
REGULAMIN 

Studenckiego Koła Naukowego Bohemistów 
 

Podstawą prawną działania koła jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym przyjęta przez Sejm 

RP  

w dniu 27 lipca 2005 z (Dz.U.z 2005 r. Nr.164,poz.1365).  

 

 

I Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Koło Naukowe przyjmuje nazwę Studenckie Koło Naukowe Bohemistów (w skrócie SKNB). 

 

§ 2 

Koło działa przy Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  

§ 3 

Koło jest finansowane z funduszy przyznawanych przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 

ze środków pozyskanych we własnym zakresie. Majątek Koła stanowią ruchomości i fundusze.  

W przypadku rozwiązania Koła jego majątek przechodzi na Uniwersytet Wrocławski. 

 

§ 4 

SKNB jest samodzielną i samorządową organizacją studencką o charakterze naukowym, 

niezależną od władz Instytutu Filologii Słowiańskiej. 

 

§ 5 

SKNB jest organizacją niezależną politycznie, nie związaną z żadną partią polityczną, może 

skupiać członków o różnych poglądach i sympatiach politycznych. 

 

§ 6 

SKNB 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 przynajmniej połowy Członków koła. 

 

§ 8 

Siedziba Koła znajduje się we Wrocławiu.  
 



II Cele i zadania 
 

§ 9 

1. Celem koła jest: 

a) Pogłębianie i propagowanie wiedzy na temat literatury, języka, historii i kultury Czech; 

b) Badanie rozwoju języka czeskiego;  

c) Przyczynianie się do rozwoju myśli naukowo-badawczej w dziedzinie nauk 

bohemistycznych;  

d) Upowszechnianie osiągnięć bohemistyki;  

e) Organizowanie wykładów, konferencji, spotkań poświęconych literaturze i językowi 

czeskiemu;  

f) Organizowanie wyjazdów studyjnych (3-dniowych).  

 

 

 



III Członkostwo 



§ 10 

 

1. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student lub doktorant UWr.; członkostwo 

nabywa się na podstawie decyzji Zarządu Koła;  

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

decyzji Walnego Zebrania;  

§ 11 

3. Członek honorowy Koła ma takie same prawa jak Członek zwyczajny, poza czynnym i 

biernym prawem wyborczym;  

4. Członek zwyczajny Koła ma prawo:  

a) Brać udział we wszystkich formach działalności statutowej Koła;  

b) Korzystania z pomocy pracowników naukowych Uwr.;  

c) Udziału w Walnym Zebraniu;  

d) Zgłaszania nowych projektów;  

e) Do czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 12 

5. Członek Koła ma obowiązek:  

Przestrzegać postanowień Statutu Koła oraz uchwał jego organów i terminowo wywiązywać 

się z powierzonych prac;  

§ 13 

6. Członkostwo Koła traci się:  

a) W przypadku utraty przez Członka Koła statutu studenta (dot. członków zwyczajnych); 

b) Na wniosek samego Członka;  

c) W drodze decyzji Zarządu w przypadku postępowania Członka Koła sprzecznego ze 

Statutem Koła, Statutem Uwr., lub w inny sposób nie dający się pogodzić z obowiązkami 

studenta;  

7. Skreślony Członek Koła ma prawo dowołać się od decyzji Zarządu w ciągu 7 dni od Walnego 

Zebrania.  

 



IV Władze Koła 

§ 14 

1. Najwyższą Władzą Koła jestWalne 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 ciagu roku 

akademickiego;  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Opiekun Naukowy – na wniosek, co najmniej 

połowy Członków Koła;  

4. Walne Zebranie wybiera Zarząd Koła;  

5. Walne Zebranie wybiera Wiceprzewodniczącego Koła spośród kandydatów 

przedstawionych przez Przewodniczącego Koła;  

§ 15 

6. W skład zarządu wchodzą:  

a) Przewodniczący  

b) Zastępca przewodniczącego  

c) Skarbnik/ Sekretarz  

7. Kadencja zarządu trwa jeden rok akademicki;  

§ 16 

8. Do komptetencji Walnego Zebrania należy:  

* Określanie kierunków pracy Koła;  

* Wybór lub przedterminowe odwołanie Zarządu;  

* Rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu;  

9. Do kompetencji Zarządu należy:  

* Reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni;  

* Organizowanie i kierowanie pracą Koła;  

* Wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania  

* Sładanie władzom Uczelni sprawozdań i rozliczeń środków materialnych  

przyznawanych przez organy Uczelni;  

§ 17 

9. 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 Koła 

zwołuje wterminie 7 dni ponownie Walne Zebranie, dla którego ważności nie jest wymagana 

połowa Człoków Koła. O takiej ewentualności Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Członków 

Koła w informacji o Walnym Zebraniu na 3 dni przed Zebraniem;  

10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności minimum trzech 

jego członków;  

 

 

V Rozwiązanie Koła 



§ 18 

1. Koło ulega rozwiązaniu w przypadku:  

a) podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 

Członków Koła;  

b) Zaprzestanie działalności przez okres 6 miesięcy;  

c) Zmniejszanie się składu osobowego do 5 osób;  

§ 19 

2. Działalność Koła ulega zawieszeniu, jeżeli liczba Członków Koła zmniejszy się do 7 osób;  

 

VI Tryb uchwalania Regulaminu 

§ 20 

1. Statut uchwala i dokonuje w nim zmian Walne Zgromadzenie;  

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

najmniej połowy Członków Koła. 

 

VII Opiekun Koła 

§ 21 

1. Kandydat na Opiekuna Koła jest wybierany większością 2/3 głosów przez Walne Zebranie i 

zatwierdzony przez Rektora UWr. Zarząd Koła może zwrócić się do Rektora Uczelni o zmianę 

Opiekuna;  

2. Opiekun Koła reprezentuje je przed władzami Uniwersytetu Wrocławskiego;  

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

działalności Koła;  

 

VIII Postanowienia końcowe 

§ 22 

1.Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów koła mogą być uchylone przez Rektora UWr., 

w przypadku ich niezgodności z prawem;  

§ 23 

2. Koło jest zarejestrowane w dniu dokonania wpisu do Rejestru Uczelnianego Organizacji 

Studenckich, który prowadzi Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego;  

 

 



 



§ 10 

 

1. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student lub doktorant UWr.; członkostwo 

nabywa się na podstawie decyzji Zarządu Koła;  

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

decyzji Walnego Zebrania;  

§ 11 

3. Członek honorowy Koła ma takie same prawa jak Członek zwyczajny, poza czynnym i 

biernym prawem wyborczym;  

4. Członek zwyczajny Koła ma prawo:  

a) Brać udział we wszystkich formach działalności statutowej Koła;  

b) Korzystania z pomocy pracowników naukowych Uwr.;  

c) Udziału w Walnym Zebraniu;  

d) Zgłaszania nowych projektów;  

e) Do czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 12 

5. Członek Koła ma obowiązek:  

Przestrzegać postanowień Statutu Koła oraz uchwał jego organów i terminowo wywiązywać 

się z powierzonych prac;  

§ 13 

6. Członkostwo Koła traci się:  

a) W przypadku utraty przez Członka Koła statutu studenta (dot. członków zwyczajnych); 

b) Na wniosek samego Członka;  

c) W drodze decyzji Zarządu w przypadku postępowania Członka Koła sprzecznego ze 

Statutem Koła, Statutem Uwr., lub w inny sposób nie dający się pogodzić z obowiązkami 

studenta;  

7. Skreślony Członek Koła ma prawo dowołać się od decyzji Zarządu w ciągu 7 dni od Walnego 

Zebrania.  

 

 


