STATUT KOŁA JĘZYKOZNAWCZEGO

Rozdział I — Koło, jego cele i sposoby działania
§1.
1. Koło Językoznawcze, zwane dalej „Kołem”, jest uczelnianą organizacją
studencką wpisaną do rejestru uczelnianych organizacji studenckich prowadzonego przez Rektora UKSW.
2. Koło funkcjonuje przy Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
3. Cele Koła to:
(a) poszerzanie wiedzy językoznawczej członków Koła oraz uczestników
organizowanych imprez;
(b) rozwijanie ich umiejętności językowych;
(c) poszukiwanie praktycznych zastosowań wiedzy z zakresu językoznawstwa;
(d) zapoznawanie się z sylwetkami oraz dorobkiem badaczy, którzy w
istotny sposób wpłynęli na rozwój językoznawstwa;
(e) upowszechnianie zainteresowań językoznawczych wśród studentów;
(f) integrowanie środowiska akademickiego.
4. Koło realizuje swoje cele poprzez:
(a) regularne spotkania poświęcone wybranym zagadnieniom językoznawczym;
(b) uczestniczenie w konferencjach naukowych, popularyzatorskich oraz
w innych podobnych przedsięwzięciach;
(c) organizowanie warsztatów, konferencji, wyjazdów badawczych, wystaw itp.;
(d) pisanie i publikowanie tekstów z zakresu językoznawstwa i dziedzin
pokrewnych.
Rozdział II — Opiekun, Władze i członkowie Koła
§2.
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1. Koło ma swojego opiekuna, którym jest pracownik naukowo-dydaktyczny
Wydziału Nauk Humanistycznych.
2. Opiekunowi w pełnieniu obowiązków może pomagać Zastępca, którym
jest również pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Humanistycznych.
3. Władzami Koła są:
(a) Walne Zgromadzenie Członków;
(b) Zarząd.
§3.
1. Walne Zgromadzenie Członków:
(a) wybiera Prezesa — zwykłą większością głosów;
(b) zatwierdza proponowany przez Prezesa Zarząd — również zwykłą
większością głosów;
(c) w sytuacjach szczególnych, po konsultacji z Opiekunem, może również odwołać Zarząd w całości lub jego poszczególnych członków
przed upływem kadencji — również zwykłą większością głosów;
(d) udziela Zarządowi absolutorium po wysłuchaniu jego sprawozdania z
działalności Koła podczas minionej kadencji;
(e) akceptuje plan pracy Koła przedstawiony przez Zarząd na początku
jego kadencji.
2. Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła przewodniczy Opiekun lub jego
Zastępca.
3. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przynajmniej raz w semestrze przez Zarząd lub przez Opiekuna albo jego Zastępcę w sposób
zwyczajowo przyjęty, z tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Prawo głosu podczas zebrań Walnego Zgromadzenia Członków mają wyłącznie członkowie zwyczajni.
§4.
1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza i Skarbnika.
2. Zarząd kieruje pracami Koła oraz reprezentuje je na zewnątrz.
3. Skarbnik odpowiada za powierzone mu fundusze przed Zarządem i Opiekunem Koła.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
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5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich swoich członków. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos
Prezesa.
6. Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki.
7. Zarząd pełni swe obowiązki aż do przejęcia ich przez następny Zarząd.
8. W wypadku ustąpienia Zarządu przed upływem kadencji Opiekun Koła
lub jego Zastępca zwołuje Walne Zgromadzenie w celu wyłonienia nowego
Zarządu.
9. Zarząd ma obowiązek przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności najpóźniej po upływie dwóch tygodni od zakończenia
kadencji.
§5.
1. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2. Członkiem stowarzyszonym Koła może zostać każdy pracownik Wydziału
Nauk Humanistycznych UKSW.
3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i stowarzyszonych
Koła podejmuje Zarząd.
4. Członkowie Koła mają prawo udziału we wszystkich przedsięwzięciach
organizowanych przez Koło oraz uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Członków i składania wniosków w sprawach działalności Koła.
5. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach
do władz Koła.
6. Członkostwo wygasa na skutek: wystąpienia z Koła; ukończenia studiów w
UKSW; wydalenia z Koła uchwałą Zarządu w wypadku popełnienia czynu
na szkodę Koła lub nieprzestrzegania jego praw; ustania działalności Koła.
7. Od uchwały Zarządu o wydaleniu z Koła przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały
Zarządu.
Rozdział III — Zmiana statutu
§6.
1. Niniejszy Statut uchwala Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów. Taką samą większością Walne Zgromadzenie może dokonać
zmian w Statucie.
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2. Wniosek o zmianę Statutu musi wpłynąć do Opiekuna lub jego Zastępcy
oraz Zarządu najpóźniej 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków
i musi być umieszczony w porządku obrad.
Rozdział IV — Przepisy końcowe
§7.
1. Wiążącej wykładni postanowień niniejszego Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków, a w przerwach miedzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków – Zarząd.
2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie w dniu stwierdzenia przez Rektora UKSW zgodności z przepisami prawa i statutem Uczelni.
3. Pierwszymi członkami Koła stają się osoby, które zadeklarowały chęć przystąpienia do niego do dnia pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków.
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