
 

STATUT 

Koła Naukowego Lingwistów „Partykuła”, działającego przy Instytucie 

Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

● Podstawą prawną powstania i działania koła jest ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). 

 

 

ROZDZIAŁ I 
 

Postanowienia ogólne 

 

1. Koło przyjmuje nazwę Koło Naukowe Lingwistów „Partykuła”. 

2. Koło działa przy Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym  

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Koło jest finansowane z funduszy przyznawanych przez Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego i ze środków pozyskanych we własnym zakresie. Władzom Uczelni 

przedstawiane będzie sprawozdanie wraz z rozliczeniem z otrzymanych środków raz w 

semestrze. 

4. Koło jest samodzielną i samorządową organizacją studencką o charakterze naukowym, 

niezależną od władz Instytutu Filologii Słowiańskiej. 

5. Koło jest organizacja niezależną politycznie, niezwiązaną z żadną partią polityczną; 

może skupiać członków o różnych światopoglądach i sympatiach politycznych. 

6. Koło nie posiada osobowości prawnej. 

7. Koło może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych. Decyzję dotyczącą 

przystąpienia do powyższych organizacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 

bezwzględną w obecności co najmniej połowy członków. 

8. Siedziba Koła znajduje się we Wrocławiu. 

 

 

ROZDZIAŁ II 
 

Cel i zadania 

 

1. Istotą działalności KNL „Partykuła” jest pogłębianie i szerzenie wiedzy językoznawczej, 

w szczególności w zakresie językoznawstwa słowiańskiego, w tym też porównawczego i 

konfrontatywnego, wyrażające się w: 

– stwarzaniu form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej 

inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych; 

– popularyzacji indywidualnych osiągnięć Członków Koła; 

– organizowaniu seminariów i zjazdów naukowych oraz braniu udziału w tego rodzaju 

imprezach organizowanych przez inne ośrodki naukowe; 

– stworzeniu możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach; 

– integracji środowiska naukowego i studenckiego; 

– współpracy z innymi organizacjami studenckimi i naukowymi. 

 

 

ROZDZIAŁ III 



 

Członkowie Koła 

 

1. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student lub pracownik naukowy 

Uniwersytetu Wrocławskiego zainteresowany problematyką naukową Koła. Członkostwo 

nabywa się na podstawie decyzji Zarządu Koła. 

2. Członkiem honorowym Koła może zostać osoba specjalnie zasłużona dla Koła na 

podstawie decyzji Walnego Zebrania. 

3. Członek Koła ma prawo: 

– brać udział we wszystkich formach działalności statutowej Koła; 

– udziału w Walnym Zebraniu; 

– do czynnego i biernego prawa wyborczego. 

4. Członek Koła ma obowiązek: 

– przestrzegać postanowień Statutu Koła oraz uchwał jego organów; 

– terminowo wywiązywać się z powierzonych prac. 

5. Członkostwo traci się: 

– na wniosek samego studenta; 

– w drodze uchwały Zarządu podjętej w przypadku postępowania Członka Koła 

sprzecznego ze statutem Koła, statutem Uniwersytetu Wrocławskiego lub w inny sposób 

nie dający się pogodzić z obowiązkami studenta UWr. Członkowi Koła, wobec którego 

podjęto decyzję o utracie członkostwa, przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania 

w terminie do 21 dni od dnia przedstawienia postanowienia. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 
 

Władze Koła 

 

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie, w którym uczestniczyć mogą wszyscy 

członkowie Koła. Uczestnicy Walnego Zebrania wybierają Przewodniczącego Zebrania. 

2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Koła przynajmniej raz w ciągu roku 

akademickiego. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływać może Opiekun Naukowy lub Przewodniczący 

Zarządu w porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła. 

4. Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego. 

5. Przewodniczący przedstawia kandydatury Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz 

Skarbnika, które wymagają zaakceptowania przez Członków Walnego Zebrania w formie 

uchwały. 

6. Zarząd wybierany jest spośród Członków Koła. 

7. W skład Zarządu wchodzą: 

– Przewodniczący; 

– Wiceprzewodniczący; 

– Sekretarz; 

– Skarbnik. 

8. Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki. 

9. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

– określanie kierunków pracy Koła; 

– wybór i przedterminowe odwołanie Zarządu. 

10. Do kompetencji Zarządu należy: 

– reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni; 



– organizowanie i kierowanie pracą Koła; 

– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania. 

11. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy Członków Koła. Głosowanie jest jawne, chyba, że dotyczy wyborów, 

albo, gdy tajności głosowania zażąda którykolwiek z Członków Koła. W przypadku 

nieobecności na Walnym Zebraniu więcej niż 50% Członków Koła Zarząd w 

porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła zwołuje w terminie 14 dni ponownie Walne 

Zebranie, dla którego ważności nie jest wymagana połowa Członków Koła. O takiej 

możliwości Zarząd jest zobowiązany zawiadomić Członków Koła w informacji o Walnym 

Zebraniu na 5 dni przed zebraniem. 

12. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

 

 

ROZDZIAŁ V 
 

Rozwiązanie Koła 

 

1. Koło ulega rozwiązaniu w przypadku: 

– podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy 

obecności 2/3 Członków Koła; 

– zaprzestania działalności przez okres sześciu miesięcy; 

– zmniejszenia się składu osobowego do dwóch osób. 

2. Działalność Koła ulega zawieszeniu, jeżeli liczba Członków Koła zmniejszy się do 

trzech osób. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 
 

Tryb uchwalenia Statutu 

 

1. Statut uchwala i dokonuje w nim zmian Walne Zebranie. 

2. Do uchwalenia i zmiany statutu wymagana jest większość 2/3 głosów w obecności co 

najmniej połowy Członków Koła. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 
 

Opiekun Koła 

 

1. Kandydat na opiekuna naukowego Koła jest wybierany większością 2/3 głosów przez 

Walne Zebranie i zatwierdzany przez Rektora UWr. Zarząd Koła może zwrócić się do 

Rektora Uczelni o zmianę Opiekuna. 

2. Opiekun Koła reprezentuje je przed władzami UWr. 

3. Opiekun Koła pomaga organizować działalność Koła. Ma prawo wpływać na program 

działania Koła. 

4. Istnieje możliwość wyboru Opiekun Honorowego, którego kandydaturę zgłasza Zarząd 

Koła lub jego Opiekun i zatwierdzają Członkowie większością 2/3 głosów. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 



 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora UWr., w przypadku ich 

niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w art. 205 ust. 4 ustawy. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do rejestru Uczelnianego  Organizacji 

Studenckich, który prowadzi Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Wrocław, 25.05.2005 r. 


