STATUT KOŁA NAUKOWEGO
STUDENTÓW I STUDENTEK SOCJOLOGII
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
uchwalony w dniu 26 października 2005 r., z późniejszymi zmianami

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Koło

Naukowe

Studentów

i

Studentek

Socjologii

Uniwersytetu

Jagiellońskiego,

zwane dalej KNSS, jest niezależną samorządną organizacją o charakterze naukowym
i samokształceniowym.
§2
KNSS działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanym dalej IS UJ.
§3
Siedzibą KNSS jest miasto Kraków.
§4
Zasady funkcjonowania KNSS określa Statut KNSS, zwany dalej Statutem.
§5
KNSS posiada pieczątkę oraz logo, które stanowią własność ruchomą KNSS.
§6
KNSS może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.
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Rozdział II
Cele i zadania Koła
§7
Celami KNSS są:
a. rozwijanie zainteresowań naukowych studentów/ek,
b. angażowanie studentów/ek w pracę naukową i badawczą,
c. integracja środowiska studenckiego,
d. reprezentowanie interesów studentów/ek socjologii w strukturach uniwersyteckich,
e. popularyzacja wiedzy socjologicznej poza strukturami KNSS i IS UJ.
§8
KNSS realizuje cele wymienione w § 7 poprzez:
a. działalność sekcji tematycznych KNSS,
b. współpracę z Polskim Towarzystwem Socjologicznym,
c. podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizowania środowiska studenckiego:
organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach
naukowych, spotkaniach i dyskusjach, zgodnych z celami KNSS,
d. współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju
i za granicą,
e. organizowanie obozów oraz wycieczek naukowych i krajoznawczych,
f. działalność publicystyczną i wydawniczą,
g. prowadzenie własnych badań,
h. inne przedsięwzięcia zgodne z celami KNSS.
§9
KNSS pozostaje w stałym kontakcie z Władzami Instytutu Socjologii UJ oraz Samorządem
Studenckim UJ w celu prowadzenia wspólnych przedsięwzięć i pełnienia wraz z Samorządem
Studenckim UJ funkcji pośrednika pomiędzy środowiskiem studenckim IS UJ a jego
Władzami.
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§ 10
Zadania KNSS dzielą się na:
a. ogólne – dotyczące KNSS jako całości,
b. szczegółowe – dotyczące działalności sekcji tematycznych.

Rozdział III
Członkowie/inie KNSS
§ 11
Członkowie/inie KNSS dzielą się na:
a. zwyczajnych/e,
b. nadzwyczajnych/e,
c. honorowych/e.
§ 12

1.

Członkami/iniami zwyczajnymi KNSS mogą zostać:
a. studenci/tki IS UJ studiów:
- dziennych,
- zaocznych,
- wieczorowych,
- eksternistycznych,
b. studenci/tki Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych,
c. studenci/tki innych uczelni, kształcący się na UJ w ramach programu wymiany
studentów/ek po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd wniosku, który składa
przewodniczący/a sekcji tematycznej.

2.

Członkiem/inią zwyczajnym/ą zostaje się po złożeniu deklaracji członkowskiej
u I Wiceprzewodniczącego/ej KNSS (z wyjątkiem pkt 1, lit. c).
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§ 13

1.

Członkiem/inią honorowym/ą KNSS może zostać osoba szczególnie zasłużona
dla KNSS.

2.

Członka/inię honorowego/ą mianuje Rada KNSS.

3.

Wniosek o przyznanie honorowego członkostwa składa Zarząd KNSS, 10 członków/iń
zwyczajnych KNSS lub przewodniczący/a odpowiedniej sekcji tematycznej.
§ 14

Członkami/iniami nadzwyczajnymi KNSS mogą być:
a. studenci/tki UJ, kształcący się na innych kierunkach,
b. studenci/tki innych uczelni, kształcący się na UJ w ramach programu wymiany
studentów/ek (patrz także § 12, pkt 1, lit. c),
c. słuchacze/ki studiów podyplomowych,
d. słuchacze/ki szkół pomaturalnych,
e. uczniowie/ennice szkół średnich,
f. osoby, które w czasie studiów były członkami/iniami zwyczajnymi Koła,
g. studenci/tki innych uczelni.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków/iń KNSS
§ 15
Obowiązki członka/ini zwyczajnego/ej KNSS:
a. podporządkowanie

się

postanowieniom

Statutu,

uchwałom

Zgromadzenia KNSS, uchwałom Rady KNSS i regulaminom KNSS,
b. aktywna działalność zgodna z celami ogólnymi i szczegółowymi KNSS,
c. uczestnictwo w zebraniach i przedsięwzięciach ogólnych KNSS,
d. dbanie o dobre imię KNSS,
e. współpraca z innymi członkami/iniami KNSS,
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Walnego

f. coroczne potwierdzanie swojego członkostwa na zasadach ustalonych przez Radę
KNSS UJ.
§ 16
Prawa członka/ini zwyczajnego/ej KNSS:
a. realizowanie swoich zainteresowań w obrębie sekcji tematycznych,
b. współdecydowanie

o

losach

KNSS

poprzez

uczestnictwo

w

Walnym

Zgromadzeniu KNSS,
c. inicjatywa uchwałodawcza na Walnym Zgromadzeniu KNSS,
d. czynne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu KNSS oraz Komisji Rewizyjnej,
e. bierne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu KNSS oraz Komisji Rewizyjnej,
f. korzystanie z wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu KNSS
na zasadach ustalonych przez Zarząd KNSS,
g. uczestnictwo we wszystkich formach działalności KNSS,
h. ubieganie się o zaświadczenie o swej działalności w KNSS.
§ 17
Prawa członka/ini nadzwyczajnego/ej KNSS:
a. ubieganie się o zaświadczenie o swej działalności w KNSS,
b. realizowanie swoich zainteresowań w obrębie sekcji tematycznych,
c. uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu KNSS bez prawa uczestnictwa
w głosowaniach.
§ 18
Każdy członek/ini KNSS ma prawo ubiegać się o zaświadczenie o swojej działalności
w Kole. Każde zaświadczenie może zostać wystawione i podpisane wyłącznie
przez koordynatora/kę danej sekcji tematycznej. Zaświadczenie musi zostać kontrasygnowane
podpisem Przewodniczącego/ej bądź I Wiceprzewodniczącego/ej KNSS oraz potwierdzone
pieczęcią KNSS. Zaświadczenie o swojej działalności w KNSS mogą otrzymać tylko
ci/te członkowie/inie, którzy/e uczestniczyli/ły minimum w jednym projekcie organizowanym
przez KNSS UJ.
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§ 19
Obowiązki członka/ini nadzwyczajnego/ej KNSS są tożsame z obowiązkami członka/ini
zwyczajnego/ej.
§ 20

1.

Członek/kini

honorowy/a

KNSS

jest

zwolniony

z

obowiązków

członka/ini

zwyczajnego/ej.
2.

Członek/kini honorowy/a KNSS posiada te same prawa, co członek/ini zwyczajny/a.
§ 21

Członkostwo zwyczajne ustaje:
a. z chwilą śmierci członka/ini,
b. z chwilą skończenia studiów,
c. z chwilą dobrowolnego wystąpienia z KNSS,
d. poprzez wykluczenie z grona członków/iń KNSS przez Zarząd na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub Koordynatora/ki Sekcji, do której należy wykluczany/a.
§ 22
Członkostwo honorowe ustaje lub może zostać odebrane zgodnie z § 21, z wyjątkiem lit. a i b.

Rozdział V
Władze KNSS
§ 23
Władze KNSS stanowią:
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a. Walne Zgromadzenie KNSS,
b. Zarząd KNSS,
c. Rada KNSS,
d. Koordynatorzy/rki sekcji tematycznych,
e. Opiekun/ka KNSS.

1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą KNSS i może podejmować decyzje
wchodzące w zakres kompetencji wszystkich władz KNSS z wyjątkiem kompetencji
zastrzeżonych w Statucie dla Komisji Rewizyjnej.

2.

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje dotyczące KNSS większością zwykłą głosów,
w obecności co najmniej 1/3 członków/iń KNSS, chyba że w danym przypadku Statut
stanowi inaczej.

3.

W przypadku nieuzyskania kworum, Zarząd KNSS i Komisja Rewizyjna KNSS mogą
jednomyślną decyzją dopuścić do obrad Walnego Zgromadzenia. Wszelkie decyzje
Walnego Zgromadzenia w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim mają moc równą
decyzjom podjętym przy zachowaniu kworum.

4.

W przypadku opisanym w punkcie 3 sprzeciw wobec decyzji Zarządu KNSS i Komisji
Rewizyjnej KNSS może wyrazić każdy członek/kini KNSS obecny/a na Walnym
Zgromadzeniu, co skutkuje poddaniem tej decyzji pod obrady Walnego Zgromadzenia
pozbawionego kworum. Decyzja Zarządu KNSS i Komisji Rewizyjnej KNSS opisana
w punkcie 3 może zostać wówczas uchylona większością głosów 2/5 członków/iń
KNSS obecnych podczas Walnego Zgromadzenia pozbawionego kworum.

5.

Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Przewodniczący/a KNSS lub inna
osoba wyznaczona przez Przewodniczącego/ą KNSS spośród członków/iń Zarządu.

6.

Walne Zgromadzenie zatwierdza coroczne sprawozdanie z działalności KNSS.
§ 24

1.

W skład Zarządu KNSS wchodzą:
a. Przewodniczący/a KNSS,
b. I Wiceprzewodniczący/a KNSS,
c. II Wiceprzewodniczący/a KNSS.

2.

I i II Wiceprzewodniczący/a KNSS, zwani/e dalej Wiceprzewodniczącymi, odpowiadają
bezpośrednio przed Przewodniczącym/ą KNSS.
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3.

Członkowie/inie Zarządu nie mogą przewodniczyć sekcjom tematycznym.

4.

Członkowie/inie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.
§ 25

Przewodniczący/a KNSS
1.

Przewodniczącym/ą KNSS jest student/ka socjologii UJ i może pełnić tę funkcję
co najwyżej przez dwie kadencje.

2.

Przewodniczącym/ą KNSS może zostać każdy/a student/ka socjologii UJ.

3.

Przewodniczącym/ą KNSS może zostać tylko osoba aktywnie pracująca na rzecz KNSS
przynajmniej przez okres 4 miesięcy.

4.

Kadencja Przewodniczącego/ej KNSS trwa 1 rok.

5.

Wybory Przewodniczącego/ej KNSS odbywają się w czasie od kwietnia do maja
każdego roku.

6.

Przewodniczący/a KNSS wybierany/a jest przez Walne Zgromadzenie.

7.

W przypadku dwóch nieudanych prób uzyskania kworum na Walnym Zgromadzeniu
Przewodniczący/a KNSS wybierany/a jest przez Radę KNSS bezwzględną większością
głosów bez uszczerbku dla paragrafu 23 punktów 3 i 4.

8.

Kandydatury na Przewodniczącego/ą KNSS może zgłosić każdy członek/kini KNSS.

9.

Ustępujący Przewodniczący/a KNSS składa pisemne sprawozdanie ze swojej kadencji
swojemu/ej następcy/czyni.

10.

W sytuacji, kiedy Przewodniczący/a KNSS nie może pełnić swoich obowiązków,
jego/jej funkcje pełni I Wiceprzewodniczący/a.

11.

Przewodniczący/a KNSS na czas swojej kadencji może zawiesić swoją działalność
w sekcjach.

12.

Do zadań Przewodniczącego/ej KNSS należy:
a. zwoływanie i przewodnictwo zebraniom Rady KNSS,
b. wnioskowanie do Rady KNSS w sprawach określonych w Statucie,
c. reprezentowanie KNSS na zewnątrz,
d. występowanie w imieniu KNSS na oficjalnych spotkaniach,
e. potwierdzanie pism w imieniu KNSS własnoręcznym podpisem oraz pieczęcią
KNSS,
f. dbanie o wizerunek KNSS,
g. współpraca z Opiekunem/ką KNSS.
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13. Kadencja Przewodniczącego/ej KNSS wygasa w sytuacji:
a. złożenia oświadczenia o rezygnacji,
b. upływu kadencji,
c. utraty członkostwa,
d. ukończenia studiów,
e. odwołania przez Radę KNSS.
14.

W przypadku przedwczesnego wygaśnięcia kadencji Przewodniczącego/ej KNSS,
Rada KNSS wyznacza osobę, która będzie pełniła obowiązki Przewodniczącego/ej
KNSS do czasu nowych wyborów.
§ 26

I i II Wiceprzewodniczący/a
1.

Walne Zgromadzenie każdorazowo wybierając Przewodniczącego/ą, wybiera również
Wiceprzewodniczących/e.

2.

Kadencja Wiceprzewodniczących trwa do ustąpienia Przewodniczącego/ej ze swojej
funkcji.

3.

Wiceprzewodniczący/e na czas swojej kadencji mogą zawiesić swoją działalność
w sekcjach.

4.

Obowiązki Wiceprzewodniczących:
a. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
b. występowanie w imieniu Koła na oficjalnych spotkaniach,
c. dbanie o wizerunek Koła,
d. współpraca z Opiekunem/ką Koła,
e. prowadzenie ewidencji członków/iń.

5.

Prócz wymienionych powyżej obowiązków Wiceprzewodniczących, przed upływem
kadencji Zarządu, I Wiceprzewodniczący/a przygotowuje Sprawozdanie z działalności
KNSS, zwane dalej Sprawozdaniem. Co roku I Wiceprzewodniczący/a tworzy
Sprawozdanie z działalności KNSS.
a. w

terminie

oraz

Koordynatorzy/rki

formie
Sekcji

ustalonych
przekazują

przez
I

I

Wiceprzewodniczącego/ą,

Wiceprzewodniczącemu/ej

części

Sprawozdania dotyczące działalności ich Sekcji. Zarząd opisuje działania
podejmowane przez Zarząd. Ponadto, Zarząd opisuje działania podejmowane
przez Członków/inie więcej, niż jednej Sekcji, co może czynić w porozumieniu
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z uczestnikami/czkami ww. działań, chyba że Członkowie/inie zaangażowani
w ww. działania zgodnie uznają, iż działania te były realizowane w ramach jednej
Sekcji.
b. Koordynatorzy/rki Sekcji oraz Zarząd opisują projekty oraz działania zarówno
zrealizowane

(z

wyszczególnieniem

czynności

podejmowanych

przez

poszczególnych/e członków/inie), jak i planowane, ale niezrealizowane.
c. Każdy Członek/kini KNSS może składać do Komisji Rewizyjnej zastrzeżenia
dotyczące Sprawozdania. Komisja Rewizyjna po zbadaniu

zastrzeżenia

i po uznaniu jego zasadności, przedstawia zastrzeżenie osobie odpowiedzialnej
za treść części Sprawozdania, której zastrzeżenie dotyczy. W przypadku, gdyby
osoba zgłaszająca zastrzeżenie podtrzymała je po dokonaniu zmian w części,
której dotyczy zastrzeżenie lub w przypadku, gdyby osoba odpowiedzialna
za treść części Sprawozdania, której zastrzeżenie dotyczy nie dokonała żadnych
zmian w treści tej części, zastrzeżenie jest przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu
KNSS przez Komisję Rewizyjną.
d. Projekt Sprawozdania jest przedstawiany wszystkim Członkom/iniom KNSS
najpóźniej na 7 dni przed obradami Walnego Zgromadzenia.
e. Sprawozdanie zatwierdza Walne Zgromadzenie KNSS zwykłą większością
głosów.
f. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania,
Koordynatorzy/rki lub Zarząd dokonują zmian w Sprawozdaniu. Zmieniony
projekt Sprawozdania jest następnie zatwierdzany zwykłą większością głosów
przez Walne Zgromadzenie lub większością statutowej liczby członków
przez Radę KNSS. Projekt Sprawozdania jest zmieniany, aż do uzyskania
akceptacji.
g. Walne Zgromadzenie w przypadku opisanym w punkcie 4 może:
 zdecydować o zmianie treści części Sprawozdania, której zastrzeżenie
dotyczy lub
 zadecydować o dołączeniu zastrzeżenia do Sprawozdania, lub
 uznać zastrzeżenie za bezzasadne.
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§ 27

Rada KNSS
1.

Radę KNSS tworzą:
a. Przewodniczący/a KNSS,
b. Wiceprzewodniczący/e KNSS,
c. Koordynatorzy/rki Sekcji,
d. Komisja Rewizyjna.

2.

Koordynator/ka Sekcji może wyznaczyć pełnomocnika/czkę spośród członków/iń sekcji
tematycznej do zastąpienia go/jej na Radzie KNSS, każdorazowo informując
o tym Przewodniczącego/ą przed rozpoczęciem obrad Rady.

3.

Rada KNSS każdą decyzję podejmuje bezwzględną większością głosów statutowego
składu Rady.

4.

W przypadku pełnienia podwójnych funkcji w Radzie Koła, każdej osobie
w głosowaniach przysługuje tylko jeden głos.

5.

Do zadań Rady Koła należą:
a. kierowanie i organizacja prac Koła,
b. współpraca z innymi organizacjami,
c. tworzenie programu prac Koła,
d. odwoływanie Przewodniczącego/ej w przypadku stwierdzenia przez Radę KNSS
niewywiązywania się Przewodniczącego/ą ze swoich obowiązków bądź
niemożności dalszego pełnienia swojej funkcji przez Przewodniczącego/ą KNSS,
e. powoływanie osoby pełniącej obowiązki Przewodniczącego/ej KNSS do czasu
zebrania się Walnego Zgromadzenia KNSS w przypadku zwolnienia stanowiska
Przewodniczącego/ej KNSS,
f. uchwalanie, zmienianie Statutu Koła i kontrola jego przestrzegania,
g. zatwierdzanie Opiekuna/ki Koła,
h. przyznawanie Członkostwa Honorowego
i. nadzorowanie etyki badań prowadzonych w ramach Koła,
j. tworzenie i rozwiązywanie Sekcji,
k. przyznawanie wyróżnień,
l. decyzja o rozwiązaniu Koła w przypadku gdy niemożliwe jest zebranie się
Walnego Zgromadzenia Członków/iń.
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6.

Rada może przekazać część swoich kompetencji Koordynatorom/kom z wyjątkiem
punktów 5 a), d), e), f), g), i), j), k).
§ 28

Koordynatorzy/ki Sekcji
1.

Do zadań Koordynatorów/ek Sekcji należy:
a. nadzorowanie prac własnej Sekcji,
b. opracowanie planu działania Sekcji i przedstawienie go Radzie KNSS,
c. składanie, na wniosek Przewodniczącego/ej, sprawozdania z prac własnej Sekcji
Radzie KNSS,
d. prezentowanie Członkom/iniom swojej Sekcji aktualnych informacji o Kole,
oraz rozliczanie się ze swojej działalności w Radzie KNSS,
e. przedstawianie Radzie KNSS planów Członków/iń własnej Sekcji dotyczącej
działalności danej Sekcji,
f. przyjmowanie nowych członków Sekcji.

2.

Każda Sekcja posiada Koordynatora/kę. Sekcja może posiadać również Zastępcę/czynię
Koordynatora/ki oraz Skarbnika/czkę.

3.

Kadencja Koordynatora/ki Sekcji trwa 1 rok. Nie ma żadnych ograniczeń w ilości
kadencji pełnionych przez Koordynatora/kę Sekcji.

4.

Kandydaci/tki na Koordynatorów/ki Sekcji wybierani są przez Członków/inie Sekcji,
spośród osób czynnie działających w Sekcji.

5.

Członkowie/inie Sekcji mogą obalić Koordynatora/kę, wyznaczając na jego/jej miejsce
nowego/ą Koordynatora/kę bezwzględną większością głosów w trakcie głosowania.

6.

Kadencja Koordynatora/ki wygasa w sytuacji:
a. złożenia oświadczenia o rezygnacji,
b. ukończenia studiów,
c. odwołania przez Radę Koła lub członków/inie Sekcji,
d. utraty członkostwa.
§ 29

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna składa się z:
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a. Przewodniczącego/ej Komisji Rewizyjnej,
b. Sekretarza/rki Komisji Rewizyjnej,
c. Członka/ini Zwyczajnego/ej.
§ 30

1.

Przewodniczący/a Komisji Rewizyjnej:
a. zwołuje zebrania Komisji Rewizyjnej,
b. mianuje Sekretarza/rkę Komisji Rewizyjnej,
c. przewodniczy obradom Komisji Rewizyjnej.

2.

W przypadku rezygnacji Przewodniczącego/ej Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji
do

czasu

zwołania

Walnego

Zgromadzenia,

które

wybiera

kolejnego

Przewodniczącego/ą, jego/jej obowiązki przejmuje Sekretarz/rka Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjne ma prawo do:
a. wglądu do wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez Władze KNSS,
b. wzywania poszczególnych członków/iń KNSS na swoje zebrania,
c. uczestniczenia w zebraniach Rady KNSS
§ 31

1.

Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działań podejmowanych przez członków/inie
KNSS oraz Władze KNSS ze Statutem.

2.

Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności
wszystkich członków/iń.
§ 32

Członek/kini Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład Zarządu.
§ 33
Opiekun/ka Koła
1.

Opiekunem/ką Koła może zostać pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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2.

Opiekun/ka reprezentuje Koło wobec Dyrekcji Instytutu Socjologii UJ i innych władz
uczelni, działa jako doradca/czyni i osoba wspomagająca pracę Koła.

3.

KNSS UJ posiada tylko jednego/ą Opiekuna/kę Koła.

4.

Decyzje o zaproszeniu, oraz rezygnacji ze współpracy z Opiekunem/ką podejmuje Rada
KNSS na wniosek Przewodniczącego/ej Rada Koła.

5.

Za współpracę z Opiekunem/ką Koła odpowiada Przewodniczący/a Koła.

6.

W razie konieczności Opiekun/ka uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie
dokumentów własnym podpisem.

7.

Opiekun/ka może wnioskować o pozbawienie członkostwa osoby nieprzestrzegającej
Statutu.

8.

Opiekun/ka Koła może zwoływać oraz brać udział w obradach Rady Koła.

Rozdział VI
Sekcje tematyczne
§ 34
Praca w ramach Sekcji tematycznych jest podstawową działalnością KNSS.
§ 35

1.

Sekcję tematyczną zakłada co najmniej czterech/y członków/inie KNSS.

2.

Minimum połowę składu Sekcji tematycznej muszą stanowić członkowie/inie
zwyczajni/e KNSS.

3.

Powstanie nowej Sekcji tematycznej zatwierdza Zarząd zwykłą większością głosów,
po przedstawieniu przez nią ogólnej koncepcji działania.

4.

Każda Sekcja ma obowiązek wybrać sobie Opiekuna/kę spośród pracowników
naukowych UJ.

5.

Każda Sekcja ma obowiązek wybrać sobie Przewodniczącego/ą.
§ 36

15

Przewodniczący/a KNSS zatwierdza Przewodniczącego/ą Sekcji tematycznej wybranego/ą
przez jej członków/inie.
§ 37

1.

Przewodniczący/a Sekcji tematycznej kieruje jej pracą i może uczestniczyć
w zebraniach Zarządu bez prawa głosu.

2.

Przewodniczący/a Sekcji tematycznej zobowiązany jest do składania sprawozdania
ze swojej działalności po zakończeniu danego roku akademickiego, na ręce
I Wiceprzewodniczącego/ej.
§ 38

Rozwiązanie Sekcji tematycznej następuje na mocy decyzji Zarządu, jeżeli Sekcja tematyczna
zaprzestała działalności lub jej Koordynator/ka nie złożył/a w określonym przez
I Wiceprzewodniczącego/ą terminie sprawozdania z działalności Sekcji, co stwierdza
i ogłasza I Wiceprzewodniczący/a.

Rozdział VII
Grupy zadaniowe
§ 39
Grupa zadaniowa jest czasowym zrzeszeniem członków/iń KNSS powołanym w celu
realizacji konkretnego przedsięwzięcia.
§ 40

1.

Grupę zadaniową zakłada co najmniej dwóch/dwie członków/inie KNSS.

2.

Powstanie nowej grupy zadaniowej zatwierdza Zarząd zwykłą większością głosów.

3.

Wniosek o założenie grupy zadaniowej może złożyć każdy członek/kini KNSS.

4.

Inicjator/ka projektu zostaje automatycznie koordynatorem/ką grupy.
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5.

Koordynator/ka grupy odpowiada przed Zarządem za realizację projektu.
§ 41

Grupa zadaniowa ulega rozwiązaniu wraz z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Rozdział VIII
Majątek KNSS
§ 42

1.

Działalność KNSS jest finansowana przez Uniwersytet Jagielloński oraz ze środków
własnych.

2.

KNSS ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie i sponsoring ze strony organizacji
pozauniwersyteckich.
§ 43

Majątek KNSS stanowią:
a. ruchomości,
b. fundusze.
§ 44
Fundusze KNSS pochodzą z:
a. dotacji,
b. darowizn,
c. składek członkowskich,
d. innych źródeł.
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§ 45
W wypadku rozwiązania KNSS jego majątek przechodzi na Uniwersytet Jagielloński.

Rozdział IX
Ordynacja wyborcza
§ 46

1.

Członkowie/inie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne
Zgromadzenie.

2.

Wybór

jest

dokonywany

w

głosowaniu

bezpośrednim,

tajnym

i

równym

(z uwzględnieniem § 29, pkt 2 i 3).
§ 47

1.

Członków/inie Zarządu wybiera się spośród kandydatur zgłoszonych na poszczególne
stanowiska.

2.

Kandydatury składa się na ręce dotychczasowego/ej I Wiceprzewodniczącego/ej
w terminie do 7 dni przed ogłoszoną datą wyborów. W przypadku zgłoszenia mniej,
niż 3 kandydatur na dane stanowisko, I Wiceprzewodniczący/a przyjmuje kandydatury
do momentu rozpoczęcia głosowania.

3.

W przypadku sytuacji odwołania Zarządu, kandydatury przyjmuje Opiekun/ka Koła.

4.

Kandydat/ka na dane stanowisko, który/a zgromadził/a bezwzględną większość głosów
w

pierwszej

turze

wyborów

członków/iń

Zarządu,

obejmuje

stanowisko,

o które się ubiegał/a.
5.

Jeżeli w pierwszej turze wyborów członków/iń Zarządu żaden/na z kandydatów/ek
nie uzyska bezwzględnej większości głosów, organizuje się drugą turę z udziałem
dwóch kandydatów/ek, którzy/które otrzymali/ły największą liczbę głosów.

6.

W przypadku niemożności obsadzenia danego stanowiska z powodu posiadania
przez kilku/a kandydatów/ek tej samej liczby głosów, zarządza się kolejną turę
głosowania między owymi kandydatami/kami.
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§ 48

1.

Członków/inie Komisji Rewizyjnej wybiera się spośród złożonych kandydatur.

2.

Kandydatury składa się na ręce dotychczasowego/ej I Wiceprzewodniczącego/ej
w terminie do 7 dni od momentu ogłoszenia wyborów. W przypadku zgłoszenia mniej,
niż 3 kandydatur na dane stanowisko, I Wiceprzewodniczący/a przyjmuje kandydatury
do momentu rozpoczęcia głosowania.

3.

W przypadku sytuacji odwołania Zarządu, kandydatury przyjmuje Opiekun/ka Koła.

4.

Członkami/iniami Komisji Rewizyjnej zostaje 3 kandydatów/ki, którzy/re uzyskali/ły
największą liczbę głosów.

5.

Przewodniczącym/ą Komisji Rewizyjnej zostaje kandydat/ka, który/a uzyskał/a
największą liczbę głosów, spośród wybranych kandydatów/ek.

6.

Przewodniczący/a Komisji Rewizyjnej wybiera Sekretarza/rkę Komisji Rewizyjnej
spośród pozostałych dwóch wybranych osób, w porozumieniu z nimi.

7.

W przypadku niemożności obsadzenia danego stanowiska z powodu posiadania
przez kilku/a kandydatów/ek tej samej liczby głosów, zarządza się kolejną turę
głosowania między owymi kandydatami/kami.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 49

1.

Uchwalenie oraz zmiana Statutu następuje na mocy uchwały Rady KNSS podjętej
bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady KNSS.

2.

Wniosek w sprawie zmiany Statutu mogą złożyć:
a. co najmniej 10 członków/iń zwyczajnych,
b. każdy/a z członków/iń Rady KNSS.
§ 50

1.

Rozwiązanie KNSS następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków/iń KNSS.

19

2.

Wniosek w sprawie rozwiązania KNSS może złożyć:
a. Zarząd,
b. Przewodniczący/a Komisji Rewizyjnej,
c. co najmniej połowa członków/iń zwyczajnych,
d. Rada KNSS.
§ 51

Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.
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