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STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW
DZIENNIKARSTWA
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Tekst jednolity z dnia 25.01.2013 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art.1. Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa UJ, nazwa skrócona KNSD UJ, zwane dalej
„Kołem”, jest samodzielną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.
Art.2. 1. Koło działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. 2. Jednostką wspierającą Koło Naukowe lokalowo oraz finansowo jest Instytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej UJ.
2.3. Siedziba Koła mieści się przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.
Art.3. Opiekę merytoryczną nad działalnością Koła sprawuje Opiekun Koła wybierany przez członków
Koła, spośród pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Art.4. Opiekun Koła dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach
dotyczących merytorycznej działalności Koła.
Art.5.Podstawami działalności Koła są:
a) statut Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa UJ,
b) uchwały Walnego Zgromadzenia,
c) rozporządzenia Zarządu Koła,
d) prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA
Art.6. Celem Koła jest:
a) integracja środowiska studenckiego, w tym studentów oraz absolwentów IDiKS, obecnych
oraz byłych członków Koła, sympatyków Koła, a także kadry naukowej IDiKS,
b) budzenie w nich zainteresowań naukowych i wdrążanie do pracy naukowej i badawczej,
c) pomoc w kształceniu,
d) prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę o społeczeństwie i współczesnym świecie, mediach,
reklamie, public relations, nowych technologiach wykorzystywanych w dziennikarstwie i
komunikacji społecznej,
e) wzbudzanie dyskusji w środowiskach akademickich na temat kondycji polskich mediów,
reklamy, PR,
f) popularyzacja zainteresowań związanych z fotografią dziennikarską, telewizją, szeroko
pojętą publicystyką, dziennikarstwem obywatelskim, mediami społecznościowymi.
g) prowadzenie prac naukowo- badawczych z zakresu dziennikarstwa i nauk medioznawczych.
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Art.7. Cele swoje Koło realizuje poprzez:
a) działalność grup projektowych,
b)organizowanie i udział w seminariach, sympozjach i konferencjach, zjazdach
naukowych, kongresach naukowych,
c)organizowanie obozów i wycieczek naukowych i krajoznawczych,
d)organizowanie spotkań, dyskusji, debat,
e)prowadzenie biblioteki,
f)publikowanie prac naukowych i publicystycznych powstałych w Kole, zarówno w wersji papierowej,
jak i elektronicznej, m.in. w kwartalniku Mediator i wortalu medioznawczym utworzonym we
współpracy z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
g)rozwijanie stosunków koleżeńskich i towarzyskich (wyjazdy integracyjne, Bal
Dziennikarza) h)inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art.8. Członkami Koła mogą być wszyscy studenci.
Art.9.Osobom szczególnie zasłużonym dla Koła Walne Zebranie Członków Koła,
bezwzględną większością głosów lub na wniosek Zarządu Koła lub 1/3 członków Koła, może
przyznać tytuł Honorowego Członka Koła.
Art.10.1. Członkiem Koła można zostać poprzez złożenie deklaracji członkowskiej i opłacenie
miesięcznej składki członkowskiej, której wysokość ustala Prezes lub Zarząd Koła oraz aktywny udział
w minimum jednej grupie projektowej. Decyzje o członkostwie podejmuje Prezes lub Zarząd Koła.
10.2. W pracach Koła mogą uczestniczyć inne osoby pod warunkiem przestrzegania statutu Koła.
Art.11. Członkowie Koła, którzy ukończyli studia, a mimo to wyrażają chęć dalszego wspierania
działań Koła, Walne Zebranie Członków Koła, bezwzględną większością głosów lub na wniosek
Zarządu Koła lub 1/3 członków Koła, może przyznać tytuł Wspierającego Członka Koła.
Art.12. Członkowie Koła mają prawo do:
a) współdecydowania o losach Koła poprzez uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków Koła,
b) wybierania i bycia wybieranym do władz Koła na zasadach określonych statutem (z zastrzeżeniem,
że bierne prawo wyborcze przysługuje tylko studentom),
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła, na zasadach
ustalonych przez Zarząd Koła,
d) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła,
e) otrzymania zaświadczenia o swojej działalności w Kole, które wydaje Prezes Koła na podstawie
Deklaracji Członkowskiej złożonej przez zainteresowanego nie później niż w terminie 30 dni
roboczych od wyrażenia słownej woli działalności w Kole.
Art.13. Członkowie Koła są zobowiązani do:
a) podporządkowania się postanowieniom statutu, uchwałom Walnego Zgromadzenia
Członków Koła, zarządzeniom Zarządu Koła i planom działania danej grupy projektowej,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania obowiązków,
c) wypełnienie Deklaracji Członkowskiej i złożenia ją do Prezesa Koła,
d) dbania o dobre imię Koła,
e) opłacania składki,
f) promowania działań Koła.
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Art.14. Honorowi Członkowie Koła mają prawo do:
a) współdecydowania o losach Koła poprzez uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków Koła,
b) wybierania i bycia wybieranym do władz Koła na zasadach określonych statutem ( z zastrzeżeniem,
że bierne prawo wyborcze przysługuje tylko studentom),
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła, na zasadach
ustalonych przez Zarząd Koła,
d) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła,
e) otrzymania zaświadczenia o swojej działalności w Kole, które wydaje Prezes Koła na podstawie
Deklaracji Członkowskiej złożonej przez zainteresowanego nie później niż w terminie 30 dni
roboczych od wyrażenia słownej woli działalności w Kole.
Art.15. Honorowi Członkowie Koła są zobowiązani do:
a) podporządkowania się postanowieniom statutu, uchwałom Walnego Zgromadzenia
Członków Koła, zarządzeniom Zarządu Koła i planom działania danej grupy projektowej,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania obowiązków,
c) wypełnienia Deklaracji Członkowskiej i złożenia ją do Prezesa Koła,
d) dbania o dobre imię Koła,
e) opłacania składki,
f) promowania działań Koła.
Art.16. Wspierający Członkowie Koła mają prawo do:
a) współdecydowania o losach Koła poprzez uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków Koła,
b) wybierania i bycia wybieranym do władz Koła na zasadach określonych statutem ( z zastrzeżeniem,
że bierne prawo wyborcze przysługuje tylko studentom),
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła, na zasadach
ustalonych przez Zarząd Koła,
d) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła,
e) otrzymania zaświadczenia o swojej działalności w Kole, które wydaje Prezes Koła na podstawie
Deklaracji Członkowskiej złożonej przez zainteresowanego nie później niż w terminie 30 dni
roboczych od wyrażenia słownej woli działalności w Kole.
Art.17. Wspierający Członkowie Koła są zobowiązani do:
a) podporządkowania się postanowieniom statutu, uchwałom Walnego Zgromadzenia
Członków Koła, zarządzeniom Zarządu Koła i planom działania danej grupy projektowej,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania obowiązków,
c) wypełnienie Deklaracji Członkowskiej i złożenia ją do Prezesa Koła,
d) dbania o dobre imię Koła,
e) opłacania składki,
f) promowania działań Koła.
Art.18. Utrata członkostwa następuje przez:
a) nieopłacenie składki członkowskiej,
b) pisemne wyrażenie takiej woli,
c) w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu Koła przez członka, nie będącego członkiem
Zarządu Koła lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd Koła bezwzględną większością głosów ma prawo zawiesić
w prawach lub pozbawić członkostwa osoby, o której mowa.
d) w przypadku śmierci,
e) w chwili ukończenia studiów.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KOŁA

Art.19. Władzami Koła są:
a) Walne Zebranie Członków Koła,
b) Zarząd Koła,
c)Komisja Rewizyjna.
Art.20.1.Walne Zebranie Członków Koła jest najważniejszą władzą Koła i ma prawo
podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących.
20.2. Walne Zgromadzenie jest zgromadzeniem członków Koła posiadających prawo uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu.
20.3. Występują dwa rodzaje Walnego Zgromadzenia:
a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Kola, zwane dalej „Walne Zgromadzenie”- odbywa się
raz w roku, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w nowym
roku akademickim na UJ, może zostać zwołane przez Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną, Opiekuna Koła
lub członka Koła po złożeniu przez niego pisemnego wniosku Prezesowi Koła,
b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła, dalej zwane „Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniem” – może zostać zwołane przez Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną, Opiekuna Koła lub
członka Koła po złożeniu przez niego pisemnego wniosku Prezesowi Koła,
c) w nadzwyczajnych przypadkach Zarząd lub Prezes Koła ma prawo do przeprowadzenia jawnego
lub niejawnego głosowania wśród członków koła na grupie mailingowej knsduj@googlegroups.com.
Art.21. Do obowiązków Walnego Zgromadzenia należy:
a) ustalanie planu prac Koła na następny rok,
b) wybór:
− Prezesa Koła,
− Członków Zarządu Koła,
− Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej,
− Opiekuna Koła
c) przyjmowanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej.
Art.22. Do praw Walnego Zgromadzenia należy:
a) zmiana statutu Koła,
b) zmiana składu Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
c) pozbawienie członkostwa.
Art.23. Data Walnego Zgromadzenia Członków Koła musi być podana do powszechnej wiadomości
wraz z proponowanym porządkiem obrad przynajmniej na 7 dni wcześniej.
Art.24. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy z urzędu Prezes Koła lub osoba je zwołująca
lub osoba przez nią wyznaczona, która wyraziła na to pisemną lub ustną zgodę, zwana dalej
„przewodniczącym”.
Art.25.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają względną większością głosów.
25.2. W nadzwyczajnych przypadkach dopuszcza się podejmowanie decyzji poprzez jawne
bądź niejawne głosowanie na grupie mailingowej Koła.
Art.26. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu ma charakter bezpośredni, równy, wolny a przy
wyborach władz Koła również tajny. Przewodniczący może zarządzić tajność głosowania, jeśli
zażąda tego przynajmniej jedna osoba uprawniona do głosowania.
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Art.27.1. Opiekun Koła wybierany jest na wniosek członków Koła spośród pracowników naukowych
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ.
27.2. Wybór Opiekuna Koła zatwierdza Zarząd Koła bezwzględną większością głosów w głosowaniu
jawnym, co dwa lata, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych
w nowym roku akademickim na UJ.
27.3. Opiekun Koła ma prawo:
a) uczestniczenia, zgłaszania wniosków, uchwał i głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Koła,
b) kontrolowania działalności i domagania się wyjaśnień od Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
c) wspierania działalności Koła.
27.4. Opiekun Koła ma obowiązek:
a) doradzania członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej w pracach Koła,
b) wspomagania członków Koła w organizacji badań i rozwijaniu zainteresowań naukowych,
c) wyznaczenia swojego zastępcy jeśli nie jest w stanie pełnić funkcji Opiekuna Koła przez
okres dłuższy niż 21 dni.
Art.28.1. Zarząd Koła składa się z:
a) Prezesa Koła,
b) Wiceprezesa Koła,
c) Skarbnika.
28.2. Członkami Zarządu mogą być tylko studenci.
Art.29. Zarząd Koła:
a) jest kolegialną władzą wykonawczą,
b) administruje majątkiem Koła,
c) kieruje jego działalnością oraz reprezentuje Koło,
d) prowadzi rejestr członków,
e) wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia,
f)składa sprawozdanie ze swojej działalności w formie pisemnej lub ustnej,
g) zdobywa fundusze z Rady Kół Naukowych UJ i od sponsorów lub innych jednostek uniwersytetu.
Art.30. Zarząd Koła ma prawo:
a) uchwalania wysokości składki członkowskiej,
b) wydawania w ramach statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia szczegółowych zarządzeń,
c) stawiania wniosków na Walnym Zebraniu Członków Koła,
d) zwoływania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków Kola
e)uzupełnienia swojego składu w wypadku rezygnacji lub odwołania któregoś z członków. Decyzja ta
wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie w terminie 21 dni.
Art.31. Zarząd Koła jest zobowiązany do złożenia sprawozdania ze swej działalności
Walnemu Zebraniu Członków Koła, za pośrednictwem Prezesa w formie pisemnej lub ustnej.
Art.32. Pracę Zarządu kontroluje Komisja Rewizyjna składająca się z dwóch osób nie wchodzących w
skład Zarządu.
Art.33. Członkowie Zarządu mają obowiązek pod koniec kadencji złożyć sprawozdania z tej
działalności Prezesowi w formie pisemnej lub ustnej.
Art.34. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
Art.35. Kadencja Zarządu trwa rok z jednorazową możliwością ponownego wyboru.
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Art.36. Prezes Koła:
a) jest studentem dziennikarstwa i może pełnić te funkcję co najwyżej dwie kadencje,
b) zwołuje zebrania Zarządu,
c) odpowiada przed Komisją Rewizyjną za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd,
d) jest odpowiedzialny za wszelkie kwestie naukowe, organizacyjne i integracyjne w Kole,
e) jest odpowiedzialny za organizację promocji Koła,
f) jest odpowiedzialny za stan i funkcjonowanie lokalu Koła,
g) jest upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych, za kontrasygnatą Skarbnika,
h) ma prawo do zwoływania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków Koła,
i) ma obowiązek przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Koła
kończącym okres jego urzędowania.
Art.37. W pracy Prezesowi pomaga Wiceprezes, który:
a) zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności i posiada wtedy jego wszelkie prerogatywy,
z wyłączeniem prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych,
b) może zostać wybrany jedynie spośród studentów,
c) ma prawo zwoływania zebrań Koordynatorów grup projektowych,
d) koordynuje prace naukowe prowadzone przez Koło,
e) odpowiada za działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną przez Koło,
f) odpowiada za rejestr materiałów dydaktycznych.
Art.38.1. Skarbnik Koła odpowiada za jego finanse i prowadzi dokumentację finansową.
38.2. Skarbnik Koła ma obowiązek dwa razy w ciągu roku akademickiego przedstawić
sprawozdanie finansowe Członkom Koła.
Art.39. Członkowie Zarządu mogą być odwoływani bezwzględną większością członków Koła
przez Walne Zebranie.
Art.40.1. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji po zdaniu Prezesowi uzupełnionej
dokumentacji oraz przekazaniu wszystkich spraw, którymi się zajmował.
40.2. Uzupełnienie składu Zarządu, w drodze uchwały Walnego Zebrania, powinno nastąpić w
ciągu trzech tygodni od daty ustąpienia bądź odwołania któregoś z Członków Zarządu. Prezes wybiera
osobę pełniącą obowiązki członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej do tego czasu.
Art.41. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
Art.42. Poza członkami Zarządu w jego zebraniach mogą uczestniczyć członkowie Koła.

ROZDZIAŁ V
KOMISJA REWIZYJNA
Art.43. Komisja Rewizyjna:
a) czuwa nad zgodnością działań Członków i władz Koła z jego statutem,
b) ma prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji obrazującej strukturę Koła,
c) ma prawo wzywania poszczególnych Członków Koła na swoje zebrania,
d) ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu,
e) ma prawo zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków Koła, w sytuacjach określonych
przepisami statutu.
Art.44. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków.
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Art.45.1. Komisję Rewizyjną powołuje na okres roku Walne Zgromadzenie
bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków Koła.
45.2. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Prezes jest zobowiązany zwołać w
terminie 21 dni Walne Zebranie celem uzupełnienia składu Komisji .
45.3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się głosowanie drogą internetową w jawnym
bądź niejawnym głosowaniu.

ROZDZIAŁ VI
GRUPY PROJEKTOWE
Art.46. Podstawową formą aktywności Koła jest działalność grup projektowych.
Art.47. Grupy projektowe powołuje Prezes na wniosek co najmniej trzech członków Koła.
Art.48. Pracami grupy projektowej kieruje jej Koordynator, wybierany przez Prezesa spośród
członków danej grupy projektowej.
Art.49. Przynajmniej dwa razy w roku akademickim odbywa się zebranie danej grupy projektowej.
Art.50. Miejscem pracy grup projektowych jest grupa mailingowa: knsduj.googlegroups.com.
Art.51. Decyzję o rozwiązaniu grupy projektowej podejmuje Prezes Koła, za zgodą Zarządu, po
upływie trzech miesięcy od zakończenia projektu.

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK KOŁA
Art.52. Działalność Koła jest finansowana przez Uniwersytet Jagielloński oraz z wpływów od
Członków Koła w postaci składek członkowskich. Koło może pozyskiwać środki od sponsorów lub
innych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Art.53. Majątek Koła składa się z funduszu pieniężnego oraz ruchomości i nieruchomości, które
Koło otrzymało lub zakupiło za posiadane środki finansowe.
Art.54. Składki członkowskie:
a) wysokość składki członkowskiej corocznie ustala Prezes lub Zarząd Koła,
b) składki członkowskie pobierane są przez Skarbnika.
Art.55. W przypadku rozwiązania Koła jego majątek przechodzi na własność Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art.56. Rozporządzenie podpisuje Prezes Koła lub jego Zastępca.
Art.57. Uchwały Walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia Koła.
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Art.58. W trakcie Walnego Zgromadzenia Koła członkowie Koła mogą podjąć uchwałę o zmianie
statutu Koła większością kwalifikowaną 2/3 głosów członków Koła obecnych na Walnym
Zgromadzenia Koła.
Art.59. W trakcie Walnego Zgromadzenia Koła członkowie mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu
Koła większością kwalifikowaną 3/5 głosów członków Koła obecnych na Walnym Zgromadzeniu
Koła.
Art.60. Uchwały, o których mowa w art. 51 i 52. wchodzą w życie z momentem przejęcia ich
przez Walne Zgromadzenie Koła.

Prezes Koła:
Wioletta Klytta
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