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Artykuł 1

1. Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwane dalej Ko-
łem) jest kołem naukowym zarejestrowanym na Wydziale Matematyki i In-
formatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i zrzesza studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego zainteresowanych tematyką nauk informatycznych.

2. Dopuszcza się używanie skrótu KSI UJ.
3. Oficjalna anglojęzyczna nazwa Koła to Computer Science Students’ Associa-

tion of the Jagiellonian University, dopuszcza się używanie skrótu CSSA JU.

Dział I
Cele i zadania Koła

Artykuł 2

Przedmiotem zainteresowania Koła są nauki informatyczne, w szczególności teo-
retyczne podstawy informatyki, zastosowania praktyczne informatyki oraz dzia-
łania projektowe wykorzystujące zdobycze współczesnej informatyki.

Artykuł 3

Do celów Koła należy:

1. popularyzacja wiedzy informatycznej,
2. rozwijanie wśród studentów zainteresowań naukowych związanych z tema-

tyką informatyczną,
3. przygotowywanie studentów do przyszłej pracy badawczej i zawodowej,
4. prowadzenie projektów w ramach obszaru zainteresowań Koła,
5. wspieranie procesu dydaktycznego z zakresu nauk informatycznych oraz dzie-

dzin pokrewnych,
6. współpraca z organizacjami o podobnych zainteresowaniach,
7. prezentacja osiągnięć i wyników działalności Koła,
8. rozwijanie stosunków koleżeńskich między członkami Koła.

Artykuł 4

Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. działalność naukową Koła, w tym organizację wykładów, warsztatów oraz
spotkań naukowych,

2. organizację konferencji naukowych w zakresie zbieżnym z przedmiotem za-
interesowań Koła,

3. prowadzenie zajęć wspomagających dydaktykę,
4. organizację spotkań integracyjnych,
5. prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych,
6. współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze.

Artykuł 5

1. Koło może podejmować współpracę z innymi kołami naukowymi oraz orga-
nizacjami studenckimi.

2. Koło może być zrzeszone w Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji
o podobnych celach i charakterze działania.

Artykuł 6

Siedziba Koła znajduje się w Krakowie.
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Dział II
Członkostwo

Artykuł 7

Członkowie Koła dzielą się na:

1. Członków Zwyczajnych,
2. Członków Honorowych.

Artykuł 8

1. O nadanie statusu Członka Zwyczajnego mogą ubiegać się studenci Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego pragnący pogłębić swoją wiedzę informatyczną.

2. Decyzja o przyznaniu statusu Członka Zwyczajnego wydawana jest przez
Zarząd Koła. Zarząd Koła może odmówić osobie ubiegającej się przyjęcia
w poczet członków Koła, a na wniosek nieprzyjętego jest zobowiązany do
wydania pisemnego uzasadnienia decyzji.

3. Jeżeli składka członkowska obowiązuje, to warunkiem koniecznym do uzy-
skania statusu Członka Zwyczajnego jest jej uiszczenie.

4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Koła może powziąć decyzję o odstą-
pieniu od pobierania składki członkowskiej od zainteresowanego.

Artykuł 9

1. Tytuł Członka Honorowego może zostać przyznany osobie poczuwającej się
do szczególnej wspólnoty z Kołem oraz mającej udokumentowane zasługi na
rzecz rozwoju Koła.

2. Członkiem Honorowym zostaje się na wniosek Zarządu Koła. Wniosek roz-
patruje Walne Zgromadzenie Członków i uchwala jego przyznanie zwykłą
większością głosów.

3. Tytuł Członka Honorowego jest przyznawany bezterminowo.

Artykuł 10

1. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
a) brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Koło,
b) brać udział w spotkaniach Koła,
c) zgłaszać wnioski do władz Koła,
d) odwołać się od decyzji Zarządu Koła do Komisji Rewizyjnej,
e) kandydować w wyborach do władz Koła,
f) brać udział w głosowaniach podczas Walnego Zgromadzenia.

2. Członkowie Honorowi mają prawo:
a) brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Koło jako goście,
b) brać udział w spotkaniach Koła z głosem doradczym.

Artykuł 11

Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

1. brać czynny udział w działalności Koła i godnie reprezentować Koło,
2. przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i decyzji władz Koła,
3. wywiązywać się z podjętych względem Koła zobowiązań,
4. dbać o mienie Koła,
5. utrzymywać porządek w siedzibie Koła,
6. brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.
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Artykuł 12

1. Zarząd Koła ma prawo do usunięcia danego Członka z Koła z powodu nie-
wypełniania obowiązków określonych w Statucie, w szczególności w art. 11.

2. Usunięcie z Koła odbywa się w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Koła,
którą Zarząd niezwłocznie dostarcza osobie zainteresowanej.

3. Członkostwo w Kole ustaje:
a) z chwilą złożenia Zarządowi Koła pisemnego oświadczenia o wystąpieniu

z Koła,
b) z chwilą uprawomocnienia się decyzji o usunięciu z Koła,
c) z chwilą śmierci,
d) w przypadku Członka Zwyczajnego:

i. z chwilą skreślenia z listy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ii. z chwilą ukończenia studiów.

Dział III
Organy Koła

Artykuł 13

1. Organami Koła są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd Koła,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Łączenie funkcji w organach Koła jest niedopuszczalne. Zakaz łączenia funk-
cji nie dotyczy obejmowania funkcji w organie Koła i udziału w Walnym
Zgromadzeniu Członków.

3. Kadencja organów Koła, z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia, trwa od
momentu wyboru do momentu zakończenia kolejnych wyborów.

Rozdział I
Walne Zgromadzenie Członków

Artykuł 14

Walne Zgromadzenie Członków składa się z Członków Zwyczajnych Koła. Człon-
kowie Honorowi mogą brać w nim udział z głosem doradczym.

Artykuł 15

1. Walne Zgromadzenie Członków może być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie musi się odbyć w maju każdego roku.
3. Podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania przeprowadzane są wybory do Za-

rządu Koła i Komisji Rewizyjnej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane według potrzeb.

Artykuł 16

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Prezesa Koła na wniosek:
a) samego Prezesa Koła,
b) Komisji Rewizyjnej Koła,
c) 15 Członków Zwyczajnych Koła.

2. Porządek obrad ustala Prezes Koła uwzględniając kwestie poruszone przez
wnioskującego. Z Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Prezes Ko-
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ła ma 5 dni roboczych na zwołanie Walnego Zebrania od daty złożenia wnio-
sku przez uprawniony podmiot.

3. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną bezczynności Prezesa
Koła bądź gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane w celu stwierdzenia
niemożności do pełnienia funkcji przez Prezesa Koła to kompetencje Prezesa
Koła w zakresie tego artykułu przejmuje Komisja Rewizyjna.

Artykuł 17

Termin oraz miejsce Walnego Zgromadzenia Członków muszą być ogłoszone 10
dni roboczych wcześniej w siedzibie Koła. W miarę możliwości owe informacje
należy rozpropagować drogą elektroniczną.

Artykuł 18

Rozpoczęcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków poprzedza sporządzenie
listy obecności, która stanowi załącznik do protokołu.

Artykuł 19

1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Komisarza Walnego Zgromadzenia,
który sprawuje pieczę nad przebiegiem Walnego Zgromadzenia.

2. Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków ma podjąć decyzję w drodze głosowa-
nia, to powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną na wniosek Komisarza
Walnego Zgromadzenia.

3. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest zebranie głosów, przeliczenie i ogłoszenie
wyników oraz sporządzenie protokołu z głosowania, który stanowi załącznik
do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej tracą bierne prawo wyborcze.

Artykuł 20

1. Zarząd Koła przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie
zawierające część dotyczącą finansów. Walne Zgromadzenie Członków za-
twierdza sprawozdanie zwykłą większością głosów.

2. W przypadku braku zatwierdzenia sprawozdania:
a) Walne Zgromadzenie Członków jest zobowiązane do uzasadnienia swojej

decyzji, po czym Walne Zgromadzenie Członków zostaje zamknięte.
b) Komisja Rewizyjna informuje Opiekuna Koła o zaistniałej sytuacji.
c) Komisja Rewizyjna zostaje zobowiązana do przeprowadzania postępo-

wania wyjaśniającego w terminie 5 dni roboczych. Następnie Komisja
Rewizyjna wnioskuje o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, na
którym przedstawia wyniki postępowania.

Rozdział II
Zarząd Koła

Artykuł 21

Zarząd Koła składa się z:

1. Prezesa Koła,
2. Wiceprezesa Koła,
3. Wiceprezesa Koła ds. finansowych, zwanego dalej Skarbnikiem,
4. Członków Zarządu.

Artykuł 22

Prezes Koła:
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1. reprezentuje Koło,
2. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków,
3. odpowiada za bieżącą działalność Koła,
4. rozdziela zadania w ramach działalności Zarządu Koła,
5. nadzoruje pracę Zarządu Koła,
6. powołuje, za zgodą Zarządu, Pełnomocników, w szczególności:

a) Pełnomocników ds. gospodarczych, zwanych dalej Gospodarzami,
b) Pełnomocników ds. infrastruktury informatycznej, zwanych dalej Admi-

nistratorami,
7. zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu Koła.

Artykuł 23

Prezes Koła realizuje swoje zadania w drodze zarządzeń, jeżeli charakter zadania
tego wymaga.

Artykuł 24

Wiceprezes Koła

1. zastępuje Prezesa Koła na jego polecenie.

Artykuł 25

Skarbnik Koła:

1. prowadzi rozliczenia finansowe Koła,
2. przygotowuje sprawozdania finansowe Koła,
3. sprawuje pieczę nad przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie.

Artykuł 26

Zarząd Koła:

1. wydaje zaświadczenia o działalności w Kole,
2. zbiera składki członkowskie,
3. prowadzi zapisy do Koła oraz rejestr członków,
4. pozyskuje partnerów zewnętrznych,
5. ustala wysokość składek członkowskich,
6. dysponuje majątkiem Koła,
7. promuje działalność Koła,
8. dba o wizerunek Koła,
9. przygotowuje sprawozdanie z działalności na użytek Walnego Zgromadzenia,

10. reprezentuje Koło w organizacjach, w których Koło jest zrzeszone,
11. przygotowuje protokoły z zebrań Zarządu,
12. utrzymuje porządek w dokumentacji Koła oraz w archiwum,
13. publikuje uchwały i zarządzenia organów Koła,
14. realizuje cele statutowe Koła,
15. jest właściwy w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Koła.

Artykuł 27

1. Kandydaci na Prezesa Koła proponują Walnemu Zgromadzeniu Członków
skład przyszłego Zarządu Koła.

2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera w głosowaniu tajnym zwykłą więk-
szością głosów Prezesa Koła, jednocześnie akceptując zbiorowo zapropono-
wany przez danego kandydata skład Zarządu Koła.
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Artykuł 28

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Koła przeprowadza się
wybory uzupełniające, podczas których Prezes Koła proponuje kandydatów
na wakujące miejsca.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Koła jego obowiązki przejmuje
Wiceprezes Koła, który w ciągu 20 dni roboczych od stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu wybrania
nowego Zarządu.

3. Jednak w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Koła nastą-
piło po upływie 34 kadencji (zakładając, że kadencja kończy się 31 maja) nie
przeprowadza się wyborów przedterminowych, a obowiązki członka Zarządu
Koła pełni osoba powołana przez Prezesa Koła spośród Członków Zwyczaj-
nych do końca kadencji. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Koła
jego obowiazki przejmuje Wiceprezes Koła i nie powołuje się dodaktowych
członków Zarządu.

Artykuł 29

1. Mandat członka Zarządu Koła wygasa w przypadku:
a) utraty statusu Członka Zwyczajnego,
b) złożenia pisemnej rezygnacji ze stanowiska,
c) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji stwierdzonej w drodze uchwa-

ły przez Walne Zgromadzenie Członków większością 23 głosów.
2. Decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Koła podej-

muje Walne Zgromadzenie Członków.
3. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie ma stwierdzić nieważność manda-

tu Prezesa Koła, Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie i ustala
porządek obrad.

Artykuł 30

1. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o odwołaniu członka
Zarządu Koła, jeżeli dopuścił się on zachowania sprzecznego ze Statutem
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ślubowaniem studenta lub Statutem Koła.

2. Wniosek o podjęcie uchwały o odwołaniu może złożyć Komisja Rewizyjna
lub członek Zarządu Koła.

3. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie ma podjąć decyzję o odwołaniu Pre-
zesa Koła, Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie i ustala porzą-
dek obrad.

4. Odwołanie Prezesa Koła jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu i
wiąże się z przeprowadzeniem wyborów na tym samym posiedzeniu Walnego
Zgromadzenia.

Artykuł 31

Zarząd Koła realizuje swoje uprawnienia w drodze uchwał podejmowanych w dro-
dze głosowania zwykłą większością głosów na posiedzeniach niejawnych w obec-
ności co najmniej połowy członków Zarządu.

Artykuł 32

Od każdej decyzji Zarządu Koła przysługuje osobie zainteresowanej odwołanie
do Komisji Rewizyjnej w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania decyzji.
Komisja Rewizyjna ma 10 dni roboczych na rozpatrzenie odwołania.
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Rozdział III
Pełnomocnicy Prezesa Koła

Artykuł 33

Prezes Koła może powołać lub odwołać swoich Pełnomocników za zgodą Zarzą-
du Koła w drodze zarządzenia, w którym musi zostać jasno określony zakres
odpowiedzialności Pełnomocnika.

Rozdział IV
Finanse Koła

Artykuł 34

Politykę finansową Koła ustala Zarząd Koła.

Artykuł 35

Źródłami finansowania Koła są dotacje z funduszy Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz środki własne.

Artykuł 36

1. Zarząd Koła może podjąć uchwałę o ustanowieniu składek członkowskich,
określić ich wysokość oraz zasady ich uiszczania.

2. Składki mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Koła.

Rozdział V
Komisja Rewizyjna i kontrola działalności Koła

Artykuł 37

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność organów Koła pod względem legal-
ności i gospodarności.

Artykuł 38

Komisja Rewizyjna podejmuje czynności kontrolne, jeżeli poweźmie informację
o nieprawidłowościach w działaniach organów Koła.

Artykuł 39

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli działalności
Zarządu Koła dwa razy w roku akademickim:

1. w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu semestru zimowego,
2. przy końcu kadencji, przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków.

Z takich kontroli sporządana jest pisemna notatka, która przedstawiana jest
członkom Koła.

Artykuł 40

1. Komisja Rewizyjna ma prawo do skierowania wystąpienia do organów Koła,
jeżeli ich działania mogą naruszać Statut Koła lub przepisy prawa.

2. Organ, do którego skierowano takie wystąpienie, ma obowiązek ustosunko-
wać się do niego na piśmie w terminie 10 dni roboczych.
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Artykuł 41

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów
związanych z działalnością Koła.

Artykuł 42

Komisja Rewizyjna sporządza coroczne sprawozdanie ze swojej działalności i przed-
stawia je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Artykuł 43

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zgromadzenie Członków z Człon-

ków Zwyczajnych w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

Rozdział VI
Opiekun naukowy

Artykuł 44

1. Opiekunem Naukowym Koła jest pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego
posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.

2. Opiekun Naukowy prowadzi nadzór nad działalnością naukową, dydaktyczną
i finansową Koła.

Artykuł 45

Wyboru Opiekuna Naukowego dokonuje Walne Zgromadzenie Członków więk-
szością co najmniej 23 głosów.

Dział IV
Zmiana Statutu i likwidacja Koła

Artykuł 46

1. Zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Człon-
ków w drodze głosowania większością co najmniej 23 głosów. Konieczne jest
zatwierdzenie zmiany Statutu Koła przez Władze Uniwersytetu Jagielloń-
skiego.

2. Z wnioskiem o zmianę Statutu może wystąpić Zarząd Koła lub Opiekun
Naukowy lub co najmniej 15 Członków Zwyczajnych.

Artykuł 47

1. Decyzję o likwidacji Koła może podjąć Walne Zgromadzenie Członków więk-
szością 23 głosów w obecności co najmniej 23 Członków Zwyczajnych.

2. Wniosek o likwidację Koła może złożyć Zarząd Koła lub Opiekun Naukowy.

Dział V
Przepis końcowy

Artykuł 48

Statut wchodzi w życie z dniem zaakceptowania przez Władze Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
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