STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW SOCJOLOGII
PRZY INSTYTUCIE SOCJOLOGII
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne
I.
1. Koło Naukowe Studentów Socjologii, zwane dalej KNSS, działa przy Instytucie Socjologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako samodzielna organizacja studencka o
charakterze naukowym i samokształceniowym.
2. Siedzibą KNSS jest Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 60-568
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.
II.
1. KNSS działa na podstawie:
(a) ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisów wykonawczych do
ustawy,
(b) Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
(c) niniejszego Statutu.
III.
1. Głównymi celami KNSS są w szczególności:
(a) budzenie zainteresowań naukowych i wdrażanie do pracy naukowej i badawczej,
(b) integracja środowiska studenckiego,
(c) pomoc w kształceniu,
(d) prowadzenie pracy popularyzującej i promującej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Instytut
Socjologii UAM.
2. Zadania KNSS realizowane są w szczególności poprzez:
(a) realizację studenckich projektów naukowych,
(b) publikowanie prac naukowych,
(c) udział w zewnętrznych projektach naukowych,
(d) organizowanie i uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach , seminariach,
(e) organizowanie spotkań i dyskusji,
(f) organizowanie imprez naukowych i kulturalnych dla studentów socjologii.
3. Cele i zadania KNSS mogą być realizowane w ramach Sekcji.
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ROZDZIAŁ II
Członkowie, ich prawa i obowiązki
IV.
1. KNSS zrzesza studentów Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz wszystkie osoby
zainteresowane realizacją celów i zadań zawartych w niniejszym Statucie.
2. Przynależność do KNSS jest dobrowolna.
3. Członkiem KNSS zostaje się poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej składanej na ręce
Wiceprezesa KNSS.

V.
1. Członkowie KNSS dzielą się na :
(a) członków zwyczajnych,
(b) członków nadzwyczajnych,
(c) członków honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi KNSS mogą być studenci socjologii wszystkich trybów w Instytucie
Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studenci Międzyobszarowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na UAM, gdy jednym z kierunków jest
socjologia.
3. Członek zwyczajny KNSS ma prawo:
(a) wybierać i być wybieranym do władz KNSS na zasadach określonych w niniejszym Statucie,
(b) współdecydowania o losach KNSS poprzez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu,
(c) uczestniczenia we wszystkich formach działalności KNSS,
(d) reprezentowania KNSS podczas spotkań naukowych jak konferencje, seminaria, itp.,
(e) podejmowania inicjatyw i zgłaszania własnych propozycji na temat działalności KNSS,
(f) ubiegania się o dofinansowanie działalności naukowej ze środków KNSS.
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
(a) stosować się do postanowień Statutu oraz uchwał i decyzji władz KNSS,
(b) regularnie uczestniczyć w pracach KNSS i sumiennie spełniać obowiązki członka,
(c) dbać o dobre imię KNSS.
5. Członkiem nadzwyczajnym KNSS może zostać każda osoba nie spełniająca kryterium bycia
członkiem zwyczajnym, zainteresowana problematyką socjologiczną.
6. Członek nadzwyczajny nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego, może służyć głosem
doradczym władzom KNSS i być obserwatorem podczas Walnego Zgromadzenia.
7. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla KNSS, która nie ma
możliwości zostania członkiem zwyczajnym.
8. Członek honorowy nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego, służy głosem doradczym
władzom KNSS, może być obserwatorem podczas Walnego Zgromadzenia.
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9. Członka honorowego mianuje Walne Zgromadzenie. Wniosek o przyznanie honorowego
członkostwa składa Zarząd KNSS lub 1/3 członków zwyczajnych KNSS.
VI.
1. Członkostwo ustaje:
(a) z chwilą zgonu członka,
(b) pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z członkostwa,
(c) wykluczenia przez Walne Zgromadzenie w następstwie nieprzestrzegania Statutu,
(d) zawieszenia w prawach studenta, utraty statusu studenta
(e) braku uczestnictwa w działalności KNSS przez rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ III
Organy KNSS
VII.
1. Organami KNSS są:
(a) Walne Zgromadzenie Członków KNSS,
(b) Zarząd KNSS,
(c) Opiekun KNSS,
(d) Opiekunowie Sekcji,
(e) Koordynatorzy Sekcji.
VIII.
1. Walne Zgromadzenie Członków KNSS jest najwyższą władzą KNSS.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
(a) wybór i odwołanie Zarządu oraz Opiekuna KNSS,
(b) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności KNSS,
(c) określanie kierunków działalności KNSS,
(d) nadanie członkostwa nadzwyczajnego i honorowego,
(e) uchwalanie wewnętrznych regulaminów KNSS i zmiany do nich,
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym przez Zarząd raz w roku do 30 maja
każdego roku.
4. Prawo do zwoływania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma Zarząd.
5. Data i miejsce Walnego Zgromadzenia musi być podana do powszechnej wiadomości wraz z
proponowanym porządkiem obrad przynajmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia, poprzez
wywieszenie tej informacji na tablicy informacyjnej KNSS.
6. Odpowiedzialnym

za

prawidłowe

przekazanie
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informacji o terminie

i miejscu Walnego

Zgromadzenia jest Zarząd KNSS.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KNSS może być zwołane przez Zarząd:
(a) z inicjatywy 1/3 członków KNSS,
(b) na wniosek Rektora UAM, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektora Instytutu Socjologii
UAM,
(c) z własnej inicjatywy Zarządu.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozstrzyga tylko sprawy, dla których zostało zwołane.
9. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie KNSS.
IX.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania członków.
2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu ma charakter bezpośredni, równy, a przy wyborze władz
KNSS oraz w przypadku, gdy zażąda tego którykolwiek z członków KNSS, również tajny.
3. Obradom każdego Walnego Zgromadzenia przewodniczy z urzędu Prezes Zarządu KNSS, a w
razie jego nieobecności - Wiceprezes. W razie nieobecności obu, inny członek zwyczajny KNSS
wybrany bezwzględna większością głosów.
4. Kadencja Zarządu trwa rok kalendarzowy i kończy się z chwila wyboru nowego Zarządu, wybór
Zarządu odbywa się na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
X.
1. Zarząd KNSS jest kolegialnym organem wykonawczym, wybieranym przez Walne Zgromadzenie
Członków KNSS spośród studentów pierwszego i drugiego stopnia posiadających status członka
zwyczajnego.
2. Zarząd KNSS składa się z trzech osób: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Podział stanowisk
między członków Zarządu pozostaje w gestii osób wybranych do Zarządu, winien być
przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu

XI.
1. Do zadań Zarządu KNSS należy w szczególności:
(a) reprezentowanie KNSS na zewnątrz,
(b) reprezentowanie KNSS wobec władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydziału Nauk
Społecznych UAM i Instytutu Socjologii UAM,
(c) reprezentowanie KNSS

w rozmowach z organizacjami studenckimi, zwłaszcza z Radą Kół

Naukowych i Sekcją Kół Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
(d) reprezentowanie KNSS w rozmowach z innymi kołami studenckimi,
(e) nadzór nad budżetem KNSS: nad wydawaniem środków przez KNSS i Sekcje oraz ponosi
odpowiedzialność za odpowiednie zrealizowanie budżetu,
(f) kierowanie bieżącą działalnością KNSS,
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(g) koordynacja i kontrola prac KNSS
(h) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
(i) składanie rocznego sprawozdania z działalności KNSS, w tym z działalności finansowej,
(j) zdobywanie funduszy na działalność KNSS,
(k) nadzór nad działalnością Sekcji KNSS,
(l) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie godności członka nadzwyczajnego i
honorowego,
(m) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności KNSS.
XII.
1. Oświadczenie woli w imieniu KNSS podpisują dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes.
2. Zdekompletowany skład Zarządu w trakcie kadencji powinien być uzupełniony na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, obradom Zarządu przewodniczy Prezes,
zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Prezes Zarządu może pełnić tę funkcję maksymalnie dwie kadencje.
5. O rozwiązaniu Zarządu z powodu bezczynności, niezgodności działań z regulaminem, przepisami
prawa albo programem działania decyduje Walne Zgromadzenie. W takim przypadku następuje
wybór Tymczasowego Zarządu, który działa do następnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do
końca kadencji, w jakiej działać miał rozwiązany Zarząd.
6. Kadencja zarządu trwa rok kalendarzowy.
XIII.
1. Opiekun KNSS to osoba wspierająca i pomagająca członkom w rozwoju naukowym, doradzająca w
doborze ścieżki naukowej, organizacji i planie pracy naukowej.
2. Zarząd uzgadnia z Opiekunem KNSS nimi ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy
naukowej.
3. Opiekunem KNSS może być pracownik naukowy Instytutu Socjologii UAM.
4. Opiekun KNSS wybierany jest przez Walne Zgromadzenie za jego zgodą.
5. Kadencja Opiekuna KNSS równa jest kadencji Zarządu KNSS.
6. Opiekun KNSS może powołać Opiekunów Sekcji KNSS spośród doktorantów lub pracowników
Instytutu Socjologii UAM.
7. Z mocy niniejszego Statut Opiekun KNSS ma status członka nadzwyczajnego, bez możliwości
ubiegania się o status członka zwyczajnego.
XIV.
2. Możliwą formą działalności KNSS i realizacji celów statutowych jest praca w ramach Sekcji
tematycznych .
3. Powołane Sekcji wymaga minimum 5 członków.
5

4. Powołanie sekcji może nastąpić w celu:
(a) prowadzenia długotrwałego projektu badawczego,
(b) realizacji specjalistycznych zainteresowań,
(c) nie wymienionemu wyżej zaakceptowanego przez Zarząd KNSS.
5. Powstanie nowej Sekcji wymaga uchwały Zarządu, po uprzednim zapoznaniu się z ogólna
koncepcją i planem jej działania na następny rok kalendarzowy.
6. Każda Sekcja ma obowiązek wybrać spośród pracowników naukowych lub doktorantów Instytutu
Socjologii UAM swojego Opiekuna. Rola Opiekuna Sekcji odpowiada roli Opiekuna KNSS. Prawo
wyboru Opiekuna Sekcji przysługuje członkom zwyczajnym Sekcji.
7. Każda Sekcja ma obowiązek wybrać swojego Koordynatora, dokonując tego wyboru spośród
studentów pierwszego lub drugiego stopnia studiów, posiadających status członka zwyczajnego
KNSS. Kandydaturę koordynatora zatwierdza Zarząd KNSS. Prawo wyboru Koordynatora
przysługuje członkom zwyczajnym Sekcji.
8. Władzami Sekcji są Koordynator i Opiekun.
9. Rozwiązanie Sekcji następuje uchwałą Zarządu lub po zrealizowaniu celu, w jakim została
powołana.
XV.
1. Koordynator Sekcji:
(a) musi posiadać status członka zwyczajnego KNSS,
(b) nadzoruje prace Sekcji,
(c) jest wybierany przez członków Sekcji posiadających status członka zwyczajnego KNSS,
(d) kieruje pracą Sekcji , ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu KNSS bez prawa
głosu,
2. Funkcji Koordynatora nie można łączyć ze stanowiskiem w Zarządzie KNSS.
3. Można być Koordynatorem tylko jednej Sekcji.
XVI.
1. Opiekun Sekcji :
(a) nadzoruje prace Sekcji,
(b) jest doradcą naukowym Sekcji, a Zarząd KNSS i Koordynator Sekcji uzgadniają z nim
przedsięwzięcia i plany pracy naukowej.
2. Opiekun Sekcji wybierany jest przez członków Sekcji spośród doktorantów lub pracowników
Instytutu Socjologii UAM, powoływany jest przez Opiekuna KNSS na wniosek Zarządu KNSS.
3. Z mocy niniejszego Statut Opiekun Sekcji ma status członka nadzwyczajnego, bez możliwości
ubiegania się o status członka zwyczajnego.
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ROZDZIAŁ IV
Fundusze KNSS
XVII.
1. Na fundusze KNSS składają się w szczególności:
(a) dotacja z Instytutu Socjologii UAM,
(b) dotacja uzyskana z Wydziału Nauk Społecznych i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
(c) dochody z działalności naukowej i popularyzacyjnej,
(d) dochód z imprez organizowanych lub współorganizowanych przez KNSS,
(e) środki pozyskane od sponsorów,
(f) granty, darowizny, inne źródła.
2. Za gospodarkę finansową KNSS odpowiedzialny jest Zarząd KNSS.
3. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji

związanej z dysponowaniem funduszami KNSS

odpowiedzialny jest Skarbnik KNSS.
4. Wszystkie środki finansowe KNSS mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizacje celów
statutowych KNSS.
5. Kontrolę prawidłowego dysponowania funduszami KNSS sprawuje Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
XVIII.
1. Rozwiązanie KNSS może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
podjętej w obecności 2/3 członków uprawnionych do głosowania, większością 2/3 głosów.
2. W przypadku rozwiązania KNSS o majątku KNSS decyduje powołana przez Rektora Komisja
Likwidacyjna.

XIX.
1. Statut KNSS może być zmieniany przez Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
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