa na szkodę Towarzystwa. Decyzję o wykluczeniu
podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów na wniosek Prezesa, Komisji Rewizyjnej, Sądu
lub Kuratora.

!
§ 53

[utrata członkostwa]
Utrata członkostwa następuje również poprzez złożenie Prezesowi przez Przewodniczącego Koła
pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w TBSP.

!
Rozdział IX. Finansowanie projektów kół
§ 54
[źródła finansowania]
1. Towarzystwo finansuje projekty naukowe Kół w szczególności z dotacji jednostek i funduszów UJ,
z wpłat sponsorów oraz składek członkowskich na rzecz Towarzystwa, jeżeli zostaną ustanowione.
2. Towarzystwo nie udziela wsparcia finansowego na:
- przedsięwzięcia oczywiście niezgodne z zakresem i dziedzinami nauki znajdującymi się w obrębie
zainteresowań koła,
- wynagrodzenia, honoraria i inne podobne świadczenia,
- przedsięwzięcia, które mają charakter komercyjny,
- przedsięwzięcia, które nie mają charakteru naukowego i nie wzbogacą dorobku naukowego lub
kulturalnego Uczelni.

!
§ 55
[zasady]
Szczegółowe zasady finansowania projektów i procedurę otrzymywania dofinansowań określa
Regulamin Finansowania przyjęty przez Zarząd na wniosek Prezesa bezwzględną większością przy
obecności 2/3 członków Zarządu z uwzględnieniem poniższych zasad:
1. Decyzje o wysokości dofinansowania nie rzadziej niż raz na dwa miesiące podejmuje Zarząd
poprzez uchwały finansowe;
3. Prezes w porozumieniu Skarbnikiem dokonuje formalnej weryfikacji wniosków;
4. Regulamin może przewidywać powołanie organu opiniodawczego dla merytorycznej oceny
wniosków;
5. Możliwe jest podzielenie roku na okresy, na które wyznaczone zostaną limity dofinansowań
wynikające z podziału budżetu TBSP.
6. Decyzje dotyczące podziału środków finansowych przez Zarząd są ostateczne.
7. Zarząd zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby środki finansowe dzielone były
proporcjonalnie w zależności od prognozowanego zapotrzebowania Kół Zrzeszonych.

!
§ 56

[sprawozdania]
1.Z wykorzystania środków finansowych TBSP Koła składają Prezesowi sprawozdanie
finansowe i merytoryczne.
2.Sprawozdanie finansowe powinno być zaakceptowane także przez Skarbnika.
3. Prezes przyjmuje sprawozdanie albo je odrzuca wraz z uzasadnieniem.
W przypadku odrzucenia sprawozdania przez Prezesa wstrzymuje się rozliczenie
projektu.
4. Od decyzji o odrzuceniu sprawozdania służy odwołanie do Zarządu. W przypadku
podtrzymania przez Zarząd decyzji wstrzymuje się rozliczenie projektu.
5. Jeżeli sprawozdanie jest niekompletne, Prezes zwraca je w celu uzupełnienia
z zastrzeżeniem odpowiedniego terminu. Zwrotu sprawozdania finansowego w celu
uzupełnienia braków może dokonać także Skarbnik w porozumieniu z Prezesem.

!
Rozdział X. Kurator
§ 57
[ogólne informacje]
1. Kuratora powołuje Rada WPiA na wniosek Zarządu spośród samodzielnych pracowników
naukowych WPiA którzy wyrazili zgodę na bycie Kuratorem.
2. Kadencja Kuratora trwa 3 lata.
3. W razie przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji lub w przypadku wakatu obowiązki
Kuratora pełni Dziekan WPiA.

!
§ 58
[kompetencje]
Kurator wykonuje kompetencje przewidziane przepisach niniejszego statutu.
W szczególności Kurator:
a) wspiera organy TBSP w kontaktach z władzami WPiA oraz władzami Uniwersytetu
Jagiellońskiego;
b) sprawuje kontrolę nad działalnością naukową, dydaktyczną i finansową Towarzystwa.

!
Rozdział XI. Źródła prawa wewnętrznego
§ 59
[zarządzenia]

Prezes i upoważnieni przez niego Wiceprezesi wydają zarządzenia w granicach swoich kompetencji.

!
§ 60
[domniemanie kompetencji]
W sprawach niezastrzeżonych dla innych organów TBSP uchwały podejmuje Zarząd.

!
§ 61
[zmiana statutu]
1. Zmian niniejszego statutu dokonuje Zarząd, większością 2/3 głosów w obecności co 2/3
uprawnionych do głosowania, na wniosek co najmniej 1/3 Kół, Prezesa lub Kuratora.
2. Projekt zmiany Statutu przesyła się Kuratorowi, Sądowi oraz członkom Zarządu co najmniej
dwa tygodnie przed głosowaniem.
3. Kurator opiniuje projekt zmian Statutu.

!
Rozdział XII. Przepisy przejściowe i końcowe
§62
[pierwszy Prezes]
Pierwszym Prezesem zostaje Prezes Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (koła naukowego) UJ
w momencie powołania TBSP.

!
§ 63
[Wiceprezes ds. naukowych]
Do wyborów następnego Prezesa zostaje w niezmienionej postaci funkcja Wiceprezesa ds.
naukowych. Od wyborów następnego Prezesa TBSP stanowisko to wygasa, a jego obowiązki
przejmuje częściowo Wiceprezes ds. działalności wydawniczej.

!
§ 64
[pierwszy Kurator]
Pierwszym Kuratorem zostaje Kurator Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (koła naukowego)
UJ w momencie powołania TBSP.

!
§ 65

[pierwszy Sąd]
Pierwszymi członkami Sądu Koleżeńskiego zostają Sędziowie Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa
Biblioteki Słuchaczów Prawa (koła naukowego) UJ w momencie powołania TBSP.

!
§ 66
[pierwsza Komisja]
Pierwszymi członkami Komisji Rewizyjnej zostają członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa
Biblioteki Słuchaczów Prawa (koła naukowego) UJ w momencie powołania TBSP.

!
§ 67
[koła założyciele]
1. Koła naukowe, które powstały z przekształcenia Sekcji Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa
(koła naukowego) UJ po uchwaleniu niniejszego Statutu lub koła naukowe zarejestrowane na
Uniwersytecie Jagiellońskim i jednocześnie afiliowane przy WPiA w dniu uchwalenia niniejszego
Statutu, zostają przyjęte do TBSP z mocy Statutu, jeśli złożą do Prezesa wniosek o nadanie
członkostwa w terminie miesiąca od dnia rejestracji TBSP jako organizacji studenckiej działającej na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
2. Do wniosku dołącza się statut Koła, listę członków oraz listę osób pełniących funkcje w Kole.
3. Prezes po otrzymaniu wniosku o nadanie członkostwa w terminie 14 dni wydaje zarządzenie
o nadaniu członkostwa odmowie nadania członkostwa.
4. Od decyzji o odmowie nadania członkostwa służy skarga do Sądu w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji. Sąd w terminie 14 dni od otrzymania skargi wydaje ostateczną decyzję o nadaniu
bądź odmowie nadania członkostwa.
5. W przypadku naruszenia przez Prezesa terminu na wydanie decyzji o nadaniu członkostwa Koło
może złożyć wniosek o nadanie członkostwa do Sądu, który w terminie 14 dni podejmuje decyzję
o nadaniu bądź odmowie nadania członkostwa.

!
§ 68
[postawienie w stan likwidacji]
1. Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (koło naukowe) UJ postawia się w stan likwidacji,
którego zadaniem jest doprowadzenia spraw TBSP UJ (koła naukowego) pozostałych na dzień
uchwalenia Statutu do końca, przede wszystkim rozliczenia dotychczasowego finansowania.
2. Działanie Koła Naukowego TBSP UJ w stanie likwidacji reguluje dotychczasowy Statut i uchwały.

!
§ 69

[zobowiązania finansowe w likwidacji]
Od dnia postawienia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa w stan likwidacji Koło nie może
wnioskować o żadne dofinansowania z Rady Kół Naukowych UJ, a Prezes Koła TBSP UJ nie
powinien podejmować żadnych działań tworzących nowe zobowiązania.

!
§ 70
[rozwiązanie]
Zarząd stwierdza doprowadzenie spraw Koła Naukowego TBSP UJ do końca oraz podejmuje uchwałę
o rozwiązaniu Koła Naukowego TBSP UJ.

!
§ 71
[transfer środków finansowych]
Środki finansowe Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (koła naukowego) UJ stają się z dniem
uchwalenia Statutu środkami TBSP (organizacji studenckiej) z zastrzeżeniem środków potrzebnych do
rozliczeń Koła Naukowego TBSP UJ w stanie likwidacji.

!
§72
[nazwa]
Wymóg posiadania afiliacji TBSP w nazwie nie dotyczy kół zarejestrowanych na WPiA przed
przyjęciem danego statutu i nigdy nie będących częścią TBSP Koła Naukowego.

!
§73
[wejście w życie]
Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia i ogłoszenia na stronie internetowej TBSP.

!
!
!

!

