PROPONOWANE ZMIANY STATUTU
KOŁA STUDENTÓW STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Poniżej zamieszczamy proponowane przez Zarząd i Komisję Rewizyjną KSSM modyfikacje
w Statucie KSSM UJ. Prosimy o dzielenie się z władzami Koła opiniami na temat
proponowanych zmian.

Artykuł 10 ust. 3
Proponowane brzmienie: pisemnego lub elektronicznego wniosku samego członka KSSM
UJ.
Dotychczasowe brzmienie: pisemnego wniosku samego członka KSSM UJ.

Artykuł 13 ust. 2
Proponowane brzmienie: Przewodniczący zwołuje Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub
na wniosek bezwzględnej większości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków
KSSM UJ, co najmniej 14 dni przed jego terminem.
Dotychczasowe brzmienie: Przewodniczący zwołuje Walne Zebranie z inicjatywy własnej
lub na wniosek bezwzględnej większości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/4
członków KSSM UJ, co najmniej 21 dni przed jego terminem.

Artykuł 16 ust.1
Proponowane brzmienie: Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 12 miesięcy.
Kandydatura na członka Zarządu zgłoszona na Walnym Zebraniu musi być poparta przez
minimum 5 uprawnionych do głosowania członków KSSM UJ.
Dotychczasowe brzmienie: Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 12
miesięcy. Formę i tryb zgłaszania kandydatur na członków Zarządu określa uchwała Zarządu.

Artykuł 17 ust. 1
Proponowane brzmienie: Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków wybierana jest
zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie na okres 12 miesięcy.
Dotychczasowe brzmienie: Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków wybierana jest
zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU
KOŁA STUDENTÓW STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Artykuł 19 ust. 2
Proponowane brzmienie: Nowe sekcje tematyczne powołuje Zarząd na wniosek co najmniej
pięciu członków KSSM UJ.
Dotychczasowe brzmienie: Nowe sekcje tematyczne powołuje Zarząd na wniosek co
najmniej sześciu członków KSSM UJ.

Artykuł 19 ust. 3
Proponowane brzmienie: Koordynator sekcji tematycznej jest wybierany przez Zarząd,
chyba że Członkowie Sekcji tematycznej podczas jej pierwszego spotkania w semestrze zwykłą
większością głosów wybiorą innego.
Dotychczasowe brzmienie: Koordynator sekcji tematycznej jest wybierany przez członków
sekcji.

Artykuł 21 ust. 3
Proponowane brzmienie: Zarząd nie może zastosować sankcji w postaci zawieszenia lub
wykluczenia z KSSM UJ osoby pełniącej czynną funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
Z uzasadnionego powodu członek Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany z pełnionej
funkcji zwykłą większością głosów Walnego Zebrania na wniosek ¼ członków KSSM UJ.
Uargumentowany wniosek musi zostać przedstawiony członkom KSSM UJ najpóźniej na
Walnym Zebraniu.
Dotychczasowe brzmienie: Zarząd nie może zastosować sankcji w postaci zawieszenia lub
wykluczenia z KSSM UJ osoby pełniącej czynną funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
Z uzasadnionego powodu członek Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany z pełnionej
funkcji zwykłą większością głosów na wniosek ¼ członków KSSM UJ. Uargumentowany
wniosek musi zostać przedstawiony członkom KSSM UJ najpóźniej na Walnym Zebraniu.

