STATUT KOŁA NAUKOWEGO
STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Koło Naukowe Studentów i Studentek Pracy Socjalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego zwane
dalej KNSPS UJ, jest niezależną samorządną organizacją o charakterze naukowym
i samokształceniowym.
§2
KNSPS UJ działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanym dalej
IS UJ.
§3
Siedzibą KNSPS UJ jest miasto Kraków.
§4
Zasady funkcjonowania KNSPS UJ określa Statut KNSPS UJ, zwany dalej Statutem.
§5
KNSPS UJ posiada pieczątkę, która stanowi własność ruchomą KNSPS UJ.
§6
KNSPS UJ posiada logo, które stanowi własność KNSPS UJ.
§7
KNSPS UJ może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.
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ROZDZIAŁ II
CELE KNSPS UJ
§7
Celami KNSPS UJ są:
a) rozwijanie zainteresowań naukowych studentów/studentek,
b) angażowanie studentów/studentek w pracę naukową i badawczą,
c) integracja środowiska studenckiego,
d) reprezentowanie interesów studentów/studentek pracy socjalnej w strukturach
uniwersyteckich,
e) promowanie nowoczesnego podejścia do pracy socjalnej,
f) inicjowanie

współpracy

z

organizacjami

i

instytucjami

krajowymi

oraz

międzynarodowymi działającymi w obszarze szeroko pojmowanej pracy socjalnej.
§8
KNSPS UJ realizuje cele wymienione w §7 poprzez:
a) podejmowanie

inicjatyw na

rzecz

aktywizowania

środowiska

studenckiego:

organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów naukowych, spotkań,
dyskusji, szkoleń zgodnych z celami KNSPS oraz aktywny w nich udział,
b) współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
c) organizowanie obozów oraz wycieczek naukowych i krajoznawczych,
d) działalność publicystyczną,
e) prowadzenie własnych projektów,
f) współpracę ze studentami pracy socjalnej z innych uczelni polskich i zagranicznych,
g) współpracę ze studentami innych kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz
z innych uczelni polskich i zagranicznych,
h) inne przedsięwzięcia zgodne z celami KNSPS UJ.
§9
KNSPS UJ pozostaje w stałym kontakcie z Władzami IS UJ oraz Samorządem Studentów UJ
i Samorządem Studentów Wydziału Filozoficznego 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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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KNSPS UJ
§10
Członkowie KNSPS UJ dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) nadzwyczajnych,
c) honorowych.
§11
1. Członkami zwyczajnymi KNSPS UJ mogą zostać:
a) studenci/studentki pracy socjalnej UJ studiów:


stacjonarnych,



niestacjonarnych,



eksternistycznych;

b) studenci/studentki UJ kształcący się na innych kierunkach,
c) studenci/studentki Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych,
d) uczestnicy studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UJ.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu Deklaracji Członkowskiej KNSPS UJ
u I Wiceprzewodniczącego KNSPS UJ. Wzór deklaracji członkowskiej stanowi
załącznik do niniejszego Statutu.
§12
1. Członkiem honorowym KNSPS UJ może zostać osoba zasłużona dla KNSPS UJ.
2. Członka honorowego mianuje Rada KNSPS UJ.
3. Wniosek o przyznanie honorowego członkostwa składa Zarząd KNSPS UJ lub
3 członków zwyczajnych KNSPS UJ.
4. O przyznaniu honorowego członkostwa decyduje Walne Zgromadzenie KNSPS UJ
zwykłą większością głosów.
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§13
1. Członkami nadzwyczajnymi KNSPS UJ mogą zostać:
a) studenci/studentki innych uczelni polskich i zagranicznych, kształcący się na UJ
w ramach programu wymiany krajowej lub zagranicznej studentów/studentek po
pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd wniosku, który składa osoba chcąca
wstąpić do KNSPS UJ u I Wiceprzewodniczącego,
b) słuchacze/słuchaczki studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim,
c) słuchacze/słuchaczki szkół pomaturalnych,
d) uczniowie/uczennice szkół średnich,
e) absolwenci kierunku praca socjalna UJ, którzy w czasie studiów byli członkami
zwyczajnymi KNSPS UJ.
2. Członkiem nadzwyczajnym zostaje się po złożeniu Deklaracji Członkowskiej KNSPS
UJ u Wiceprzewodniczącego KNSPS UJ (z wyjątkiem pkt. 1, lit. a)
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ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KNSPS UJ
§14
Obowiązki członka zwyczajnego KNSPS UJ:
a) podporządkowanie się postanowieniom Statutu, uchwałom Walnego Zgromadzenia
KNSPS UJ, uchwałom Rady KNSPS UJ i regulaminom KNSPS UJ,
b) aktywna działalność zgodna z celami KNSPS UJ,
c) uczestnictwo w przedsięwzięciach KNSPS UJ,
d) uczestnictwo w comiesięcznych zebraniach członków KNSPS UJ,
e) dbanie o dobre imię KNSPS UJ,
f) współpraca z innymi członkami Koła,
g) twórcze działanie przy realizacji projektów z zewnętrznymi instytucjami,
h) opłacanie składki członkowskiej wynikającej z przynależności do grona członków
KNSPS UJ,
i) coroczne potwierdzenie swojego członkostwa na zasadach ustalonych przez Radę
KNSPS UJ.
§15
Prawa członka zwyczajnego KNSPS UJ:
a) realizowanie swoich zainteresowań w Kole,
b) współdecydowanie o losach KNSPS UJ poprzez uczestnictwo w Walnym
Zgromadzeniu KNSPS UJ,
c) inicjatywa ustawodawcza na Walnym Zgromadzeniu KNSPS UJ,
d) czynne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu KNSPS UJ oraz Komisji
Rewizyjnej,
e) bierne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu KNSPS UJ (z wyjątkiem członków
zwyczajnych §11, pkt. 1, lit. B, C)
f) bierne prawo wyborcze w wyborach Komisji Rewizyjnej,
g) korzystanie z wszelkich urządzeń i zasobów znajdujących się w posiadaniu
KNSPS UJ na zasadach ustalonych przez Zarząd KNSPS UJ,
h) uczestnictwo we wszystkich formach działalności KNSPS UJ,
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i) ubieganie się o zaświadczenie potwierdzające członkostwo w KNSPS UJ w danym
roku akademickim,
j) ubieganie się o zaświadczenie potwierdzające udział w danym projekcie
realizowanym przez KNSPS UJ w danym roku akademickim,
k) możliwość złożenia sekcji tematycznej, odpowiadającej zainteresowaniom członka.
§16
Obowiązki członka nadzwyczajnego KNSPS UJ są tożsame z obowiązkami członka
zwyczajnego.
§17
Prawa członka nadzwyczajnego KNSPS UJ:
a) ubieganie się o zaświadczenie potwierdzające członkostwo w KNSPS UJ w danym
roku akademickim,
b) ubieganie się o zaświadczenie potwierdzające udział w danym projekcie
realizowanym przez KNSPS UJ w danym roku akademickim,
c) realizowanie swoich zainteresowań w Kole,
d) uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu KNSPS UJ bez prawa uczestnictwa
w głosowaniu,
e) korzystanie z wszelkich urządzeń i zasobów znajdujących się w posiadaniu
KNSPS UJ na zasadach ustalonych przez Zarząd KNSPS UJ,
f) uczestnictwo we wszystkich formach działalności KNSPS UJ,
g) wyrażanie swojej opinii oraz uwag odnoszących się do działalności KNSPS UJ oraz
kierunku jego rozwoju.
§18
1. Każdy członek KNSPS UJ ma prawo ubiegać się o otrzymanie zaświadczenia

potwierdzającego jego działalność w Kole w danym roku akademickim.
2. Każde zaświadczenie może zostać wystawione i podpisane przez Przewodniczącego

KNSPS UJ, I Wiceprzewodniczącego KNSPS UJ oraz Opiekuna KNSPS UJ
i potwierdzone pieczęcią KNSPS UJ.
3. Zaświadczenie o działalności w KNSPS UJ mogą otrzymać tylko członkowie, którzy

czynnie uczestniczyli w minimum dwóch projektach organizowanych w ramach
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działalności KNSPS UJ w danym roku akademickim oraz mieli minimum 50%
obecności na comiesięcznych spotkaniach Koła.
4. Zaświadczenia wydawane są na ostatnim spotkaniu KNSPS UJ w danym roku

akademickim lub w wyjątkowych przypadkach na wniosek danego członka
KNSPS UJ złożony na ręce I Wiceprzewodniczącego KNSPS UJ.
§19
1. Członek honorowy KNSPS UJ jest zwolniony z obowiązków członka zwyczajnego.
2. Członek honorowy KNSPS UJ posiada te same prawa, co członek zwyczajny,
wyłączenie w sytuacji, kiedy członkiem honorowym jest student/studentka studiująca
pracę socjalna w IS UJ. W pozostałych przypadkach członek honorowy posiada prawa
członka nadzwyczajnego.
§20
1. Członkostwo zwyczajne ustaje:
a) z chwilą śmierci członka,
b) z chwilą ukończenia studiów,
c) z chwilą dobrowolnego wystąpienia z KNSPS UJ,
d) poprzez wykluczenie z grona członków KNSPS UJ przez Zarząd na wiosek
Komisji Rewizyjnej lub 3 członków Koła złożony na Walnym Zgromadzeniu
i przyjęty bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 1/3
członków KNSPS UJ, chyba że w danym przypadku Statut stanowi inaczej.
2. Członkostwo nadzwyczajne ustaje:
a) z chwilą śmierci członka,
b) z chwilą dobrowolnego wystąpienia z KNSPS UJ,
c) poprzez wykluczenie z grona członków KNSPS UJ przez Zarząd na wiosek
Komisji Rewizyjnej lub 3 członków Koła złożony na Walnym Zgromadzeniu
i przyjęty bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 1/3
członków KNSPS UJ, chyba że w danym przypadku Statut stanowi inaczej.
§21
3. Członkostwo honorowe ustaje lub może zostać odebrane zgonie z §20 pkt.1,
z wyjątkiem lit. a i b.
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§22
1. Członek KNSPS UJ może dobrowolnie wystąpić z KNSPS UJ poprzez złożenie na
ręce I Wiceprzewodniczącego KNSPS UJ pisemnej deklaracji stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszego Statutu.
2. Na deklaracji własnoręczny podpis składa Przewodniczący KNSPS UJ oraz Opiekun
KNSPS UJ. Jej treść potwierdzona zostaje także pieczęcią Koła.
3. W przypadku chęci dobrowolnego wystąpienia z KNSPS UJ członkostwo w KNSPS
UJ ustaje z momentem potwierdzenia złożonej przez członka deklaracji w sposób
określony w §22 pkt.2.
§23
1. W sytuacji opisanej w §20 pkt.1 lit. d oraz w §20 pkt.2 lit. c, osoba wykluczona
z grona członków KNSPS UJ zostaje na piśmie poinformowania o utracie członkostwa
w Kole.
2. Członkostwo ustaje w dniu przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wniosku
o wykluczenie danej osoby z grona członków KNSPS UJ.
3. Do decyzji o wykluczeniu z grona członków KNSPS UJ nie przysługuje prawo
odwołania.
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ROZDZIAŁ V
WŁADZE KNSPS UJ
§24
Władze KNSPS UJ stanowią:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd KNSPS UJ,
c) Rada KNSPS UJ,
d) Opiekun KNSPS UJ.
§25
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą KNSPS UJ i może podejmować decyzje
wchodzące w zakres kompetencji wszystkich władz KNSPS UJ z wyjątkiem
kompetencji zastrzeżonych w Statucie dla Komisji Rewizyjnej.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje dotyczące KNSPS UJ większością zwykłą
głosów, w obecności co najmniej 1/3 członków KNSPS UJ, chyba że w danym
przypadku Statut stanowi inaczej.
3. W przypadku nie uzyskania kworum, Zarząd KNSPS UJ i Komisja Rewizyjna mogą
jednomyślna 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 §25 pkt.3 sprzeciw wobec decyzji Zarządu KNSPS UJ
i Komisji Rewizyjnej może wyrazić każdy członek KNSPS UJ obecny na Walnym
Zgromadzeniu, co skutkuje poddaniem tej decyzji pod obrady Walnego Zgromadzenia
pozbawionego kworum. Decyzja Zarządu KNSPS UJ i Komisji Rewizyjnej opisane
w §25 pkt.3 może zostać wówczas uchylona większością 2/5 głosów członków KNSPS
UJ obecnych podczas Walnego Zgromadzenia pozbawionego kworum.
5. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Przewodniczący KNSPS UJ lub
I Wiceprzewodniczący KNSPS UJ lub II Wiceprzewodniczący KNSPS UJ.
6. Walne Zgromadzenie zatwierdza coroczne sprawozdanie z działalności KNSPS UJ.
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§26
1. W skład Zarządu KNSPS UJ wchodzą:
a) Przewodniczący
b) I Wiceprzewodniczący
c) II Wiceprzewodniczący
2. I Wiceprzewodniczący KNSPS UJ oraz II Wiceprzewodniczący KNSPS UJ
odpowiadają bezpośrednio przed Przewodniczącym KNSPS UJ
3. Członkowie Zarządu KNSPS UJ nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.
§27
Przewodniczący KNSPS UJ
1. Przewodniczącym KNSPS UJ jest student/studentka pracy socjalnej IS UJ i może tę
funkcję pełnić co najwyżej przez dwie kadencje.
2. Przewodniczącym może zostać tylko członek zwyczajny, aktywnie pracujący na rzecz
KNSPS UJ przez okres co najmniej 1 semestru.
3. Kadencja Przewodniczącego KNSPS UJ trwa 1 rok.
4. Wybory Przewodniczącego KNSPS UJ odbywają się w październiku każdego roku.
5. Przewodniczący KNSPS UJ wybierany jest przez Walne Zgromadzenie.
6. W przypadku dwóch nieudanych prób uzyskania kworum na Walnym Zgromadzeniu,
Przewodniczący KNSPS UJ wybierany jest przez dotychczasową Radę KNSPS UJ
bezwzględną większością głosów bez uszczerbku dla paragrafu 25 punktu 3 i 4.
7. Kandydatury na Przewodniczącego KNSPS UJ

może zgłosić każdy członek

KNSPS UJ.
8. Ustępujący Przewodniczący KNSPS UJ

składa pisemne sprawozdanie ze swojej

kadencji swojemu następcy, do końca grudnia następującego po wyborach nowego
Zarządu KNSPS UJ.
9. W sytuacji, kiedy Przewodniczący KNSPS UJ nie może pełnić swoich obowiązków,
jego funkcję pełni I Wiceprzewodniczący.
10. W sytuacji, kiedy I Wiceprzewodniczący KNSPS UJ nie może pełnić obowiązków,
Przewodniczącego, jego funkcję pełni II Wiceprzewodniczący.
11. Do zadań Przewodniczącego KNSPS UJ należy:
a) zwoływanie comiesięcznych spotkań Koła i przewodniczenie im,
b) zwoływanie i przewodniczenie spotkaniom Rady KNSPS UJ, co najmniej raz
w semestrze,
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c) wnioskowanie do Rady KNSPS UJ w sprawach określonych w Statucie,
d) reprezentowanie KNSPS UJ na zewnątrz,
e) występowanie w imieniu KNSPS UJ na oficjalnych spotkaniach,
f) potwierdzenie pism, w tym zaświadczeń o uczestnictwie w KNSPS UJ
własnoręcznym podpisem oraz pieczęcią KNSPS UJ,
g) dbanie o wizerunek KNSPS UJ,
h) współpraca z Opiekunem KNSPS UJ,
i) wydawanie zaświadczeń o członkostwie w Kole.
12. Przewodniczący KNSPS UJ ma prawo posługiwać się pieczęcią Koła.
13. Kadencja Przewodniczącego KNSPS UJ wygasa w sytuacji:
a) złożenia na piśmie na ręce I Wiceprzewodniczącego oświadczenia o rezygnacji,
b) upływu kadencji,
c) utraty członkostwa w Kole na zasadach określonych w §20 pkt.1 lit. d.,
d) ukończenia studiów,
e) odwołania przez Radę KNSPS UJ,
f) zdarzeń losowych, uniemożliwiających pełnienie obowiązków.
14. W przypadku przedwczesnego wygaśnięcia kadencji Przewodniczącego KNSPS UJ
obowiązki Przewodniczącego przejmuje I Wiceprzewodniczący i pełni je do czasu
nowych wyborów, które winny się odbyć do 30 dni od przedwczesnego wygaśnięcia
kadencji.
§28
I Wiceprzewodniczący i II Wiceprzewodniczący KNSPS UJ
1. Walne Zgromadzenie każdorazowo wybierając Przewodniczącego KNSPS UJ,
wybiera również I Wiceprzewodniczącego i II Wiceprzewodniczącego.
2. Kadencja I Wiceprzewodniczącego i II Wiceprzewodniczącego trwa 1 rok.
3. I Wiceprzewodniczącym i II Wiceprzewodniczącym może zostać każdy członek
zwyczajny KNSPS UJ aktywnie uczestniczący w pracach Koła.
4. Obowiązki I Wiceprzewodniczącego:
a) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
b) występowanie w imieniu Koła na oficjalnych spotkaniach,
c) dbanie o wizerunek Koła,
d) prowadzenie ewidencji członków
e) przyjmowanie kandydatur na członków Zarządu KNSPS UJ,
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f)

przygotowanie zaświadczeń o uczestnictwie w działaniach KNSPS UJ oraz
członkostwie w KNPS UJ,

g) pełnienie

obowiązków

Przewodniczącego

w

sytuacji

przedwczesnego

wygarnięcia kadencji Przewodniczącego KNSPS UJ,
h) przyjmowanie

sprawozdań

z

działalności

Sekcji

Tematycznych

od

koordynatora Sekcji,
i)

przyjmowanie sprawozdań od koordynatora Grupy Zadaniowej.

5. I Wiceprzewodniczący KNSPS UJ ma prawo posługiwać się pieczęcią Koła.
6. Obowiązki II Wiceprzewodniczącego:
a) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
b) występowanie w imieniu Koła na oficjalnych spotkaniach,
c) dbanie o wizerunek Koła,
d) przyjmowanie składek od członków KNSPS UJ oraz prowadzenie księgowości
Koła,
e) przygotowanie corocznego sprawozdania z działalności KNSPS UJ.
7. W

terminie

oraz

formie

ustalonych

przez

Walne

Zgromadzenie

II Wiceprzewodniczący KNSPS UJ przygotowuje sprawozdanie, w którym opisuje
projekty

oraz

działania

zrealizowane

(z

wyszczególnieniem

czynności

podejmowanych przez poszczególnych członków), jak i planowane, ale jeszcze
niezrealizowane.
8. Każdy członek może zgłaszać do Komisji Rewizyjnej KNSPS UJ

zastrzeżenia

dotyczące treści Sprawozdania. Komisja Rewizyjna ma obowiązek zbadać złożone
zastrzeżenia. Po zbadaniu złożonych zastrzeżeń i po uznaniu ich zasadności,
przedstawia osobie odpowiedzialnej za treść Sprawozdania uwagi. W przypadku,
gdyby osoba zgłaszająca zastrzeżenia podtrzymywała je po dokonaniu zmian w części
spornej lub w przypadku gdyby osoba odpowiedzialna za treść Sprawozdania nie
dokonała żadnych zmian w treści, zastrzeżenie jest przedstawiane Walnemu
Zgromadzeniu KNSPS UJ przez Komisję Rewizyjną.
9. Projekt Sprawozdania jest przedstawiany wszystkim członkom KNSPS najpóźniej na
7 dni przed obradami Wlanego Zgromadzenia.
10. Sprawozdanie zatwierdza Walne Zgromadzenie KNSPS UJ zwykłą większością
głosów przy udzielne 2/3 członków KNSPS UJ.
11. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania Zarząd
KNSPS UJ dokonuje zmian w Sprawozdaniu. Zmieniony projekt Sprawozdania jest
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następnie zatwierdzany zwykłą większością głosów przez Walne Zgromadzenie lub
większością statutowej liczby członków przez Radę KNSPS UJ. Projekt Sprawozdania
jest zmieniany, aż do uzyskania akceptacji.
12. Walne Zgromadzenie w przypadku opisanym w punkcie 7 może:
a) zdecydować o zmianie treści części Sprawozdania, której złożone zastrzeżenie
dotyczy, lub
b) zdecydować o dołączeniu zastrzeżenia do Sprawozdania, lub
c) uznać zastrzeżenia za bezzasadne.
§29
Rada KNSPS UJ:
1. Radę KNSPS UJ tworzą:
a) Przewodniczący,
b) I Wiceprzewodniczący,
c) II Wiceprzewodniczący,
d) Komisja Rewizyjna.
2. Rada KNSPS każdą decyzję podejmuje bezwzględną większością głosów statutowego
składu Rady KNSPS UJ.
3. Do zadań Rady KNSPS UJ należy:
a) kierowanie i organizacja prac Koła,
b) współpraca z innymi organizacjami,
c) tworzenie programu prac Koła,
d) odwołanie Przewodniczącego w przypadku stwierdzenia przez Radę KNSPS
UJ niewywiązywania się Przewodniczącego z obowiązków bądź niemożności
dalszego pełnienia funkcji przez Przewodniczącego,
e) odwołanie I Wiceprzewodniczącego lub II Wiceprzewodniczącego KNSPS UJ
na wniosek Przewodniczącego,
f) uchwalanie, zmienianie zapisów Statutu Koła i kontrola jego przestrzegania,
g) zatwierdzanie Opiekuna Koła,
h) przyznawanie Honorowego Członkostwa,
i) nadzorowanie etyki prowadzonych przez członków Koła projektów,
j) przyznawanie wyróżnień,
k) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Koła w przypadku, gdy niemożliwe jest
zebranie się Walnego Zgromadzenia. Decyzja o rozwiązaniu Koła sporządzana
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jest na piśmie. Na dokumencie własnoręczny podpis składają członkowie Rady
KNSPS UJ. Jej treść zostaje potwierdzona pieczęcią Koła.
§30
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z:
a) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
b) Sekretarza Komisji Rewizyjnej,
c) Członka Zwyczajnego.
2. Komisja Rewizyjna na prawo do:
a) wglądu do wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez Władze KNSPS UJ,
b) wzywanie poszczególnych członków KNSPS UJ na swoje spotkania.
3. Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest udział w zebraniach Rady KNSPS UJ.
4. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działań podejmowanych przez członków
KNSPS UJ oraz Władze KNSPS UJ ze Statutem.
5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności
wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
6. Członek Komisji Rewizyjnej KNSPS UJ nie może wchodzić w skład Zarządu
KNSPS UJ.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
a) zwołuje zebrania Komisji Rewizyjnej,
b) mianuje Sekretarza Komisji Rewizyjnej, co najmniej raz w roku,
c) przewodniczy obradom Komisji Rewizyjnej.
8. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji
do

czasu

zwołania

Wlanego

Zgromadzenia,

które

wybiera

kolejnego

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jego obowiązki przejmuje Sekretarz Komisji
Rewizyjnej.
9. Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest coroczne sporządzanie sprawozdania ze swej
działalności w danym roku akademickim. Sprawozdanie obejmuje stwierdzenie
wystąpienia

lub

braku

wystąpienia

uchybień

lub

niezgodności

działań

podejmowanych przez Władze KNSPS UJ z zapisami Statutu oraz treścią innych
dokumentów uchwalonych przez Władze KNSPS UJ.
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§31
Opiekun KNSPS UJ
1. Opiekunem Koła może zostać pracownik naukowy IS UJ.
2. Opiekun reprezentuje Koło wobec Dyrekcji Instytutu Socjologii UJ i innych władz
uczelni, działa jako doradca i osoba wspomagająca pracę Koła.
3. KNSPS UJ posiada tylko jednego Opiekuna Koła.
4. Decyzję o zaproszeniu oraz rezygnacji ze współpracy z Opiekunem podejmuje Rada
KNSPS UJ na wniosek Przewodniczącego KNSPS UJ bądź 3 członków zwyczajnych
Koła.
5. Kadencja Opiekuna Koła jest bezterminowa, trwa do momentu podjęcia decyzji
o rezygnacji ze współpracy (pkt. 4) bądź złożenia rezygnacji przez Opiekuna (pkt. 9).
6. Za współpracę z Opiekunem Koła odpowiada Zarząd Koła.
7. W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie
dokumentów własnym podpisem.
8. Opiekun Koła ma prawo posługiwać się pieczęcią Koła.
9. Opiekun Koła może zwołać spotkania Rady KNSPS UJ oraz brać udział w jej
obradach.
10. W razie rezygnacji z pełnienia funkcji Opiekuna Koła, zobowiązany jest on do

ogłoszenia swojej decyzji na 30 dni przed planowaną datą rezygnacji. W sytuacji
przedwczesnego

wygaśnięcia kadencji Opiekuna spowodowanej zdarzeniami

losowymi, Koło może pozostawać bez Opiekuna przez okres miesiąca.
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ROZDZIAŁ VI
SEKCJE TEMATYCZNE I GRUPY ZADANIOWE
§32
Nie wyklucza się powstania Sekcji Tematycznych, działających w ramach KNSPS UJ.
§33
1. Sekcję Tematyczną może założyć minimum czterech członków KNSPS UJ.
2. Przynajmniej połowę składu Sekcji Tematycznej muszą stanowić członkowie
zwyczajni Koła.
3. Powstanie nowej Sekcji Tematycznej zatwierdza Zarząd zwykłą większością głosów,
po przedstawieniu przez jej reprezentanta pisemnej koncepcji planowanych działań.
4. Każda Sekcja ma obowiązek wybrać Koordynatora spośród członków zwyczajnych

Koła będących członkami Sekcji.
5. Przewodniczący KNSPS UJ zatwierdza na piśmie Koordynatora Sekcji Tematycznej
wybranego przez jej członków.
6. Obowiązkiem koordynatora Sekcji Tematycznej jest bieżące informowanie Zarządu
KNSPS UJ oraz Opiekuna KNSPS UJ o realizacji projektów.
7. Każda Sekcja Tematyczna ma prawo wybrać Opiekuna spośród pracowników
dydaktycznych IS UJ.
§34
1. Koordynator Sekcji tematycznej kieruje jej pracą i może uczestniczyć w zebraniach
Zarządu bez prawa głosu.
2. Koordynator grupy odpowiada przed Zarządem KNSPS UJ za realizację projektu.

Składa on na ręce II Wiceprzewodniczącego KNSPS UJ sprawozdanie z realizacji
projektu po jego zakończeniu.
§35
Rozwiązanie Sekcji tematycznej następuje na mocy decyzji Zarządu, jeżeli Sekcja
tematyczna zaprzestała działalności lub w jej pracach uczestniczy mniej niż 4 członków
lub jej Koordynator nie złożył w określonym przez II Wiceprzewodniczącego terminie
sprawozdania z działalności Sekcji, co stwierdza i ogłasza II Wiceprzewodniczący.
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§36
Grupa zadaniowa jest czasowym zrzeszeniem członków KNSPS UJ powołanym w celu
realizacji konkretnego projektu własnego bądź zleconego.
§37
1. Grupę zadaniową zakłada minimum dwóch członków KNSPS UJ.
2. Powstanie nowej grupy zadaniowej zatwierdza Zarząd KNSPS UJ zwykła większością
głosów po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez reprezentanta grupy zadaniowej.
3. Pisemny wniosek o założenie grupy zadaniowej może złożyć każdy członek KNSPS
UJ.

Wniosek

składany

jest

na

ręce

I

Wiceprzewodniczącego

lub

II Wiceprzewodniczącego.
4. Inicjator/inicjatorka projektu zostaje automatycznie koordynatorem grupy zadaniowej.
Reprezentuje tym samym grupę zadaniową przed Władzami KNSPS UJ oraz
podmiotami zewnętrznymi.
5. Obowiązkiem

członków

grupy

zadaniowej

jest

przedstawienie

Zarządowi

i Opiekunowi Koła założeń planowanych działań oraz bieżące informowanie o
realizacji projektu.
6. Koordynator grupy odpowiada bezpośrednio przed Zarządem KNSPS UJ za realizację
projektu. Skalda on na ręce II Wiceprzewodniczącego KNSPS UJ sprawozdanie po
zakończeniu projektu.
7. Grupa zadaniowa ulega rozwiązaniu wraz z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.
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ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK KNSPS UJ
§39
10. Działalność KNSPS UJ jest finansowana przez Uniwersytet Jagielloński oraz ze
środków własnych.
11. KNSPS UJ ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie i sponsoring ze strony
organizacji uniwersyteckich i pozauniwersyteckich.
§40
Majątek KNSPS UJ stanowią:
a) ruchomości,
b) fundusze.
§41
Fundusze pochodzą z :
a) dotacji,
b) darowizn,
c) składek członkowskich,
d) innych źródeł.
§42
Wysokość składki członkowskiej oraz zasady jej naliczania określa się każdorazowo poprzez
przyjęcie przez Walne Zgromadzenie KNSPS UJ w obecności co najmniej połowy członków
KNSPS UJ Uchwały Walnego Zgromadzenia.
§43
W wypadku rozwiązania KNSPS UJ majątek przechodzi na Uniwersytet Jagielloński.
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ROZDZIAŁ VIII
ORDYNACJA WYBORCZA
§44
1. Członkowie Zarządu KNSPS UJ oraz Komisja Rewizyjna KNSPS UJ wybierani
są przez Walne Zgromadzenie.
2. Wybór jest dokonywany w głosowaniu bezpośrednim, tajnym i równym.
§45
1. Członków Zarządu KNSPS UJ wybiera się spośród kandydatur zgłoszonych na
poszczególne stanowiska.
2. Kandydatury na poszczególne stanowiska składa się na ręce dotychczasowego
II Wiceprzewodniczącego w terminie do 2 dni przed ogłoszoną datą wyborów.
W

przypadku

zgłoszenia

mniej

niż

3

kandydatur

na

dane

stanowisko,

II Wiceprzewodniczący przyjmuje kandydatury do momentu rozpoczęcia głosowania.
3. W przypadku sytuacji odwołania Zarządu KNSPS UJ, kandydatury na poszczególne
stanowiska przyjmuje wyznaczony przez Opiekuna członek KNSPS UJ.
4. Kandydat na dane stanowisko w Zarządzie, który zgromadził bezwzględną większość
głosów w pierwszej turze wyborów członków Zarządu, obejmuje stanowisko, o które
się ubiegał.
5. Jeżeli w pierwszej turze wyborów członków Zarządu żaden z kandydatów nie uzyska
bezwzględnej

większości głosów, organizuje się drugą turę z udziałem dwóch

kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
6. W przypadku niemożności obsadzenia danego stanowiska z powodu posiadania przez
kilku kandydatów tej samej liczby głosów, zarządza się kolejną turę głosowania
między owymi kandydatami.
7. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na dane stanowisko w Zarządzie
KNSPS UJ, głosowanie odbywa się poprzez udzielenie na piśmie poparcia lub braku
poparcia dla danego kandydata przez każdego członka KNSPS UJ biorącego udział w
Walnym Zgromadzeniu. Głosowanie jest tajne.
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§46
1. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się spośród złożonych kandydatur.
2. Kandydatury składa się na ręce dotychczasowego II Wiceprzewodniczącego KNSPS
UJ w terminie do 2 dni przed ogłoszoną datą wyborów. W przypadku zgłoszenia
mniej niż 4 kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej, II Wiceprzewodniczący
przyjmuje kandydatury do momentu rozpoczęcia głosowania.
3. W przypadku sytuacji odwołania Zarządu, kandydatury przyjmuje członek zwyczajny
wyznaczony przez Opiekuna KNSPS UJ.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej zostaje 3 kandydatów, którzy uzyskali największą
liczbę głosów.
5. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje kandydat, który uzyskał największą
liczbę głosów, spośród wybranych kandydatów.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybiera Sekretarza komisji Rewizyjnej spośród
pozostałych dwóch wybranych osób, w porozumieniu z nimi.
7. Członkiem Zwyczajnym Komisji Rewizyjnej zostaje osoba, która nie została
mianowana Sekretarzem Komisji Rewizyjnej przez nowego Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
8. W przypadku niemożności obsadzenia danego stanowiska z powodu posiadania przez
kilku kandydatów tej samej liczby głosów, zarządza się kolejną turę głosowania
między owymi kandydatami.
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Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§47
1. Uchwalenie oraz zmiana zapisów Statutu następuje na mocy uchwały Rady KNSPS
UJ podjętej bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady KNSPS UJ .
2. Wniosek w sprawie zmiany Statutu mogą złożyć:
a) minimum 4 członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, honorowych KNSPS UJ
lub
b) każdy z członków Rady KNSPS UJ.
§48
1. Rozwiązanie KNSPS UJ następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
podjętej bezwzględną większości głosów w obecności minimum połowy członków
KNSPS UJ.
2. Wniosek w sprawie rozwiązani KNSPS UJ może złożyć:
a) Zarząd,
b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
c) minimum połowa członków zwyczajnych KNSPS UJ,
d) Rada KNSPS UJ.
§49
Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.
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Kraków, ………………………………

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA KOŁA NAUKOWEGO
STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UJ
imię i nazwisko:……….……………………………………………………………………..
kierunek i rok studiów: ……….…………………………………………………………...
numer albumu: ……….…………………………………………………………………….
adres zamieszkania:

………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
tel.: ………………………………………………………………………………..
e-mail.: …………………………………………………………………………....

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem Koła Naukowego Studentów Pracy
Socjalnej UJ i zgłaszam chęć wstąpienia i działania w KNSPS UJ.

podpis:……………………..………….…
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Kraków, ………………………………

DEKLARACJA WYSTĄPIENIA Z KOŁA NAUKOWEGO
STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UJ
imię i nazwisko:……….……………………………………………………………………..
kierunek i rok studiów: ……….…………………………………………………………...
numer albumu: ……….…………………………………………………………………….

Oświadczam, iż dobrowolnie występuję z grona członków Koła Naukowego
Studentów Pracy Socjalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobowiązuję się równocześnie do osobistego zapoznania się z decyzją Zarządu
KNSPS UJ.

podpis:……………………..………….…
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