
 

Statut Koła Naukowego Filologii Angielskiej WSH Humanitas 

Przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Studenckiego Koła Naukowego WSH Humanitas  dnia 

14.03.2021 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

1) Siedzibą Studenckiego Koła Naukowego WSH Humanitas (zwanego dalej Kołem) jest 

miasto Sosnowiec, a Koło działa przy Instytucie Językoznawstwa WSH Humanitas w 

Sosnowcu, zwanym dalej Uczelnią. 

 

2) Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze statutem 

Uczelni. 

 

3) Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o takich samych 

prawach lub celach. 

 

4) Koło używa emblematu (załącznik nr 1). 

 

5) Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania 

1) Celem Koła jest: 

 

a) działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy w dziedzinie i 

dyscyplinie reprezentowanej przez Koło, 

b) wspieranie działalności naukowej członków Koła, w tym umożliwienie wymiany 

doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów i 

absolwentów, 



c) ułatwienie lepszego startu zawodowego członków Koła, 

d) integracja środowiska studenckiego, 

e) rozwijanie osobowości członków Koła; 

 

2) Koło realizuje swoje cele poprzez: 

 

a) działalność sekcji tematycznych Koła, 

b) organizowanie spotkań ze specjalistami w różnych dziedzinach, 

c) organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości, 

d) podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac 

naukowobadawczych, 

e) udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i obozach naukowych i ich 

organizacja, 

f) współpracę z innymi kołami naukowymi i wszelkiego rodzaju instytucjami i placówkami 

kulturalnymi i naukowymi w kraju i za granicą, 

g) inne przedsięwzięcia zgodne z celami Koła. 

Rozdział III 

 

Prawa i obowiązki członków 

 

1) Członkiem Koła może zostać każdy student i absolwent WSH Humanitas 

zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy w dziedzinach związanych z filologią 

angielską. 

 

2) Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji. 

 

3) Każdy członek Koła ma prawo do: 

 

a) swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów, 

b) udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Koło, 

c) kandydowania i udziału w wyborach do zarządu Koła, 

d) oceniania pracy zarządu. 

 

4) Każdy członek Koła zobowiązany jest do: 

 

a) podporządkowania się postanowieniom statutu, uchwałom Walnego Zgromadzenia, 

rozporządzeniom Zarządu Koła, 



b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego wypełniania swoich 

obowiązków. 

 

5) Prawa członkowskie wygasają: 

 

a) przez dobrowolne wystąpienie, 

b) ostatecznego skreślenia z listy studentów, 

c) w przypadku nie wypełniania obowiązków objętych statutem, na mocy decyzji uchwały 

Zarządu. 

 

6. W przypadku utraty członkostwa w wyniku usunięcia z Koła przez uchwałę Zarządu, 

student może wnieść odwołanie od decyzji do Zarządu (I instancja), a w przypadku 

podtrzymania jej przez Zarząd może w terminie 30 (trzydziestu) dni wnieść odwołanie do 

Walnego Zgromadzenia (II instancja), którego decyzja jest ostateczna. Walne 

Zgromadzenie podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. 

 

Rozdział IV 

Władze Koła 

 

1) Władze Koła stanowią: 

 

a) Walne Zgromadzenie, 

b) Zarząd Koła. 

 

2) Walne Zgromadzenie: 

 

a) jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego 

dotyczących (każdy członek ma jeden głos), 

b) podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, 

c) jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego Koła, 

d) wybiera członków Zarządu w obecności co najmniej 2/3 członków Koła. 

 

3) Zarząd Koła składa się z 3 członków, w tym: 

 

a) Przewodniczącego, 

b) Zastępcy Przewodniczącego, 

c) Sekretarza, 

 



4) Do zadań Zarządu należy: 

 

a) kierowanie działalnością Koła, 

b) reprezentowanie Koła na zewnątrz, 

c) ustalanie planu pracy Koła, 

d) prowadzenie ewidencji członków Koła, 

e) utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na 

terenie Uczelni, 

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków Koła. 

 

5) Zarząd może być zawieszony i odwołany jedynie przez Walne Zgromadzenie w 

obecności co najmniej 3/4 członków Koła kwalifikowaną większością głosów (2/3). 

 

6) Kadencja Zarządu trwa rok. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia 

Walnego Zgromadzenia kończącego Kadencję. 

 

7) W przypadku rezygnacji członka zarządu zostaje zwołane Walne Zgromadzenie, 

podczas którego przeprowadza się wybory na zwolnione stanowisko. Kadencja wybranego 

w ten sposób członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji wybranych wcześniej 

członków Zarządu. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego z pełnionej funkcji do 

czasu wyboru nowego Przewodniczącego, jego prawa i obowiązki przejmuje Zastępca 

Przewodniczącego. 

 

Rozdział V 

Opiekun Koła 

 

1) Opiekuna Koła zatwierdzają władze Uczelni. 

2) Opiekun występuje w interesach Koła przed Władzami Uczelni. 

3) Opiekun jest doradcą naukowym Koła. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

1) Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zgromadzenie i 

zatwierdzenia przez Władze Uczelni. 

 

2) W tym samym trybie dokonuje się zmian statutu. 

 



3) Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w 

obecności ¾ członków Koła kwalifikowaną większością głosów. 

 

4) Zarząd składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności. 


