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Statut  

Studenckiego Koła Naukowego 

Anglomaniacy 

Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe „Anglomaniacy”. 

2. Siedzibą Koła jest Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, ul. Gałczyńskiego 28. 

3. Koło jest organizacją naukową studentów filologii angielskiej 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

4. Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o 

podobnych celach. 

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

 

Rozdział II 

Cele i zadania 

 

1. Celem Koła jest: 

a) pobudzanie zainteresowań naukowych studentów, 

b) wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej, 

c) umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników 

własnych prac badawczych przez studentów, 

d) rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów filologii 

angielskiej poszerzających ich zainteresowania związane z 

programem kształcenia na kierunku filologia w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku. 

e) rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi, 

f) promowanie Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 

g) integracja środowiska studenckiego i naukowego. 

2. Koło realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie spotkań i dyskusji, 

b) podejmowanie i prowadzenie przez członków koła prac badawczych, 

c) organizację i udział w spotkaniach naukowych, warsztatach i 

konferencjach, 

d) współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi, 



2 
 

e) organizowanie wycieczek naukowych, 

f) inne formy zgodne z celem działalności koła. 

 

Rozdział III 

Prawa i obowiązki członków 

 

1. Członkiem Koła może zostać każdy student kierunku filologia 

zainteresowany pogłębianiem swej wiedzy w dziedzinach związanych z 

filologią angielską. 

2. Członek Koła jest zobowiązany do podania swoich danych kontaktowych 

oraz złożenia podpisu na imiennej liście członków organizacji. 

3. Każdy członek Koła ma prawo do: 

a) swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie 

omawiany temat w formie dyskusji lub referatu, 

b) czynnego udziału i korzystania z przedsięwzięć organizowanych przez 

Koło, 

c) kandydowania i udziału w wyborach do Zarządu Koła, 

d) oceniania pracy Zarządu Koła. 

4. Każdy członek Koła zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania Statutu Koła; 

b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania 

swoich obowiązków; 

c) dbania o dobre imię Koła. 

5. Prawo członkowskie gaśnie: 

a) przez dobrowolne wystąpienie, 

b) w przypadku długotrwałego niewywiązywania się z obowiązków 

członków Koła, 

6. Wygaśnięcie członkostwa potwierdza opiekun Koła. 

 

Rozdział IV 

Władze Koła 

 

1. Władze Koła stanowią: 

a. Zarząd Koła; 

b. Koordynatorzy Sekcji; 

2. Wybory do Władz Koła odbywają się w listopadzie każdego roku. 

3. Do Władz Koła kandydować może każdy członek Koła. 

4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim osobom zrzeszonym w 

Kole. 

5. Wszystkie rozstrzygnięcia w trakcie wyborów do władz Koła zapadają 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

6. Zarząd Koła stanowią: 
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a. Przewodniczący Sekcji, 

b. Zastępcy Przewodniczących Sekcji, 

c. Sekretarze. 

4. Do zadań Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Koła, 

b) reprezentowanie Koła na zewnątrz, 

c) ustalanie planu pracy Koła w porozumieniu z opiekunem, 

d) utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi 

organizacjami na terenie Uczelni, 

5. Kadencja każdego spośród członków Zarządu Koła trwa 1 rok. 

6. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji po uprzednim 

przedłożeniu Opiekunowi Koła sprawozdania z prowadzonej działalności 

i przekazaniu wszelkich spraw, którymi się zajmował. 

7. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w efekcie głosowania, w 

którym za wnioskiem o odwołanie opowie się bezwzględna większość 

przynajmniej ½ członków Koła. 

8. Wniosek o odwołanie członka Zarządu może złożyć opiekun Koła lub 

grupa ¼ członków Koła. 

9. Zarząd może uzupełnić swój skład w przypadku rezygnacji bądź 

odwołania członka Zarządu z pełnienia funkcji. Wybory uzupełniające 

odbywają się w terminie wyznaczonym przez opiekuna Koła na 

zasadach określonych w Statucie.  

10. W trakcie zebrania ogólnego członków koła Zarząd składa roczne 

sprawozdanie ze swojej działalności i przekazuje je Opiekunowi. 

11. Koordynatorów sekcji wybierają z własnego grona członkowie 

poszczególnych sekcji w celu sprawnego zorganizowania współpracy 

pomiędzy członkami Koła. 

 

Rozdział V 

Opiekun Koła 

 

1. Opiekuna Koła zatwierdzają władze Wydziału Nauk Humanistycznych i 

Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

2. Opiekun reprezentuje Koło wobec Dziekana Wydziału i innych władz 

uczelni. 

3. Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła, a Zarząd Koła uzgadnia z 

nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej. 

4. Opiekun może zwoływać oraz brać udział w obradach Zarządu i 

zebraniach Koła. 

5. W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez 

sygnowanie dokumentów własnym podpisem. 
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6. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem 

Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres czasu. 

 

Rozdział VI 

Sekcje Koła 

1. Koło naukowe opiera swoją działalność na Sekcjach. 

2. O powołaniu sekcji decyduje Opiekun z własnej inicjatywy lub na 

wniosek grupy trzech osób przedstawiających koncepcję działania 

Sekcji. 

3. Każda Sekcja może posiadać odrębnego opiekuna merytoryczno-

naukowego. 

4. Kandydaturę opiekuna merytoryczno-naukowego sekcji musi 

zaakceptować Opiekun Koła. 

5. Rozwiązanie Sekcji następuje na mocy Zarządu jeśli liczba członków 

spadła poniżej trzech lub kiedy członkowie Sekcji przekazali decyzję o 

zaprzestaniu działalności. 

 

Rozdział VII 

Finanse Koła 

 

1. Wszelkie potrzeby Koła finansowane są ze środków własnych Koła oraz 

przez Uczelnię. 

2. Środki własne Koła pochodzą z dotacji, grantów, darowizn oraz 

sponsoringu. 

3. Środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie na realizację celów 

statutowych Koła. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

1. Statut Koła obowiązuje z chwilą zatwierdzenia go przez Opiekuna Koła 

oraz przyjęciu go przez Zarząd.  

2. Statut może być zmieniony decyzją Koła podjętą większością 2/3 

głosów składu Koła. 

3. Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek Opiekuna Koła lub 

Zarządu, decyzją jego członków podczas zebrania większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej 3/4 członków Koła. 

4. O wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie 

decyduje Zarząd Koła wraz z Opiekunem. 

 


