STATUT
Naukowego Koła Fizyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
uchwalony dnia 18 listopada 2017 r.
Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia statutu w znacznej
mierze zawisnął, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione poprzednich statutów wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej chwili, w której odpowiedzialność za losy Koła naszego w nasze ręce jest złożona, chcąc na pamięć oraz wdzięczność
teraźniejszych i przyszłych pokoleń żakowskich zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas pycha i namiętność sprawować mogą, dla jaśniejszej przyszłości Koła, dla rozwoju wiedzy
naszej i następców naszych, dla chwały Uniwersytetu, niniejszy Statut uchwalamy.
Nazwa i siedziba Koła
§1.
1. Naukowe Koło Fizyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane dalej Kołem,
jest organizacją studencką działającą przy Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwanym dalej IF UJ).
2. Opiekę nad Kołem sprawuje Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pośrednictwem Opiekuna Koła, którego wybiera Rada Instytutu spośród samodzielnych pracowników IF UJ.
c i, dewizą zaś „Anima Mundi”.
3. Symbolem graficznym koła jest hN |K|F

§2.
Organami Koła są:
(a) Walne Zgromadzenie członków Koła, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,
(b) Zarząd Koła, zwany dalej Zarządem,
(c) Komisja Rewizyjna Koła, zwana dalej Komisją Rewizyjną.
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Zadanie oraz forma pracy Koła
§3.
Do głównych zadań Koła należy:
1. Rozbudzanie wśród studentów zainteresowań naukowych, pasji badawczej, kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy naukowej i samokształcenie.
2. Popularyzacja wiedzy fizycznej w środowisku studenckim i poza nim.
3. Integracja studentów i naukowców.
4. Koleżeńska pomoc w zrozumieniu zagadnień z dziedziny studiów.
§4.
Wyżej wymienione zadania Koło realizuje między innymi przez:
1. Podejmowanie przez członków Koła indywidualnych i zbiorowych prac naukowych.
2. Wygłaszanie przez członków Koła referatów na tematy związane z fizyką lub naukami
pokrewnymi.
3. Organizowanie odczytów, wykładów, referatów, dyskusji, spotkań z zaproszonymi gośćmi lub członkami Koła.
4. Patronat nad spotkaniami pracowników IF UJ oraz przyjezdnych naukowców ze studentami.
5. Organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, obozach, szkołach,
sesjach i zjazdach naukowych.
6. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami z całego świata zajmującymi się fizyką.
7. Utrzymywanie stałego kontaktu z Kołami Naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz innych uczelni.
Walne Zgromadzenie członków Koła
§5.
Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie członków Koła zwane dalej Walnym
Zgromadzeniem.
§6.
1. Walne Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Zwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd raz do roku w listopadzie.
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3. Nadzwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia zwoływane mogą być przez:
(a) Opiekuna Koła,
(b) Komisję Rewizyjną Koła w przypadkach określonych niniejszym Statutem,
(c) Zarząd Koła w przypadkach określonych niniejszym statutem, z inicjatywy własnej lub na wniosek 25% zwyczajnych członków Koła.
4. Organ zwołujący wyznacza termin posiedzenia Walnego Zgromadzenia na dzień zajęć dydaktycznych przypadający nie wcześniej niż w 1 tydzień od podjęcia stosownej
uchwały.
5. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od wyboru Przewodniczącego Posiedzenia.
6. Do momentu wyboru Przewodniczącego Posiedzenia obrady prowadzi Prezes.
7. Przewodniczącego Posiedzenia wybiera Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
8. Kandydata na Przewodniczącego może zgłosić każdy obecny na sali spośród posiadających czynne prawo wyborcze członków Koła obecnych na posiedzeniu.
9. W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby
głosów, Przewodniczącego Posiedzenia wskazuje spośród nich Prezes.
10. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokoły, zawierające w załączniku teksty uchwał, podlegają archiwizacji. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Posiedzenia.
§7.
1. Do ważności posiedzenia niezbędna jest obecność co najmniej 1/2 wszystkich zwyczajnych członków Koła.
2. Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
§8.
Nie później niż na tydzień przed planowanym terminem posiedzenia, Zarząd podaje
do wiadomości Opiekuna Koła oraz wywiesza w widocznym miejscu uchwałę organu zwołującego o zwołaniu posiedzenia Walnego Zgromadzenia, a także proponowany porządek
obrad i listę osób posiadających czynne prawo wyborcze.
Zarząd Koła
§9.
1. Zarząd stanowi władzę wykonawczą Koła.
2. Zarząd wybierany jest na zwyczajnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, o którym
mowa w § 6 pkt 2.
3. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w momencie wyboru i trwa do odbycia wyborów
podczas najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 6 pkt 2.
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§10.
1. Zarząd:
(a) kieruje działalnością Koła,
(b) opracowuje projekt planu pracy Koła,
(c) wykonuje plan pracy Koła uchwalony przez Walne Zgromadzenie,
(d) desygnuje przedstawicieli Koła do organów, w których na mocy innych aktów
zasiada przedstawiciel Koła, udzielając im wszelkich niezbędnych pełnomocnictw,
(e) opracowuje i składa sprawozdania z działalności Koła zainteresowanym organom
uczelni i instytucjom,
(f) przyznaje członkostwo honorowe Koła.
2. Uchwały, o których mowa w pkt 1 lit. f, podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną.
§11.
W skład Zarządu wchodzą:
(a) Prezes,
(b) Wiceprezes ds. Naukowych,
(c) Wiceprezes ds. Szkół i Wyjazdów,
(d) do trzech członków Zarządu.
§12.
1. Zakres obowiązków dodatkowych członków Zarządu wymienionych w § 11 lit. d ustala
uchwałą Zarząd.
2. W każdej kadencji Zarząd zobowiązany jest do wyznaczenia uchwałą spośród siebie
osób odpowiedzialnych za:
(a) administrację infrastrukturą sieciową,
(b) bibliotekę Koła,
(c) finanse Koła,
(d) prowadzenie kancelarii Koła (w tym spisywanie i archiwizację uchwał Zarządu
oraz protokołów z Walnego Zgromadzenia i zebrań Zarządu),
(e) zaopatrzenie w artykuły bieżącej potrzeby.
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§13.
1. Trybem pracy Zarządu są posiedzenia.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Koła nie rzadziej niż raz na miesiąc z wyłączeniem
miesięcy wolnych od zajęć dydaktycznych.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
swojego składu.
4. W przypadku równowagi głos Prezesa Koła jest rozstrzygający.
5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
6. Protokół posiedzenia wraz z tekstami podjętych uchwał podaje się do wiadomości
publicznej nie później niż tydzień po posiedzeniu.
§14.
1. Zarząd odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem za prowadzoną działalność.
2. Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia kończącym kadencję, sprawozdanie ze swojej
działalności składają członkowie Zarządu, przy czym Prezes składa także sprawozdanie
z działalności Koła.
3. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię na temat wykonania przez Zarząd planu pracy Koła i polityki finansowej Koła.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie bądź
nieudzielenie członkom ustępującego Zarządu absolutorium za upływającą kadencję.
5. Osoba, której nie udzielono absolutorium, traci bierne prawo wyborcze na okres najbliższej kadencji Zarządu.
§15.
1. Prezes:
(a) reprezentuje Koło wobec władz, urzędów i innych podmiotów,
(b) kieruje pracami Zarządu,
(c) prowadzi politykę finansową Koła,
(d) ogłasza uchwały Walnego Zgromadzenia,
(e) podpisuje i ogłasza uchwały Zarządu,
(f) przyjmuje zwyczajnych członków Koła.
2. Odmowa przyjęcia w poczet zwyczajnych członków Koła podlega zaskarżeniu do Komisji Rewizyjnej.
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§16.
1. Wiceprezes ds. Naukowych:
(a) organizuje seminaria, referaty i spotkania naukowe,
(b) zatwierdza programy prac badawczych prowadzonych w ramach Koła lub finansowanych z funduszy Koła,
(c) pomaga w organizacji prezentacji działalności poszczególnych zakładów IF UJ,
(d) zatwierdza i przygotowuje wydawnictwa Koła.
2. Wszelkie decyzje Wiceprezesa ds. Naukowych pociągające obciążenia finansowe podlegają kontrasygnacie Prezesa.
§17.
1. Wiceprezes ds. Szkół i Wyjazdów:
(a) organizuje wyjazdy i szkoły Koła oraz przygotowuje ich program naukowy,
(b) zbiera i przedstawia członkom Koła informacje dotyczące analogicznych imprez
organizowanych przez inne instytucje.
2. Wszelkie decyzje Wiceprezesa ds. Szkół i Wyjazdów pociągające obciążenia finansowe
podlegają kontrasygnacie Prezesa.
Komisja Rewizyjna
§18.
1. Komisja Rewizyjna stanowi najwyższy organ kontrolny i odwoławczy Koła.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej ulega zakończeniu razem z końcem kadencji Zarządu.
§19.
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby wybierane przez Walne Zgromadzenie.
2. Trybem pracy Komisji Rewizyjnej są posiedzenia.
3. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący
Posiedzenia Walnego Zgromadzenia, na którym powołano członków tej komisji.
4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. Prawo głosu mają tylko członkowie Komisji Rewizyjnej.
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§20.
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
(a) kontrola działalności Zarządu między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia,
(b) ocena zgodności uchwał Zarządu z niniejszym Statutem i innymi uchwałami Walnego Zgromadzenia,
(c) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i jego członków,
(d) przygotowywanie sprawozdań z wykonania planu pracy Koła,
(e) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
(f) stwierdzenie w przypadkach wymienionych w niniejszym Statucie opróżnienia
urzędu Prezesa i innych członków Zarządu,
(g) ustalanie obowiązującej wykładni przepisów niniejszego Statutu i innych uchwał
Walnego Zgromadzenia.
2. W celu wykonywania zadań wymienionych w pkt 1 Komisja Rewizyjna ma prawo:
(a) dostępu do wszelkich dokumentów Koła,
(b) przesłuchiwać członków Zarządu i innych członków Koła,
(c) uchylać uchwały i decyzje Zarządu i jego członków,
(d) zawieszać Prezesa i innych członków Zarządu.
3. W przypadku zawieszenia członka Zarządu lub stwierdzenia opróżnienia urzędu członka Zarządu, Komisja Rewizyjna zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający nie później niż dwa tygodnie po podjęciu stosownej
uchwały i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu powody swojej decyzji.
4. W przypadku zawieszenia członka Zarządu Walne Zgromadzenie, o którym mowa
w pkt 3, podejmuje decyzję w sprawie złożenia członka Zarządu z urzędu.
5. W przypadkach wymienionych w pkt 1 lit. f i pkt 2 lit. d, do czasu powołania nowego
Prezesa lub oczyszczenia Prezesa z zarzutów obowiązki Prezesa pełni Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej.
6. Zarząd może nie przyjąć do wiadomości decyzji Komisji Rewizyjnej, o której mowa
w pkt 2 lit. c, jednak zobowiązany jest zwołać w ciągu 10 dni posiedzenie Walnego
Zgromadzenia i przedstawić swoją uchwałę lub decyzję do zatwierdzenia.
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Wybory Prezesa, Wiceprezesów i Komisji Rewizyjnej
§21.
1. Prezesem może być każdy członek zwyczajny Koła, należący do Koła przynajmniej
6 miesięcy.
2. Kandydata na stanowisko Prezesa może zgłosić każdy członek zwyczajny Koła na ręce
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Kandydatów można zgłaszać od dnia ogłoszenia terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad jest wybór Prezesa.
4. Jeżeli na trzy dni przed terminem posiedzenia zgłoszonych zostało co najmniej dwóch
kandydatów, listę zamyka się. W przeciwnym wypadku kandydatury zgłaszać można
do momentu głosowania nad wyborem Prezesa.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podaje listę kandydatów do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej zamknięciu.
6. Zgłoszenie kandydata musi być przedłożone na piśmie i zawierać:
(a) imię i nazwisko kandydata,
(b) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie.
7. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa bezwzględną większością głosów w głosowaniu
tajnym, po wysłuchaniu wystąpień wszystkich kandydatów. Kandydat może zrezygnować z prawa do wystąpienia.
8. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata, Walne Zgromadzenie decyduje w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów nad akceptacją jego kandydatury.
W przypadku nieotrzymania wystarczającej liczby głosów stosuje się odpowiednio
§ 20 pkt 3 i 5.
9. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się odrzucając wszystkich kandydatów poza dwoma, którzy uzyskali
największą liczbę głosów. Do wyboru stosuje się pkt 10.
10. Jeżeli w głosowaniu brało udział tylko 2 kandydatów, kandydata, który uzyskał większą
liczbę głosów, uważa się za wybranego. W przypadku równowagi głos Przewodniczącego Posiedzenia przeważa.
§22.
1. Wiceprezesem ds. Naukowych lub Wiceprezesem ds. Szkół i Wyjazdów może być każdy
zwyczajny członek Koła, należący do Koła przynajmniej 6 miesięcy.
2. Wyboru Wiceprezesów dokonuje się po wyborze Prezesa, osobno dla obydwu stanowisk.
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3. Kandydatów na wiceprezesa może zgłosić każdy obecny na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia członek Koła. Wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie.
4. Nie można łączyć funkcji w organach Koła.
5. Głosowanie przeprowadza się analogicznie jak w § 21 pkt 7, 8, 9 i 10.
§23.
1. Dodatkowym członkiem Zarządu o którym mowa w § 11 lit. d może być każdy zwyczajny członek Koła.
2. Wyboru dodatkowych członków Zarządu dokonuje się po wyborze Wiceprezesów.
3. Stosuje się odpowiednio § 22 pkt 3.
4. Wybór dodatkowych członków Zarządu odbywa się w sposób tajny przez głosowanie
„za” lub „przeciw” każdej z kandydatur.
5. Jeśli nie więcej niż trzech kandydatów otrzymało bezwzględną większość głosów „za”,
zostają oni wybrani na dodatkowych członków Zarządu.
6. Jeśli bezwzględną większość głosów otrzymało więcej niż trzech kandydatów, wybrani
zostają trzej kandydaci z największą liczbą głosów.
7. Jeżeli wybory są niemożliwe do rozstrzygnięcia ze względu na taką samą liczbę głosów, przeprowadza się wybory uzupełniające między kandydatami, którzy otrzymali
równą liczbę głosów. Wybory uzupełniające przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
Wymagana jest zwykła większość głosów.
§24.
1. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być każdy zwyczajny członek Koła, będący w Kole przynajmniej 6 miesięcy.
2. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje się po wyborze dodatkowych członków Zarządu.
3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
4. Stosuje się odpowiednio § 22 pkt 3.
5. Głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej jest tajne i polega na wskazaniu od jednego do trzech kandydatów.
6. Za wybranych kandydatów uważa się trzech kandydatów, którzy uzyskali największą
liczbę głosów.
7. Stosuje się odpowiednio § 23 pkt 7.
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§25.
1. Jeżeli na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia nie dojdzie do powołania Prezesa i Wiceprezesów, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej rozpisuje nowe wybory i zwołuje drugie
posiedzenie Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający do dwóch tygodni później.
2. Jeśli drugie posiedzenie Walnego Zgromadzenia także nie powoła Prezesa i Wiceprezesów, Walne Zgromadzenie powołuje trzyosobowy Zarząd Komisaryczny.
3. Wyłonienie Zarządu Komisarycznego następuje w trybie przewidzianym dla Komisji
Rewizyjnej.
4. Zarządowi Komisarycznemu przysługują wszelkie prawa i obowiązki Zarządu, jednak
jest on zobowiązany w ciągu trzech miesięcy, nie licząc miesięcy wolnych od zajęć
dydaktycznych, zwołać posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu wyboru nowego
Prezesa i Wiceprezesów.
Plan pracy Koła i powołanie Zarządu
§26.
1. W ciągu dwóch tygodni od dnia wyboru, Zarząd zobowiązany jest do podjęcia uchwały
o której mowa w § 12 pkt 2.
2. W przypadku niewywiązania się z pkt 1, Zarząd podlega dymisji.
3. W ciągu 2 tygodni od dnia posiedzenia Walnego Zgromadzenia, Zarząd przygotowuje
i podaje do publicznej wiadomości projekt planu pracy Koła na okres kadencji.
4. W okresie tygodnia od podania projektu planu pracy Koła, grupa 5 członków Koła
lub Komisja Rewizyjna może wnieść na ręce Prezesa zastrzeżenia do projektu wraz z
ich uzasadnieniami.
5. W przypadku wniesienia zastrzeżenia, Zarząd przygotowuje i podaje do publicznej
wiadomości nowy projekt planu pracy Koła na okres kadencji.
6. W okresie tygodnia od podania projektu planu pracy Koła, o którym mowa w pkt 5,
grupa 5 członków Koła lub Komisja Rewizyjna może wnieść na ręce Prezesa zastrzeżenia do projektu wraz z ich uzasadnieniami.
7. Jeżeli w określonym w pkt 4 lub pkt 6 terminie zastrzeżenia nie zostaną zgłoszone
uważa się, iż Walne Zgromadzenie projekt planu pracy Koła uchwaliło.
8. W przypadku wniesienia zastrzeżenia, o którym mowa w pkt 6, Prezes zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia i poddaje projekt planu pracy pod głosowanie.
9. Plan pracy uchwalany jest bezwzględną większością głosów.
10. Nieprzyjęcie projektu planu pracy przez Walne Zgromadzenie oznacza dymisję Zarządu.
11. Punktów od 1 do 10 nie stosuje się do Zarządu Komisarycznego.
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Opróżnienie funkcji Prezesa, Wiceprezesa i członka Komisji Rewizyjnej
§27.
1. Opróżnienie urzędu członka Zarządu stwierdza Komisja Rewizyjna.
2. Opróżnienie urzędu członka Zarządu następuje wskutek:
(a) zrzeczenia się urzędu,
(b) śmierci,
(c) utraty biernego prawa wyborczego,
(d) wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego,
(e) ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
§28.
1. Opróżnienie urzędu członka Komisji Rewizyjnej stwierdza Zarząd.
2. Stosuje się odpowiednio § 27 pkt 2.
3. Jeżeli opróżnienie dotyczy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisja wybiera
nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w ciągu tygodnia od powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Posiedzenia
Walnego Zgromadzenia, na którym ów nowy członek został wybrany.
Członkowie Koła
§29.
1. Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych oraz honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student studiów I stopnia, II stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykazujący zainteresowanie fizyką lub pokrewnymi dyscyplinami.
3. Członkiem zwyczajnym Koła może też być pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktywnie uczestniczący w życiu Koła.
4. Członkiem honorowym Koła może być każdy, kto oddał Kołu szczególne zasługi.
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§30.
1. Członkowie zwyczajni Koła mają prawo:
(a) podejmować w ramach Koła prace naukowo-badawcze,
(b) korzystać bezpłatnie z biblioteki Koła,
(c) brać udział w wyjazdach i szkołach organizowanych przez Koło,
(d) korzystać z lokalu Koła i wszystkich urządzeń w nim zawartych.
2. Wnioski o objęcie opieki przez Koło nad pracami wymienionymi w pkt 1 lit. a składa
się na ręce Wiceprezesa ds. Naukowych.
3. W przypadku, gdy liczba miejsc na imprezach organizowanych przez Koło jest ograniczona, członkowie zwyczajni i honorowi Koła mają prawo pierwszeństwa.
4. Regulamin korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu lokalu Koła oraz korzystania z biblioteki ustala Zarząd.
§31.
1. Członkowie zwyczajni Koła mają obowiązek:
(a) brać czynny udział w działalności Koła,
(b) uczestniczyć w każdorazowym Walnym Zgromadzeniu oraz referendum powszechnym Koła,
(c) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd.
2. Członkowie zwyczajni i honorowi mają obowiązek stosować się do postanowień niniejszego statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu.
§32.
1. Prawa zwyczajnego członka Koła wygasają z dniem ukończenia studiów lub skreślenia
z listy studentów.
2. Prezes może podjąć decyzję o utrzymaniu praw członka zwyczajnego na mocy § 29 pkt 3.
§33.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym.
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Kary
§34.
1. Na członków zwyczajnych i honorowych Koła mogą być nakładane kary.
2. Decyzje o nałożeniu kary podejmuje Zarząd lub Walne Zgromadzenie.
3. Od wydanej przez Zarząd decyzji o nałożeniu kary przysługuje odwołanie do Komisji
Rewizyjnej.
4. Zarząd nie może nałożyć kary na członka Komisji Rewizyjnej.
§35.
1. Kary mogą być nakładane za:
(a) naruszenie niniejszego Statutu lub innych uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu,
(b) niewypełnianie obowiązków opisanych w § 31, w szczególności nieopłacanie składek w terminie,
(c) uchylanie się od prac na rzecz Koła,
(d) działanie nieuczciwe lub niegodne studenta,
(e) działanie na szkodę Koła lub jego wizerunku.
2. Karami są:
(a) zawieszenie w części lub całości praw członka na okres do 6 miesięcy,
(b) wykluczenie z listy członków Koła.
Fundusze Koła
§36.
Fundusze koła pochodzą ze składek członkowskich, dotacji władz uczelni i instytucji
oświatowych.
Rozwiązanie Koła
§37.
1. Koło może zostać rozwiązane przez Jego Magnificencję Rektora UJ.
2. Z wnioskiem o rozwiązanie Koła występuje Opiekun Koła.
3. O losie majątku Koła decyduje JM Rektor UJ.
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Postanowienia końcowe
§38.
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem ratyfikacji przez Władze UJ.
§39.
1. Zmiana Statutu może być uchwalona w referendum powszechnym. Quorum wynosi 2/3
posiadających czynne prawo wyborcze zwyczajnych członków Koła. Zmiany zostają
uchwalone w momencie ogłoszenia wyników referendum, jeśli otrzymają co najmniej
dwa razy więcej głosów „za” niż „przeciw” i wchodzą w życie, gdy zostaną ratyfikowane
przez Władze UJ.
2. Projekt zmian Statutu, poddany pod referendum, może zgłosić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 25% zwyczajnych członków Koła posiadających czynne prawo
wyborcze.
3. Tryb przeprowadzenia referendum ustala Walne Zgromadzenie uchwałą.
§40.
Jeżeli w wyniku ustalenia wymaganej przepisami niniejszego Statutu większości lub
quorum otrzyma się liczbę niecałkowitą, większość lub quorum otrzymuje się poprzez
zaokrąglenie tej liczby w górę.
§41.
Ilekroć w statucie jest mowa o „dniach”, rozumie się przez to dni zajęć dydaktycznych. Podobnie jeśli mowa o „tygodniach”, rozumie się przez to 5 kolejnych dni zajęć
dydaktycznych.
§42.
Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc poprzedni statut Naukowego
Koła Fizyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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