
Statut 

KGUJ Geografów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

im. Ludomira Sawickiego 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego (zwane dalej 

KGUJ) jest uczelnianą organizacją studencką działającą przy Instytucie Geografii i 

Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (zwanym dalej IGiGP 

UJ). 

 

§2 

 

Siedziba KGUJ mieści się w Krakowie. 

 

§3 

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o:  

Walnym Zebraniu – należy przez to rozumieć zebranie członków KGUJ zwołane w trybie 

zwyczajnym lub nadzwyczajnym, będące najwyższą władzą w KGUJ. 

 

Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd KGUJ składający się z sześciu członków i 

Prezesa wybranych przez Walne Zebranie.  

 

Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć organ kontrolny KGUJ złożony z trzech 

członków wybranych przez Walne Zebranie.  

 

Kworum – stanowi co najmniej ½ zwyczajnych i nadzwyczajnych członków KGUJ.  

 

Większość zwykła – większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu 

opowiada się za wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.  

 

Większość bezwzględna – większość osiągnięta gdy podczas głosowania liczba głosów za 

wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się.  

 

 

 



 

§ 4 

 

KGUJ może współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, o 

tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych 

organizacji na zasadach pełnej autonomii, a decyzje w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie. 

W szczególności na zasadach określonych w niniejszym statucie KGUJ współpracuje z 

EGEA Kraków, jednostką członkowską Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Geografii 

i Młodych Geografów (European Geography Association for students and young 

geographers). 

 

§5 

 

Opiekę nad KGUJ sprawuje Opiekun KGUJ. Opiekunem KGUJ może być pracownik 

naukowy IGiGP UJ wybrany przez Zarząd w porozumieniu z dyrekcją IGiGP UJ i 

zatwierdzony przez Walne Zebranie. 

 

§6 

 

Działalność KGUJ finansowana jest z funduszy własnych (w tym składek członkowskich) lub 

funduszy przydzielonych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz z innych środków, 

zaakceptowanych przez Zarząd w porozumieniu z Opiekunem KGUJ. 

 

 

Rozdział II 

Cele KGUJ 

 

§7 

 

Celem KGUJ jest: 

1. pogłębianie zainteresowań w zakresie nauk geograficznych poprzez badania terenowe 

i kameralne, 

2. popularyzacja wiedzy geograficznej, 

3. organizowanie życia naukowego i towarzysko-kulturalnego członków KGUJ, 

4. dbałość o kultywowanie i podtrzymywanie tradycji geograficznych i przekazywanie 

ich przyszłym pokoleniom, 

5. stwarzanie możliwości rozwoju naukowego członkom KGUJ, 

6. współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania, 

7. pogłębianie współpracy z IGiGP UJ. 

 

 

 



 

 

Rozdział III 

Członkowie KGUJ 

 

§8 

 

Członkowie KGUJ dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. nadzwyczajnych, 

3. honorowych. 

 

§9 

 

Zwyczajnym członkiem KGUJ może zostać: 

1. student I i II stopnia IGiGP UJ, który wypełnił i złożył deklarację członkowską. 

Kandydatura jest rekomendowana przez trzech zwyczajnych członków KGUJ.  

2. Student I i II stopnia innego kierunku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

który wypełnił i złożył deklarację członkowską. Kandydatura jest 

rekomendowana przez trzech zwyczajnych członków KGUJ. 

3. Do 4 tygodni od złożenia deklaracji członkowskiej Zarząd podejmuje uchwałę w 

przedmiocie przyjęcia nowych członków KGUJ. W takim wypadku zapłata 

składki członkowskiej za dany rok akademicki powinna nastąpić najpóźniej w 

dniu wydania legitymacji członkowskiej. 

 

§10 

 

Obowiązkiem zwyczajnych członków KGUJ jest: 

1. uczestniczenie w Walnych Zebraniach KGUJ, 

2. dbanie o dobre imię oraz mienie KGUJ, 

3. czynny udział w pracach KGUJ, 

4. przestrzeganie Statutu KGUJ i uchwał Walnego Zebrania, 

5. terminowe płacenie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne 

Zebranie. 

 

§11 

 

Prawem zwyczajnych członków KGUJ jest: 

1. uczestniczenie w Walnych Zebraniach KGUJ, 

2. korzystanie z mienia KGUJ, 

3. czynne i bierne prawo wyborcze do Organów KGUJ. 

 



 

 

§12 

 

Członkiem nadzwyczajnym KGUJ może zostać student I i II stopnia dowolnego kierunku 

studiów spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zainteresowany pracą KGUJ 

i przyjęty, na jego pisemny, umotywowany wniosek, przez Zarząd większością głosów. 

 

§13 

 

Obowiązkiem nadzwyczajnych członków KGUJ jest: 

1. uczestniczenie w Walnych Zebraniach KGUJ, 

2. dbanie o dobre imię oraz mienie KGUJ, 

3. przestrzeganie Statutu KGUJ i Uchwał Walnego Zebrania, 

4. terminowe płacenie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne 

Zebranie. 

 

§14 

 

Prawem nadzwyczajnych członków KGUJ jest: 

1. korzystanie z mienia KGUJ, 

2. czynny udział w pracach KGUJ, 

3. czynne prawo wyborcze do Organów KGUJ. 

 

§15 

 

Utrata zwyczajnego lub nadzwyczajnego członkostwa w KGUJ następuje: 

1. po utracie statusu studenta (nie dotyczy zmiany stopnie studiów z I na II), 

2. na skutek pisemnej rezygnacji przedłożonej Zarządowi KGUJ, 

3. w wyniku podjętej większością głosów decyzji Zarządu, jeżeli członek nie 

przestrzega Statutu KGUJ lub uchwał Walnego Zebrania, 

4. w wyniku nie zapłacenia składki członkowskiej na rok bieżący w ustalonym przez 

Zarząd terminie. 

 

§16 

 

Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla KGUJ. O przyznaniu 

członkostwa honorowego decyduje Walne Zebranie. 

 

§17 

 

Prawem honorowych członków KGUJ jest: 



1. uczestniczenie w pracach KGUJ, 

2. korzystanie z mienia KGUJ. 

 

§18 

 

Jeśli utrata członkostwa nastąpiła w trybie określonym w § 16 ust. 2 lub 3 ponowne 

wstąpienie do KGUJ może odbyć się wyłącznie za zgodą Zarządu. 

 

 

Rozdział IV 

Organy KGUJ 

 

§19 

 

Organami KGUJ są: 

1. Walne Zebranie, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Sąd koleżeński. 

 

KGUJ na zewnątrz reprezentuje jednoosobowo Prezes KGUJ lub Wiceprezes łącznie z innym 

członkiem Zarządu. 

 

Walne Zebranie 

 

§20 

 

Walne Zebranie jest najwyższym Organem KGUJ. 

 

§21 

 

Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 

 

§22 

 

Walne Zebranie w trybie zwyczajnym zbiera się raz w roku akademickim i jest zwoływane 

przez Zarząd. Walne Zebranie w trybie zwyczajnym powinno się odbyć nie później niż trzy 

miesiące od rozpoczęcia roku akademickiego. 

 

§23 

 

Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym może zostać zwołane przez: 



1. Zarząd, 

2. Komisje Rewizyjną, 

3. 1/3 zwyczajnych i nadzwyczjanych członków KGUJ, 

4. Opiekuna KGUJ. 

 

 

§24 

 

Dla ważności Obrad Walnego Zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy 

członków KGUJ uprawnionych do głosowania.  

 

§25 

 

Decyzje na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwały 

o rozwiązaniu KGUJ, wyboru Prezesa oraz zmiany Statutu. 

Decyzje dotyczące wyboru Prezesa oraz zmiany Statutu zapadają bezwzględną 

większością głosów. 

 

§26  

 

Walne Zebranie ma prawo rozwiązać KGUJ większością 2/3 głosów i w porozumieniu 

z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego zadecydować o majątku KGUJ. 

 

§27  

 

Informacja o terminie Walnego Zebrania musi zostać ogłoszona w zwyczajowo 

przyjęty sposób co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania 

zwołanego w trybie zwyczajnym i co najmniej na tydzień przed terminem Walnego 

Zebrania zwołanego w trybie nadzwyczajnym. 

 

§28  

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. decydowanie o kierunkach rozwoju KGUJ, 

2.  dokonywanie wyboru Prezesa, 

3. dokonywanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4. zatwierdzanie Opiekuna KGUJ, 

5. ocenianie pracy Zarządu, 

6. decydowanie o wysokości składki członkowskiej, 

7. dokonywanie zmian i uchwalanie Statutu, 

8. decydowanie o nadaniu i odebraniu członkostwa honorowego, 

9. decydowanie o rozwiązaniu KGUJ, 



10. podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach nienależących do kompetencji 

innych Organów KGUJ, 

11. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i członkom Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Zarząd KGUJ 

 

§29 

 

Zarząd KGUJ składa się z Prezesa i sześciu członków. Kadencja Zarządu trwa rok i kończy 

się z chwilą odbycia głosowania w przedmiocie udzielenia absolutorium. 

W przypadku nie dokonania przez Walne Zebranie wyboru nowego Zarządu, kadencja 

Zarządu zostaje przedłużona do chwili wyboru nowego Zarządu. 

 

§30 

 

Do obowiązków poszczególnych członków Zarządu należy: 

1. Prezes – reprezentowanie KGUJ, koordynacja działalności KGUJ, zwoływanie 

i prowadzenie zebrań Zarządu, udział w zebraniach Rady Kół Naukowych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, bądź desygnowanie przedstawiciela 

KGUJ, 

2. Wiceprezes – pełnienie obowiązków Prezesa w trakcie jego nieobecności, 

koordynacja działalności naukowej KGUJ, informowanie o bieżącej działalności 

KGUJ, 

3. Skarbnik – zarządzanie środkami finansowymi, prowadzenie rozliczeń finansowych 

z Radą Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz pozostałymi 

organizacjami, sporządzanie sprawozdań finansowych, ewidencja członków KGUJ, 

4. Sekretarz/archiwista – przygotowywanie sprawozdań z zebrań Zarządu KGUJ, 

odbieranie korespondencji KGUJ, archiwizacja pism przychodzących i 

wychodzących, udostępnianie i opieka nad księgozbiorem KGUJ oraz zbiorami 

kartograficznymi, prowadzenie i aktualizacja katalogu bibliotecznego, 

5. Członkowie zarządu –  konserwacja i inwentaryzacja mienia KGUJ, organizacja 

działalności integracyjnej. 

 

§31 

 

Zebrania Zarządu są zwoływane przez Prezesa lub Wiceprezesa KGUJ, na co najmniej dwa 

dni przed planowanym terminem, poprzez zawiadomienia wysłane na adres mailowy do 

wszystkich członków Zarządu.  

 

§32 

 



Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, na posiedzeniach zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej 4 członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa, jeżeli 

wszyscy Członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. W 

razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa KGUJ.  

 

§33 

 

Do obowiązków Zarządu należy: 

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

2. kierowanie działalnością oraz reprezentowanie KGUJ, 

3. składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu, 

4. reprezentowanie członków KGUJ wobec władz Uczelni, 

5. zwołanie Walnego Zebrania w trybie zwyczajnym, 

6. zwoływanie Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym. 

 

§34 

 

Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem i władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie za majątek KGUJ. 

 

§35 

 

Działalność Zarządu kontroluje Komisja Rewizyjna. 

 

§36 

 

Utrata funkcji w Zarządzie następuje na skutek:  

1. pisemnego oświadczenia o rezygnacji złożonego Zarządowi KGUJ.  

2. po utracie statusu studenta (nie dotyczy zmiany stopnie studiów z I na II), 

3. w wyniku podjętej większością głosów decyzji Walnego Zebrania, jeżeli 

członek nie przestrzega Statutu KGUJ lub uchwał Walnego Zebrania, 

4. w wyniku nie zapłacenia składki członkowskiej na rok bieżący w ustalonym przez 

Zarząd terminie. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§37 

 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków KGUJ. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 

rok i kończy się z chwilą odbycia głosowania w przedmiocie udzielenia absolutorium. 



W przypadku nie dokonania przez Walne Zebranie wyboru nowej Komisji Rewizyjnej, 

kadencja Komisji Rewizyjnej zostaje przedłużona do chwili wyboru nowej Komisji 

Rewizyjnej. 

 

§38 

 

Do Komisji Rewizyjnej mogą zostać powołane osoby, które były członkami 

KGUJ przynajmniej dwa lata. 

 

      §39 

 

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

1. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu, 

2. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi KGUJ, 

3. kontrola zgodności działań Zarządu ze Statutem KGUJ i Uchwałami Walnego 

Zebrania, 

4. kontrola przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem 

KGUJ. 

 

§40 

 

W razie wykrycia nieprawidłowości w działalności KGUJ, jego organów lub członków 

organów Komisja Rewizyjna zwołuje zebranie Zarządu celem podjęcia stosownych działań. 

 

Rozdział V 

Wybory 

 

§41 

 

Do każdego z Ogranów KGUJ przeprowadza się osobne wybory. 

 

§42 

 

Prawo do zgłaszania kandydatur w wyborach Organów KGUJ (z wyjątkiem Sądu 

koleżeńskiego) mają zwyczajni i nadzwyczajni członkowie KGUJ. Zgłaszanie kandydatur do 

Organów KGUJ kończy się z chwilą ogłoszenia przez Przewodniczącego Walnego Zebrania 

zakończenia tego etapu wyborów i przejścia do przygotowania kart do głosowania.  

 

 

§43 

 



Wybory Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej są równe, bezpośrednie i odbywają się 

w głosowaniu tajnym. 

 

 

 

§44 

 

Niewypełniona lub błędnie wypełniona karta do głosowania uznawana jest za głos 

nieważny, ale liczona jest do frekwencji. 

 

Prezes KGUJ 

 

§45 

 

Każdy z członków KGUJ uprawnionych do głosowania może oddać tylko jeden głos 

w wyborach na Prezesa KGUJ. 

 

§46 

 

W przypadku nieuzyskania przez żadnego kandydata bezwzględnej większości głosów 

następuje druga tura głosowania. 

 

§47 

 

W drugiej turze członkowie głosują na jednego z dwóch kandydatów, którzy otrzymali 

największą liczbę głosów w pierwszej turze. 

 

§48 

 

W przypadku nieuzyskania przez żadnego kandydata bezwzględnej większości głosów 

w drugiej turze następuje przerwa w obradach, po której członkowie ponownie wybierają 

Prezesa głosując na jednego z dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów 

w pierwszej turze. 

 

§49 

 

Procedura z §48 powtarzana jest aż do uzyskania przez któregoś z kandydatów bezwzględnej 

większości głosów. 

 

Zarząd KGUJ 

 

§50 



 

Każdemu członkowi KGUJ uprawnionemu do głosowania przysługuje 6 głosów w wyborach 

do Zarządu KGUJ.  

 

 

§51 

 

W skład zarządu wchodzi 6 osób, które uzyskały największą liczbę głosów w wyborach do 

Zarządu KGUJ. 

Do Zarządu zostają powołane osoby, które uzuskały w Wyborach największą liczbę głosów 

i dokonały między sobą podziału funkcji pełnionych w Zarządzie. Podział funkcji jest 

zatwierdzany Walne Zebranie. 

 

§52 

 

W razie uzuskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów do Zarządu stosuje się 

odpowiednio procedurę określoną w §48 niniejszego Statutu. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§53 

 

Każdemu członkowi KGUJ uprawnionemu do głosowania przysługują 3 głosy w wyborach 

do Komisji Rewizyjnej.  

§54 

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby, które uzyskały największą liczbę głosów 

w wyborach do Komisji Rewizyjnej.  

 

§55 

 

W razie uzuskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów do Zarządu stosuje się 

odpowiednio procedurę określoną w §48 niniejszego Statutu. 

 

 

 

Rozdział VI 

Sąd koleżeński 

 

§56 

 



Spory między członkami KGUJ rozstrzyga Sąd koleżeński złożony z 3 osób powoływany 

ad hoc przez Zarząd KGUJ i zaakceptowany przez osoby zainteresowane.  

 

 

 

 

§57 

 

Sąd koleżeński: 

1. rozstrzyga spory między członkami lub innymi organami KGUJ, w tym spory 

kompetencyjne, 

2. orzeka w przedmiocie spraw dyscyplinarnych, 

3. prowadzi mediacje między członkami KGUJ. 

 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§58 

 

Statut KGUJ uchwala Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, a zatwierdza Rektor 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

§59 

 

Statut KGUJ obowiązuje po pisemnym zatwierdzeniu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

§60 

 

Wszelkie zmiany w Statucie KGUJ mogą być dokonane w trybie określonym w §58. 

 

 


