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STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO ANGLISTÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY 
WYŻSZEJ im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w BIAŁEJ PODLASKIEJ 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nazwa Koła 

1.  Studenckie  koło  naukowe  nosi  nazwę:  Studenckie  Koło  Naukowe  Anglistów  Państwowej  Szkoły 
Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i zwane jest w treści Statutu Kołem. 

2. Przyjętym skrótem tej nazwy jest Koło Anglistów PSWBP. 

3. Koło może używać znaku graficznego (loga), którego projekt znajduje się w załączniku niniejszego 
Statutu. 

§ 2. Siedziba i teren działania 

1.  Siedzibą  Koła  jest  Instytut  Neofilologii  Państwowej  Szkoły Wyższej  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w 
Białej Podlaskiej (zwanej dalej Uczelnią lub PSWBP), mieszczącej się przy ulicy Sidorskiej 102 w Białej 
Podlaskiej. 

§ 3. Charakter i podstawy działalności 

1. Koło zrzesza studentów Instytutu Neofilologii (specjalność: Język Angielski) PSWBP. 

2. Koło jest organizacją studencką i działa na podstawie: 

i.  Ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, 
poz. 1365 z późń. zm.), 

ii.  Statutu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 
iii.  Statutu  Koła  Naukowego  Anglistów  Państwowej  Szkoły  Wyższej  im.  Papieża  Jana 

Pawła II w Białej Podlaskiej. 

ROZDZIAŁ II 

Cele i metody działania 

§ 4. Cele Koła 

1. Podstawowymi celami Koła są: 

i.  pogłębianie wiedzy filologicznej członków Koła, 
ii.  pogłębianie wiedzy członków Koła na temat krajów anglosaskich, ich kultury, historii, 

literatury, języka. 
iii.  rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i 

popularyzatorską w środowisku studenckim,
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iv.  umożliwienie  wymiany  doświadczeń  i  prezentowania  wyników  prac  badawczych 
studentów Neofilologii PSWBP, 

v.  integracja środowiska studentów ze specjalności Anglistyka, 
vi.  promocja Uczelni  i  kierunku anglistyki wśród  lokalnej  społeczności, w  szczególności 

młodzieży licealnej. 

2. Cele Koła wymienione w § 4. punkt 1, realizowane będą poprzez: 

i.  inicjowanie  i  organizowanie  zebrań  naukowych,  spotkań,  wykładów,  warsztatów  i 
dyskusji, 

ii.  organizowanie  spotkań  i  studenckich  sesji  naukowych  popularyzujących  kulturę, 
literaturę i historię krajów anglosaskich, 

iii.  promocję celów Koła, 
iv.  współdziałanie z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi, 
v.  zdobywanie,  gromadzenie,  opracowywanie, oraz analizowanie materiałów,  które  są 

przedmiotem zainteresowań członków Koła, 
vi.  organizowanie wyjazdów w celach naukowych, 
vii.  wymianę poglądów i dyskusje w ramach Koła, 
viii.  rozwój indywidualnych zainteresowań członków Koła, 
ix.  działalność na rzecz Uczelni i Instytutu Neofilologii PSWBP. 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki 

§ 5. Członkostwo w Kole 

1.  Członkostwo  w  Kole  jest  dobrowolne.  Działalność  w  Kole  uważana  jest,  jako  zajęcie 
ponadprogramowe  i  nie  może  w  żaden  sposób  kolidować  z  zajęciami  programowymi  Instytutu 
Neofilologii PSWBP. 

2.  Członkowie Koła dzielą  się na Członków Zwyczajnych, oraz Członków Honorowych. Koło posiada 
również Sympatyków niezrzeszonych oficjalnie w strukturach Koła. 

3. Członkiem Zwyczajnym Koła może zostać każdy student Instytutu Neofilologii PSWBP, specjalność 
Język Angielski, który: 

i.  złożył deklarację przystąpienia do Koła, 
ii.  deklaruje chęć realizacji celów Koła, 
iii.  akceptuje treść Statutu Koła, 
iv.  został przyjęty przez Radę Koła w poczet jego członków. 

4. Członkiem Honorowym Koła może zostać: 

i.  student PSWBP lub innej uczelni wyższej, 
ii.  pracownik dydaktyczny PSWBP lub innej uczelni wyższej, 
iii.  w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, inna osoba wskazana przez Radę Koła. 

5. Członkiem Honorowym Koła zostaje się po uprzednim uzyskaniu aprobaty Rady Koła.
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6.  Sympatykiem Koła może być  każdy,  kto wykazuje zainteresowanie  jego działalnością.  Sympatycy 
mogą uczestniczyć w zebraniach i pracach Koła na zasadach określonych przez Radę, oraz stać się, na 
wniosek jego Rady pełnoprawnymi Członkami Koła. Sympatycy nie mają natomiast prawa głosu przy 
podejmowaniu wszelkich decyzji odnośnie działalności Koła. 

§ 6. Prawa Członków Koła 

1. Członkowie Koła mają prawo: 

i.  wybierać i być wybieranym do Władz Koła, 
ii.  zabierać  głos  na  zebraniach,  wyrażać  opinie,  zgłaszać  postulaty  i  wnioski  do  władz 

Koła we wszystkich sprawach dotyczących działalności Koła, 
iii.  uzyskać informacje na temat działalności Koła, 
iv.  występować z wszelkimi inicjatywami, 
v.  swobodnie wyrażać swoje myśli i poglądy, 
vi.  uczestniczyć we wszystkich formach działalności Koła, 
vii.  występować z wnioskami do władz Uczelni  lub organów Samorządu Studenckiego w 

sprawach dotyczących działalności Koła, 
viii.  realizować inne uprawnienia przewidziane niniejszym Statutem, 
ix.  odwołać się od wszelkich decyzji Rady Koła do właściwych organów. 

§ 7. Obowiązki Członków Koła 

1. Członkowie Koła mają obowiązek: 

i.  stosować się do postanowień niniejszego Statutu, uchwał i zarządzeń władz Koła, 
ii.  dbać o dobre imię Koła oraz popularyzować jego cele, 
iii.  aktywnie uczestniczyć w działalności Koła, 
iv.  dążyć do realizacji założeń Koła, 
v.  działać na rzecz rozwoju Koła, 
vi.  swą postawą i zachowaniem dbać o dobre imię Uczelni  i  Instytutu Neofilologii, oraz 

promować Uczelnię na zewnatrz. 

§ 8. Utrata członkostwa w Kole 

1. Członkostwo w Kole ustaje: 

i.  przez wykluczenie na mocy uchwały Zarządu Koła zatwierdzonej przez Zgromadzenie 
Członków Koła, 

ii.  z chwilą wystąpienia z Koła, 
iii.  po wygaśnięciu uprawnień studenckich, 
iv.  w momencie skreślenia z listy członków Koła. 

2. Skreślenia z  listy członków Koła dokonuje Rada Koła w wypadku wystąpienia z Koła, wygaśnięcia 
uprawnień studenckich lub rażącego naruszenia Statutu i innych uchwał Koła. 

3. Nikt nie może być usunięty z szeregów Koła o ile wypełnia przyjęte na siebie obowiązki wynikające 
ze Statutu i uchwał Koła.
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4. Wykluczenie może nastąpić w wypadku popełnienia przez członka Koła czynu naruszającego Statut 
Uczelni, działanie na szkodę Koła lub PSWBP, lub rażące złamanie ślubowania studenta PSWBP. 

5.  Od  decyzji  o  wykluczeniu  z  Koła  lub/i  skreślenia  z  listy  jego  członków  przysługuje  odwołanie  w 
terminie 30 dni  do Zgromadzenia Członków. Odwołanie należy  złożyć na piśmie  za pośrednictwem 
Rady. 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Koła 

§ 9. Władze Koła 

1. Do władz Koła zalicza się: 

i.  Zgromadzenie Członków, 
ii.  Radę. 

2. Organem ustawodawczym Koła jest Zgromadzenie Członków Koła. 

3. Uchwały Zgromadzenia wiążą wszystkich członków Koła. 

§ 10. Zgromadzenie Członków 

1. W Zgromadzeniu Członków mają prawo i obowiązek brać udział wszyscy członkowie Koła. 

2. Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła. 

3.  Zgromadzenie  Członków  powinno  odbyć  się  w  terminie  miesiąca  od  rozpoczęcia  każdego  roku 
akademickiego w celu powołania Rady Koła. 

4.  Nadzwyczajne  Zgromadzenie  Członków może  być  zwołane  na  pisemny  wniosek  Opiekuna  Koła, 
Rady,  lub co najmniej 1/4 członków Koła w  terminie nie późniejszym niż  jeden miesiąc od złożenia 
wniosku. 

5.  Zgromadzenie Członków zwołuje  się przez ogłoszenie umieszczone na  tablicy ogłoszeń  Instytutu 
Neofilologii,  tablicy  ogłoszeń  Dydaktyków  Neofilologii,  specjalność  Język  Angielski,  i/lub  stronie 
internetowej Neofilologii,  bądź  stronie  internetowej  Koła,  jeśli  takowa  istnieje,  co  najmniej  14  dni 
przed  terminem  Zgromadzenia.  W  ogłoszeniu  należy  podać  termin  i  miejsce  Zgromadzenia  oraz 
porządek obrad. 

6. Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy: 

i.  ocena sprawozdania Rady Koła za okres jej kadencji, 
ii.  udzielanie absolutorium Radzie Koła z wykonania obowiązków w okresie kadencji, 
iii.  określenie kierunków i planów dalszej działalności Koła w kolejnych latach, 
iv.  dokonywanie zmian w Statucie Koła, 
v.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady wniesionych przez członków Koła, 
vi.  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła, 
vii.  zatwierdzenia uchwał Rady o wykluczeniu z Koła, 
viii.  powoływanie i odwoływanie Rady Koła, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza,
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ix.  podejmowanie uchwał w sprawach przewidzianych Statutem. 

7.  Zgromadzenie  Członków  podejmuje  uchwały  zwykłą  większością  głosów  obecnych  na 
Zgromadzeniu, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Koła. 

8. Zmiana Statutu Koła wymaga uzyskania większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków Koła. 

9. Obrady Zgromadzenia Członków prowadzi Prezes, Wiceprezes,  lub, w szczególnych przypadkach, 
inna osoba mianowana przez Radę. 

10. Głosowania są jawne. 

§ 11. Rada Koła 

1.  Rada  jest  organem  wykonawczym  Koła.  Jest  ona  powoływana  na  okres  jednego  roku 
akademickiego. 

2. Rada kieruję bieżącą działalnością Koła i reprezentuje je na zewnątrz. 

3. W skład Rady wchodzi Prezes, Wiceprezes i Sekretarz. 

4.  W  uzasadnionych  przypadkach,  Zgromadzenie  Członków  może  odwołać  Radę  lub  jej 
poszczególnych członków. 

5. Do zadań Rady należy: 

i.  realizowanie przyjętego przez Zgromadzenie Członków planu działania, 
ii.  kierowanie Kołem, 
iii.  przyjmowanie Członków Koła, 
iv.  sporządzanie sprawozdań z działalności Koła, 
v.  reprezentowanie Koła, 
vi.  realizowanie celów statutowych Koła. 

6. Prezes Rady przewodniczy jej obradom i sprawuje kontrole nad działalnością Koła. W razie jego/jej 
nieobecności  na  zebraniu  Koła,  funkcje  Prezesa  przejmuje  warunkowo  Wiceprezes.  Zadaniem 
Sekretarza jest prowadzenie dokumentacji z obrad i spotkań Koła. 

7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 12. Opiekun Koła 

1. Opiekunem Koła może być pracownik naukowo‐dydaktyczny Zakładu Języka Angielskiego Instytutu 
Neofilologii PSWBP. Opiekuna Koła mianuje Kierownik Zakładu Języka Angielskiego lub osoba przezeń 
wyznaczona. 

2. Opiekun Koła: 

i.  jest odpowiedzialny przed władzami Uczelni za działalność merytoryczną Koła, 
ii.  jest organem doradczym i wspomagającym, 
iii.  opiniuje program naukowy Koła oraz uczestniczy w jego przedsięwzięciach,
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iv.  reprezentuje Koło przed władzami PSWBP, 
v.  w  uzasadnionych  wypadkach,  ma  prawo  veta  wobec  wszystkich  decyzji  Rady  i 

Zgromadzenia Członków, 
vi.  wykonuje inne obowiązki przewidziane niniejszym Statutem. 

3. Kierownik Zakładu Języka Angielskiego lub osoba przezeń wskazana ma prawo odwołać Opiekuna z 
pełnionej  przezeń  funkcji  na  pisemny  wniosek  Opiekuna,  na  wniosek  Koła  wyrażony  w  formie 
uchwały  Zgromadzenia  Członków  lub  jako  konsekwencję  rażących  uchybień  w  wypełnianiu 
narzuconych Statutem obowiązków przez Opiekuna. 

ROZDZIAŁ V 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła 

§ 13. Zmiana Statutu 

1.  Statut  może  zostać  zmieniony  przez  Zgromadzenie  Członków  na  pisemny  wniosek  Kierownika 
Zakładu Języka Angielskiego Instytutu Neofilologii PSWBP, Opiekuna Koła, Rady Koła, lub co najmniej 
1/4 członków Koła. 

2. Zmiana Statutu Koła wymaga uzyskania większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków  Koła.  By  wejść  w  życie,  zmiana  Statutu  musi  uzyskać  aprobatę  Opiekuna  Koła  oraz 
Kierownika Zakładu Języka Angielskiego Instytutu Neofilologii PSWBP lub osoby przezeń wyznaczonej. 

§ 14. Rozwiązanie Koła 

1. Rozwiązanie Koła następuje na pisemny wniosek Rady Koła lub co najmniej 1/4 członków Koła. Do 
rozwiązania Koła niezbędne jest uzyskanie co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków Koła. 

2. Rozwiązać Koło może również Kierownik Zakładu Języka Angielskiego Instytutu Neofilologii PSWBP 
lub osoba przezeń wyznaczona na pisemny wniosek Opiekuna Koła. 

3.  Uchwała  Zgromadzenia  o  rozwiązaniu  Koła  musi  uzyskać  aprobatę  Kierownika  Zakładu  Języka 
Angielskiego Instytutu Neofilologii PSWBP. Brak akceptacji ze strony Kierownika równoznaczny jest z 
dymisją Rady i koniecznością powołania nowej na następnym zebraniu Koła. 

4.  Wniosek  o  likwidację  Koła  musi  być  złożony  nie  później  niż  14  dni  przed  odbyciem  się 
Zgromadzenia Członków. 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

§ 15. Dostępność Statutu 

1. Kopia niniejszego Statutu dostępna jest do wglądu dla osób zainteresowanych u Opiekuna Koła, w 
Sekretariacie  Instytutu Neofilologii PSWBP, oraz na stronie  internetowej  Instytutu Neofilologii  i/lub 
stronie internetowej Koła, jeśli takowa istnieje. 

§ 16. Obowiązywanie Statutu
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1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła. 

Kierownik Zakładu Języka 
Angielskiego Instytutu 
Neofilologii PSWBP 

Opiekun Koła Naukowego 
Anglistów PSWBP 

Prezes Koła Naukowego 
Anglistów PSWBP


