DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1
Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Tadeusza Hanauska, zwane
dalej Kołem, jest organizacją studencką i działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164. poz. 1365 ze zm.), obowiązującego prawa oraz
niniejszego Statutu.
Art. 2
Koło powołane jest z inicjatywy byłych członków Sekcji Kryminalistyki TBSP UJ.
Art. 3
Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof.
Tadeusza Hanauska. Koło może używać skrótu KNK UJ.
Art. 4
§1. Siedzibą Koła jest Kraków.
§2. Koło działa przy Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie.
Art. 5
§1. Koło jest zrzeszeniem studentów.
§2. Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej współpracy członków.
Art. 6
Koło jest organizacją niezarobkową. Źródła finansowania Koła określają przepisy zawarte
w niniejszym Statucie oraz regulaminie finansowania.
Art. 7
Koło może współpracować z innymi organizacjami studenckimi, zarówno na terenie Uniwersytetu
Jagiellońskiego, jak i innych szkół wyższych w kraju i za granicą, a także z krajowymi
i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.

Art. 8
Koło może używać znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych organizacji, zwanego dalej
Logo.
Art. 9
Czas działania Koła jest nieokreślony.

DZIAŁ II
CELE I ZADANIA KOŁA
Art. 10
§1. Celami Koła są: pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów
w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych.
§2. Do zadań Koła należy:
1) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów;
2) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami
akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką;
3) prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej;
4) promowanie Uczelni;
5) popularyzacja osiągnięć kryminalistyki wśród studentów;
6) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła;
7) integracja środowiska akademickiego.
Art. 11
§1. Swoje zadania Koło realizuje poprzez:
1) organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji;
2) prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji;

3) wydawanie prac naukowo-badawczych studentów, biuletynów, publikacji, broszur z dziedziny
kryminalistyki i nauk pokrewnych;
4) uczestnictwo w seminariach, konferencjach i zjazdach naukowych;
5) spotkania i współpracę z organizacjami o podobnych celach;
6) organizowanie i udział w obozach naukowych;
7) rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i towarzystwami naukowymi;
8) poszerzanie współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i organami administracji
publicznej;
9) prezentowanie osiągnięć własnych Koła;
10) prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Koła w postaci witryny internetowej;
11) poparcie dla kreatywnych przedsięwzięć studenckich zgodnych ze Statutem Koła;
12) inne formy działalności zgodne ze Statutem.
§2. Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek Koła. W szczególnych
przypadkach realizacja celów statutowych może zostać powierzona osobom i instytucjom trzecim.

DZIAŁ III
CZŁONKOSTWO W KOLE
Art. 12
§1. Członkowie Koła dzielą się na:
1) Członków Zwyczajnych;
2) Sympatyków Koła;
3) Członków Honorowych.
§2. Rodzaj członkostwa zależy od spełnienia kryteriów dla danej grupy Członków.

CZŁONEK ZWYCZAJNY
Art. 13
§1. Do Koła, w charakterze Członka Zwyczajnego, przystąpić mogą studenci, oraz pracownicy
naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy popierają cele Koła oraz deklarują i dają rękojmię
czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.
§2. Nabycie członkostwa następuje w formie deklaracji złożonej przez członka na ręce Prezesa
Koła.
§2a. Wzór deklaracji określa Prezes w drodze zarządzenia.
§3. Członek Zwyczajny ma prawo:
1) do czynnego udziału w wyborach organów Koła, w których obsadzenie stanowisk następuje
w drodze wyborów oraz do kandydowania na stanowiska w tych organach Koła;
2) uczestniczenia w pracach i programach prowadzonych przez Koło i we wszystkich
przedsięwzięciach Koła zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Statut;
3) uzyskiwania pomocy innych członków Koła w jego przedsięwzięciach naukowych i
dydaktycznych prowadzonych w ramach Koła;
4) do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji Koła;
5) zgłaszania wniosków i zapytań do władz Koła Naukowego we wszystkich sprawach dotyczących
Koła.
§4. Członek Zwyczajny jest obowiązany:
1) brać czynny udział w pracach Koła;
2) przestrzegać postanowień Statutu Koła oraz aktów wydawanych przez organy Koła;
3) dbać o dobre imię Koła oraz popularyzować jego idee;
4) realizować bieżący program działalności Koła;
5) opłacać składkę.

CZŁONEK SYMPATYK
Art. 14
§1. Członkiem Sympatykiem Koła może zostać absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz każdy
zainteresowany realizacją celów statutowych Koła.
§2. Członek Sympatyk ma prawo udziału w pracach Koła oraz zajęciach dydaktycznych,
seminariach, konferencjach i innych inicjatywach realizowanych przez Koło, zgodnie z zasadami
przewidzianymi przez Statut.
§3. Status Członka Sympatyka nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji Prezesowi Koła.

CZŁONEK HONOROWY
Art. 15
§1.Członkiem Honorowym Koła może zostać osoba, która wyróżniła się szczególnymi zasługami
w działalności Koła lub kryminalistyki.
§2. Członek Honorowy ma prawo brać udział w pracach Koła oraz zajęciach, seminariach,
konferencjach i innych inicjatywach realizowanych przez Koło.
§3. Członkowie Honorowi mogą zabrać głos na obradach Walnego Zgromadzenia Członków
w sprawach dotyczących działalności Koła.
§4. Decyzję o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie Członków, za
uprzednią zgodą tej osoby.
§5. Zgłoszenia kandydata na Członka Honorowego wraz z uzasadnieniem należy dostarczyć
Komisji Rewizyjnej najpóźniej 4 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej przesyła zgłoszenie wraz z uzasadnieniem wszystkim członkom Koła na 2 dni
przed Walnym Zgromadzeniem. Członek Komisji Rewizyjnej odczytuje uzasadnienie na Walnym
Zgromadzeniu.

UTRATA CZŁONKOSTWA
Art. 16
§1. Utrata członkostwa w Kole następuje w przypadku:
1) złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;
2) uchylania się od uczestnictwa w pracach Koła;
3) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub innymi aktami wydawanymi przez
organy Koła albo długotrwałego nie wywiązywania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań;
4) śmierci Członka Koła;
5) rozwiązania Koła.
§2. Utrata członkostwa w Kole następuje również, gdy Członek Zwyczajny przestanie spełniać
przesłanki wynikające z art. 13 §1.
§2a. 1. W przypadkach określonych w §1 pkt. 2 i 3 postępowanie w sprawie pozbawienia
członkostwa wszczyna się z inicjatywy Zarządu przedstawionej podczas Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadkach określonych w §1 pkt. 2 i 3 uchwałę o pozbawieniu członkostwa podejmuje
powołany w celu rozpatrzenia tej sprawy Sąd Koleżeński, w skład którego wchodzą po jednym
przedstawicielu Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybranych spośród ich członków przez ich
przewodniczących, oraz jeden przedstawiciel Walnego Zgromadzenia wybrany spośród jego
członków nie będących za razem członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego stronie wnioskującej i członkowi, którego sprawa dotyczy
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Z głosowania w postępowaniu odwoławczym
wyłączeni są członkowie Zarządu i Sądu Koleżeńskiego. Głosowanie to odbywa się w sposób tajny.

DZIAŁ IV
ORGANY KOŁA
Art. 17
Organami Koła są:
1) Walne Zgromadzenie Członków;

2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Art. 18
§1. W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą wszyscy Członkowie Zwyczajni Koła.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła.
§2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) zatwierdzanie kierunków działania Koła określonych przez Zarząd;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu;
3) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;
3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Koła i Członków Zarządu;
4) dokonywanie zmian w Statucie Koła;
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków Zwyczajnych;
6) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Koła;
7) podejmowanie innych uchwał w sprawach przewidzianych przez Statut.
§3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przynajmniej dwa razy w roku akademickim.
§4. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd, z inicjatywy co najmniej 1/4
Członków Zwyczajnych Koła, Zarządu lub Opiekuna Naukowego.
§5. Zarządzenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków musi zostać opublikowane
najpóźniej na 10 dni przed terminem jego obrad.
§6. Zarządzenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków jest publikowane na stronie
internetowej Koła lub wywieszane na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem Katedry Kryminalistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także wysyłane w formie wiadomości e-mail z
oficjalnego adresu Koła lub adresu członka zarządu do wszystkich członków Koła.
Art. 19
§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 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania. Każdemu członkowi Koła przysługuje jeden głos. Głosowanie jest jawne. Głosowanie
może odbyć się niejawnie jeśli dotyczy spraw personalnych bądź na wniosek Członka Zwyczajnego
Koła. W przedmiocie zgłoszonego wniosku odbywa się głosowanie zwykłą większością głosów
osób uprawnionych.
§2. W przypadku, gdy posiedzenie plenarne Walnego Zgromadzenia Członków nie odbędzie się
z powodu braku wymaganej liczby członków, posiedzenie o tym samym porządku obrad zwołane
w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
§3. Porządek obrad ustala Prezes Koła. Prezes Koła powinien co najmniej 2 dni przed posiedzeniem
plenarnym wysłać wszystkim Członkom Koła plan porządku obrad.
1) z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół.
2) rozpoczęcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków poprzedza sporządzenie listy obecności,
która stanowi załącznik do protokołu.
§4. W posiedzeniach plenarnych uczestniczą Członkowie Koła. W posiedzeniach plenarnych może
również uczestniczyć Opiekun Koła.
ZARZĄD
Art. 20
§1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła.
§2. Kadencja Zarządu trwa rok i zaczyna się po upływie 7 dni od dnia wyboru.
§3. W skład Zarządu wchodzą:
1) Prezes Koła;
2) od 2 do 4 Członków Zarządu (w tym Wiceprezes i Skarbnik).
§4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) decydowanie o kierunkach działań podejmowanych przez Koło;
2) kierowanie bieżącą działalnością Koła;
3) przedkładanie rocznego sprawozdania z działalności Koła;

4) uchylony
5) reprezentowanie Koła na zewnątrz;
6) decydowanie o współpracy z innymi osobami, organizacjami, instytucjami;
7) zarządzanie środkami finansowymi Koła.
§5. Zarząd podejmuje uchwały w przypadkach niezastrzeżonych dla innych organów Koła.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 Członków
Zarządu, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach spornych głos Prezesa Koła jest decydujący.
§6. W sprawach niewymagających podjęcia uchwały, Członkowie Zarządu mogą wydawać
zarządzenia.
§7. Wszystkie pisma sporządzane w imieniu Koła powinny zostać opatrzone własnoręcznym
podpisem Prezesa Koła oraz pieczęcią Koła.
Art. 21
§1. Członkowie Zarządu wybierani są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym na
ostatnim w roku akademickim posiedzeniu plenarnym Walnego Zgromadzenia Członków.
§1a. Za przeprowadzenie wyborów Zarządu odpowiedzialna jest

Komisja Rewizyjna (dalej:

Komisja).
§2. Uprawnieni do kandydowania są Członkowie Zwyczajni Koła. Kandydatury mogą zgłaszać
uprawnieni do głosowania; dopuszczalne jest zgłoszenie własnej kandydatury. Zgłoszenia
kandydatów na Prezesa Koła przyjmuje Przewodniczący Komisji. Członkowie Zarządu wybierani
są oddzielnie, pierwszy wybierany jest Prezes Koła.
§2a. 1. Kandydatów na Prezesa Koła można zgłaszać najpóźniej na siedem dni przed ostatnim
Walnym Zgromadzeniem w danym roku akademickim.
2. Komisja przed ogłoszeniem listy kandydatów na Prezesa Koła obowiązana jest uzyskać zgodę
każdego z kandydatów na kandydowanie. Brak zgody skutkuje nieumieszczeniem zgłoszonego na
liście kandydatów. Komisja nie ocenia merytorycznie zgłoszonych kandydatur.
3. Komisja z upływem terminu określonego w pkt. 1 obowiązany jest przedstawić nazwiska
zgłoszonych kandydatów na Prezesa Koła za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej do
wszystkich Członków Koła.

§3. Kandydat na Prezesa Koła jest zobowiązany najpóźniej w dniu poprzedzającym wybory za
pośrednictwem Komisji przedstawić przewidywany program działalności Koła na następny rok
akademicki. Nie przedstawienie programu skutkuje wykreśleniem z listy kandydatów.
§4. 1. Kandydatów na pozostałych Członków Zarządu można zgłaszać także w dniu wyborów.
2. Konieczna jest jednak zgoda na kandydowanie, wyrażona ustnie wobec Walnego Zgromadzenia.
W przypadku nieobecności dopuszczalne jest wyrażenie zgody na piśmie.
3. Kandydaci na Członków Zarządu nie są zobowiązani do przedstawiania programu działalności.
§5. Komisja obowiązana jest przedstawić podczas Walnego Zgromadzenia na którym odbywają się
wybory Członków Zarządu, działania jakie podjęła w celu prawidłowego przeprowadzenia
wyborów.
Art. 22
§1. Walne Zgromadzenie Członków może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków.
Odwołanie Prezesa Koła zawsze pociąga za sobą odwołanie całego składu Zarządu. Uchwała w
przedmiocie odwołania członka Zarządu musi zostać podjęta większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy członków Koła. Postępowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wszczęte
zostaje na pisemny, uzasadniony wniosek skierowany do Zarządu. Z wnioskiem może wystąpić
każdy Członek Zwyczajny Koła. Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków musi być
poprzedzone wydaniem opinii przez Opiekuna Naukowego.
§2. W razie odwołania Zarządu obowiązki pełni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Powołanie
nowego Zarządu następuje zgodnie z postanowieniami art. 21 w terminie 1 miesiąca od dnia
odwołania Zarządu. Termin walnego Zgromadzenia ustala Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
§3. Prezes Koła ma prawo zawiesić w czynnościach Członków Zarządu, po uprzedniej konsultacji z
Opiekunem Naukowym. Przyczynami zawieszenia mogą być:
1) długotrwałe nie wywiązywanie się z obowiązków Członka Zarządu;
2) prowadzenie działalności sprzecznej ze statutowymi celami Koła lub działanie na
szkodę Koła;
3) brak aktywnego udziału w pracach Zarządu;
4) inne rażące naruszenia.

§4. Zarządzenie Prezesa Koła w przedmiocie zawieszenia w czynnościach podlega zatwierdzeniu
na najbliższym posiedzeniu plenarnym przez Walne Zgromadzenie Członków. W przypadku nie
zatwierdzenia zarządzenia, przestaje ono obowiązywać.
§5. Zawieszony w czynnościach Członek Zarządu może domagać się zwołania nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Członków w celu rozpatrzenia prawidłowości zarządzenia w przedmiocie
zawieszenia.
Art. 23
§1. Mandat członka składu Zarządu wygasa z chwilą:
1) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji;
2) upływu kadencji;
3) utraty członkostwa zwyczajnego;
4) odwołania z pełnionej funkcji;
5) rozwiązania Koła.
§2. W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z powierzonej funkcji w Zarządzie
oraz w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały w przedmiocie
odwołania Członka Zarządu, Prezes Koła uzupełnia skład następcami zgodnie z postanowieniami
art. 21.
PREZES KOŁA
Art. 24
1. Do praw i obowiązków Prezesa Koła należy w szczególności:
1) reprezentowanie Koła na zewnątrz;
2) rozpatrywanie wszelkich wniosków składanych przez Członków Koła;
3) pomoc w rozstrzyganiu spraw merytorycznych między Członkami Koła;
4) kierowanie pracami Koła;
5) dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła;
6) kontrola przestrzegania Statutu.

WICEPREZES KOŁA
Art. 25
1. Do praw i obowiązków Wiceprezesa należą w szczególności:
1) reprezentowanie Koła na zewnątrz;
2) zastępowanie Prezesa Koła podczas jego nieobecności;
3) wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa Koła;
4) dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła;
5) kontrola przestrzegania Statutu.

SKARBNIK
Art. 26
Do praw i obowiązków Skarbnika należą w szczególności:
1) rzetelne prowadzenie spraw finansowych Koła;
2) tworzenie projektów budżetu przedsięwzięć;
3) współpraca ze sponsorami, firmami i instytucjami;
4) rozdzielanie środków finansowych na poszczególne cele zgodne ze Statutem;
5) przedkładanie rocznych sprawozdań, w szczegółowy sposób określając wszelkie źródła
finansowania Koła oraz bilansu i stanu finansowego Koła;
6) wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa Koła.

KOMISJA REWIZYJNA
Art. 27
§1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność organów Koła pod względem zgodności ze Statutem

Koła i przepisami prawa, a także realizuje zadania przewidziane w art. 21.
§2.

Komisja

rewizyjna

podejmuje

czynności

kontrolne,

jeżeli

poweźmie

informację

o nieprawidłowościach w działaniach organów Koła.
§3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji.
§4. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zgromadzenie Członków wraz z wyborem
Zarządu na roczną kadencję spośród Członków Zwyczajnych Koła, w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów.
Art. 28
§1. Komisja Rewizyjna ma prawo pisemnego upomnienia organów Koła, jeżeli ich działania mogą
naruszać Statut Koła lub przepisy prawa.
§2. Organ do którego skierowano takie wystąpienie ma obowiązek ustosunkować się do niego na
piśmie w terminie 14 dni.
§3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane
z działalnością Koła.
§4. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana sporządzić coroczne sprawozdanie ze swojej działalności
i przedstawić je Walnemu Zgromadzeniu Członków.
§5. Komisja Rewizyjna wydaje opinię o rocznym sprawozdaniu Zarządu i przedstawia ją Walnemu
Zgromadzeniu Członków oraz zgłasza wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium.
Absolutorium udziela się poszczególnym członkom Zarządu. Otrzymanie absolutorium jest
warunkiem koniecznym do ponownego kandydowania dla Członka Zarządu.

OPIEKUN KOŁA
Art. 29
§1. Opiekunem Naukowym Koła może być nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§2. Opiekuna Koła wybiera Walne Zgromadzenie Członków na posiedzeniu plenarnym zwykłą
większością głosów przy obecności ½ uprawnionych osób do głosowania.

§3. Opiekun wspomaga Koło wobec władz uczelni i na zewnątrz.
§4. Opiekun uczestniczy w organizacji działalności Koła.
§5. Opiekun opiniuje kierunki działania Koła oraz uczestniczy w jego przedsięwzięciach. Opiniuje
także akty wydawane przez organy Koła w materiach przewidzianych przez Statut, w szczególności
wydaje opinię o rocznym sprawozdaniu Zarządu.
§6. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem, Opiekun wyznacza
swojego zastępcę na ten okres.
TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW KOMPETENCYJNYCH
Art. 30
§1. W przypadku powstania sporu kompetencyjnego pomiędzy organami Koła lub wątpliwości co
do interpretacji postanowień Statutu Walne Zgromadzenie powołuje trzech Członków Zwyczajnych
o najdłuższym członkostwie w Kole do rozstrzygnięcia sporu.
§2. Rozstrzygnięcie ma charakter wiążący i nie służy od niego odwołanie.
DZIAŁ V
FINANSE
Art. 31
§1. Źródłami finansowania Koła są dotacje z funduszy Uniwersytetu Jagiellońskiego a także środki
własne Koła.
§2. Środki własne Koła mogą tworzyć składki członkowskie, darowizny, środki ze sponsoringu,
dotacje i dochody z ofiarności publicznej.
§2a. Środki własne koła mogą także tworzyć środki pieniężne pozostałe z opłat za udział
w konkursie z Kryminalistyki.
§3. Przyjmowanie darowizn 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.
§5. Szczegółowego podziału środków finansowych dokonuje Skarbnik w oparciu o uchwały

Zarządu, w porozumieniu z Prezesem Koła.
§6. W przypadku rozwiązania Koła majątek przechodzi do Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

DZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 32
§1. Koło Naukowe działa w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§1a. Statut oraz inne akty prawne organów Koła są publikowane niezwłocznie po ich podjęciu na
oficjalnej stronie Koła.
§2. Pierwszymi Członkami Koła są Członkowie Założyciele Koła, byli członkowie Sekcji
Kryminalistyki TBSP UJ.
§3. Ciągłość Koła naukowego zostaje zapewniona przez Zarząd, na którym spoczywa obowiązek
rekrutacji nowych członków.
§4. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej
w obecności co najmniej 3/4 członków uprawnionych do głosowania, większością 2/3 głosów.
§5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Zarząd.
§6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

