Statut Koła Naukowego Migracji Międzynarodowych UJ
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
Art. 1
Koło Naukowe Studentów Migracji Międzynarodowych UJ (nazywane dalej „Kołem”) jest samorządną
organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym.
Art. 2
Siedziba Koła jest Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul.
Rynek Główny 43 31-010 Kraków.
Art. 3
Koło jest zrzeszeniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych Instytutu Amerykanistyki i
Studiów Polonijnych UJ oraz wszystkich zainteresowanych realizacją celów zawartych w niniejszym
statucie.
Art. 4
Przynależność do Koła jest dobrowolna.
Art. 5
Koło opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków.
Art. 6
Opiekę merytoryczną nad Kołem sprawuje Opiekun, będący pracownikiem naukowym Instytutu
Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.
Art. 7
Koło zrzeszone jest w Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Art. 8
Koło może wiązać się z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach
działania.
Art. 9
Koło może używać znaku graficznego i pieczęci.

Art. 10
Jeżeli zostaną uchwalone znak graficzny i pieczęć będą one stanowiły załącznik do niniejszego Statutu.
Art. 11
Czas działania Koła jest nieokreślony.

Rozdział II
Cele i zadania Koła

Art. 12
Przedmiotem działalności Koła jest:
1. poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań naukowych studentów w zakresie tematyki studiów;
2. zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie popularyzacji wiedzy na temat migracji
międzynarodowych i stosunków etnicznych;
3. rozwijanie życia naukowego wśród studentów;
4. nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami.
Art. 13
Koło realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie spotkań, dyskusji i pokazów filmowych;
2. organizację i udział ww seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych;
3. prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych;
4. rozpowszechnianie informacji na temat działalności Koła w czasopismach studenckich, na tablicy
informacyjnej, stronie internetowej IAISP, a także za pośrednictwem portalów społecznościowych i
innych mediów;
5. współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach.

Rozdział III
Członkowie Koła
Art. 14
1. Członkowie Koła dzielą się na członków zwyczajnych i członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy, kto wyrazi taką wolę.
3. Warunkiem przynależności do Koła jest uzyskanie zgody Zarządu oraz przestrzeganie Statutu Koła.
4. Każdemu Członkowi przysługuje:
a. prawo uczestnictwa w pracach Koła i współdecydowania o formach jego działalności;
b. czynne prawo wyborcze w wyborach do Władz Koła;
c. bierne prawo wyborcze w wyborach do Władz Koła;
d. możliwość zgłaszania wniosków i zapytań do Władz Koła we wszystkich sprawach dotyczących
Koła;
e. prawo do korzystania z wszelkich pomocy naukowych będących w dyspozycji Koła;
f. pomoc ze strony pozostałych Członków w swojej działalności w ramach Koła;
g. możliwość wykorzystania serwisu informacyjnego Koła do promowania swoich osiągnięć;
h. ubieganie się o opinię o swej działalności w Kole.
5. Każdy członek zobowiązany jest do:
a. aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania poleconych u zadań;
b. przestrzegania Statutu Koła i decyzji władz Koła;
c. dbania o dobre imię Koła oraz popularyzowania jego działalności;
d. uiszczenia semestralnej składki członkowskiej w wysokości ustalonej na pierwszym posiedzeniu
nowego semestru akademickiego.
6. Członkostwo w kole ustaje:
a. z chwila śmierci Członka;
b. na skutek dobrowolnego wystąpienia z Koła zgłoszonego na piśmie;
c. długotrwałego niewywiązywania się z obowiązków członka Koła;
d. prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem Koła lub ewidentnego działania na szkodę Koła.
7. Wygaśnięcie członkostwa nie wyklucza nabycia go ponownie.
8. Przywrócenie członkostwa następuje na mocy decyzji Zarządu Koła zaaprobowanej przez członków
Koła. Za aprobatę uznaje się uzyskanie w głosowaniu nad propozycją bezwzględnej większości głosów
w obecności o najmniej ½ członków Koła.
9. Osobom szczególnie zasłużonym dla Koła na wniosek Zarządu lub ⅓ członków Koła może zostać
przyznany tytuł Honorowego Członka Koła Naukowego Migracji Międzynarodowych UJ.
10. Członek honorowy posiada te same prawa, co członek zwyczajny.

11. Członkostwo honorowe jest dożywotnie.

Rozdział IV
Zgromadzenie Ogólne Koła
Art. 15
Zgromadzenie Ogólne jest organem stanowiącym Koła.
Art. 16
W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy Członkowie.
Art. 17
Zgromadzenie zbiera się na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz
na dwa miesiące.
Art. 18
Do kompetencji Zgromadzenia należą:
a. wybór Zarządu i jego ewentualne odwołanie;
b. decydowanie o wprowadzeniu zmian w Statucie Koła;
c. ustalenie ogólnego plany działań Koła;
d. możliwość kontroli prac Zarządu;
e. przyjmowanie sprawozdania Przewodniczącego z działalności Zarządu Koła;
f. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów;
g. ustalenie wysokości semestralnej składki członkowskiej.

Rozdział V
Zarząd Koła
Art. 19
Zarząd jest organem wykonawczym Koła.
Art. 20
W skład zarządu wchodzą:
a. Przewodniczący;

b. Zastępca Przewodniczącego;
c. Sekretarz;
d. Skarbnik;
e. Referent ds Promocji.
Art. 21
Kadencja Zarządu trwa 1 rok. Wybierany jest on przez Zgromadzenie Ogólne na posiedzeniu miesiącu
poprzedzającym sesję letnią w głosowaniu tajnym – obowiązuje zwykła większość głosów.
Art. 22
Do zarządu kandydować może każdy Członek; powinien on jednak aktywnie działać na rzecz Koła.
Art. 23
Kompetencje:
1. Przewodniczący:
-kieruje działaniami Koła i Zarządu;
- mianuje koordynatorów projektów Koła i jest ich zwierzchnikiem;
- sygnuje wnioski o dofinansowanie projektów Koła;
- reprezentuje Koło na posiedzeniu Rady Kół Naukowych;
- zwołuje posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego;
- kieruje pracami Zarządu i odpowiada za nie przed Zgromadzeniem Ogólnym;
-składa Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdanie z działalności Zarządu i Koła (na ostatnim posiedzenie
przed upływem kadencji).
2. Zastępca Przewodniczącego:
- pomaga Przewodniczącemu w wypełnianiu jego obowiązków;
- przyjmuje obowiązki Przewodniczącego, gdy ten ostatni czasowo nie może pełnić swojej funkcji;
- przechowuje Statut Koła oraz czuwa nad jego przestrzeganiem.
3. Sekretarz:
- przechowuje pieczęć Koła;
- prowadzi rejestr członków Koła;
- sporządza raporty z posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu;
- jest odpowiedzialny za przechowywanie dokumentacji działalności Koła (sprawozdania finansowe i
merytoryczne z przeprowadzonych projektów).

4. Skarbnik:
- sprawuje pieczę nad finansami Koła;
- składa Zarządowi Koła sprawozdanie finansowe;
- sprawuje pieczę nad wnioskami o dofinansowanie projektów Koła.
5. Referent ds Promocji - jest odpowiedzialny za promocję projektów Koła;
- jest odpowiedzialny za plakaty, ulotki i inne materiały promocyjne;
- prowadzi Fanpage Koła na portalu Facebook.com;
- odpowiada za promocję Koła na portalach społecznościowych.
6. Zarząd:
- wybiera – w porozumieniu ze Zgromadzeniem Ogólnym – Opiekuna i informuje go o działaniach
Koła;
- służy pomocą Członkom w pozyskiwaniu środków finansowych;
- czuwa nad przestrzeganiem Statutu;
- kontroluje rozliczenia dofinansowań projektów Koła;
- nadaje członkostwo;
- reprezentuje Koło w kontaktach zewnętrznych.
Art. 24
Zarząd może zostać odwołany na mocy uchwały Zgromadzenia ogólnego podjętej większością ¾
głosów w obecności co najmniej ⅔ członków.
Art. 25
W przypadku odwołania Zarządu wybory nowego odbywają się na tym samym posiedzeniu
Zgromadzenia Ogólnego.

Rozdział VI
Zmiany w statucie
Art. 26
Propozycję zmian w statucie może zgłosić każdy członek – wniosek należy przedłożyć
Przewodniczącemu, który prezentuje go na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego.
Art. 27

Uchwałę o wprowadzeniu zmian w Statucie podejmuje Zgromadzenie Ogólne. Wymagana jest
obecność co najmniej ⅔ Członków; uchwała podejmowana jest większością ¾ głosów.
Art. 28
Kwestia nieregulowana przez Statut rozstrzyga się na drodze głosowania Członków – obowiązuje
zwykła większość głosów.

Rozdział VII
Rozwiązanie Koła
Art. 29
Decyzja o rozwiązaniu Koła podejmowana jest większością ¾ głosów przy obecności przynajmniej ⅔
Członków.

