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I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Studenckie Koło Slawistyczne zwane dalej Kołem lub w skrócie SKS, jest kołem 
naukowym i działa na podstawie przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także niniejszego Statutu.  

§ 2 

Siedzibą Koła jest Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie.  

§ 3 

Opiekunem naukowym Koła jest pracownik naukowy Instytutu Słowiańszczyzny 
Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 



§ 4 

Koło powołuje się na czas nieograniczony. 

§ 5 

Koło może używać znaku graficznego oraz pieczęci o tej samej treści. Niniejszy stanowi 
własność Koła i podlega ochronie prawnej.  

II. Cele Koła 

§ 6 

Celami statutowymi Koła są:  
1. Zdobywanie i poszerzanie ogólnej wiedzy członków w zakresie kultury i języków 

słowiańskich.  
2. Propagowanie wiedzy filologicznej, a w szczególności jej aspektów slawistycznych oraz 

społeczno-kulturowych. 
3. Rozwijanie umiejętności naukowo-badawczych członków Koła w zakresie 

językoznawstwa oraz literaturoznawstwa słowiańskiego. 
4. Nawiązywanie kontaktów naukowych z organizacjami o podobnym charakterze w kraju 

i za granicą. 
5. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.  
6. Rozwijanie zdolności i zainteresowań członków Koła. 
7. Promowanie Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie. 
8. Działalność charytatywna. 

III. Środki działania 

§ 7 

Koło realizuje swoje cele poprzez : 
1. Działalność w sekcjach (Sekcja jest podstawową jednostką Koła). 
2. Indywidualne i zbiorowe prace naukowe. 
3. Otwarte zebrania poświęcone prezentacji prac wymienionych w § 7, 2 oraz 

problematyce slawistycznej. 
4. Organizowanie konferencji, spotkań, prelekcji, paneli dyskusyjnych i sympozjów  

tematyczno-problemowych. 
5. Organizowanie wypraw o charakterze etnicznym i kulturowo-poznawczym.  
6. Działalność wydawnicza. 
7. Współpraca z innymi kołami naukowymi i instytucjami o podobnym charakterze w 

kraju i za granica. 

IV. Władze Koła 

§ 8 

Władzami Koła są:  
1. Walne Zgromadzenie Członków.  
2. Zarząd Koła.  

§ 9 



Kadencja wszystkich władz wybieralnych w SKS trwa 2 lata. 

§ 10 

W przypadku rezygnacji lub wydalenia członka władz Koła w trakcie kadencji, skład 
osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone 
stanowisko na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

Walne Zgromadzenie 

§ 11 

Walne Zgromadzenie Członków jest jednostką, w skład której wchodzą wszyscy 
członkowie Koła. 

§ 12 

Walne Zgromadzenie Członków może być:  
1. Zwyczajne.  
2. Nadzwyczajne. 

§ 13 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w semestrze jako sprawozdawcze i 
co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, 
miejscu i proponowanym porządku obrad, nie później jak na 14 dni przed planowanym 
terminem. 

§ 14 

Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu 
obrad. 

§ 15 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 
1. Z własnej inicjatywy. 
2. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. 

§ 16 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia powinno być zwoływane w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 17 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu 
jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków SKS, wyjątki od tego § opisane 
są w Statucie. 

§ 18 

Walnym Zgromadzeniem kieruje Rada złożona z przewodniczących poszczególnych sekcji 
bądź w przypadku Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajnego przedstawiciel inicjatorów 
zwołania Zgromadzenia. 

§ 19 



Do obowiązków i kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła. 
2. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków. 
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. 
4. Wybór członków Zarządu Koła. 
5. Uchwalanie zmian statutu. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła. 
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła wniesionych przez członków Koła. 
8. Uchwalenie składki członkowskiej zaproponowanej przez Zarząd. 

§ 20 

Podczas głosowania każdemu członkowi przysługuje prawo jednego głosu. 

Zarząd 

§ 21 

Zarząd Koła jest organem wybieralnym i wykonawczym kierującym bieżącą działalnością 
Koła. 

§ 22 

Zarząd Koła składa się z : 
1. Rady Głównej w skład której wchodzi 5 członków stałych Koła.  
2. Sekretarza delegowanego przez Radę Główną.  
3. Przewodniczących poszczególnych sekcji. 

§ 23 

Zarząd w swej pracy i podejmowanych działaniach zmierza do osiągnięcia przez SKS 
celów ustanowionych w § 6, 1-8. 

§ 24 

Zarząd jako organ wieloosobowy, składający się z Rady Głównej oraz członków 
wymienionych w § 22 , nie zróżnicowany hierarchicznie wykonuje pracę kolegialnie. 
Poszczególni członkowie Zarządu wykonują obowiązki określone w regulaminie 
wewnętrznym Zarządu i uchwałach Koła. Pierwszy skład Zarządu stanowią założyciele Koła. 

§ 25 

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów we wszystkich sprawach (z 
wyjątkiem procesu dyscyplinarnego odwołania członków Zarządu), w przypadku równej 
ilości głosów - głos decydujący posiada Rada Główna, która podejmuje decyzję bezwzględną 
większością głosów bądź zwraca się o radę na Walnym Zgromadzeniu do wszystkich 
członków. 

§ 26 

Udział w posiedzeniu Zarządu i głosowaniu może być sprawowany tylko osobiście. 

§ 27 

Ważność posiedzenia i głosowania wymaga uczestniczenia w nim co najmniej połowy 
liczby członków Zarządu w tym co najmniej 3/5 członków Rady Głównej. 



§ 28 

W przypadku rezygnacji lub odwołania członka organów wybieralnych, Zarząd uchwala 
termin wyborów na nie obsadzone stanowisko na najbliższe Walne Zgromadzenie. 

§ 29 

Do obowiązków i kompetencji Zarządu Koła należy:  
1. Koordynowanie wszystkich działań Koła.  
2. Przyjmowanie nowych członków Koła.  
3. Reprezentowanie Koła na zewnątrz.  
4. Podejmowanie decyzji finansowych.  
5. Wyrażanie zgody na utworzenie sekcji.  
6. Kontrola działalności poszczególnych sekcji.  
7. Powoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Rada Główna 

§ 30 

Rada Główna zajmuje czołowe miejsce w procesie organizacyjnym i koordynacyjnym 
Koła. 

§ 31 

Każdy z członków Rady Głównej odpowiedzialny jest za różne sfery działalności 
organizacyjnej Koła, które umieszczone są w regulaminie wewnętrznym Zarządu. 

§ 32 

Odwołanie członka Rady może nastąpić w przypadku nie dostosowania się członka do 
zasad statutu i regulaminu wewnętrznego Zarządu i przebiega w sposób dyscyplinarny przez 
jednogłośną decyzję o odwołaniu ze stanowiska Rady Głównej bądź przegłosowanie 
większością 4/5 głosów na Walnym Zgromadzeniu przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej 
liczby członków. 

§ 33 

Każdy członek Rady Głównej ma równe prawo do inicjatywy uchwałodawczej. 

§ 34 

Do obowiązków i kompetencji Rady Głównej należy:  
1. Kierowanie działalnością Koła.  
2. Koordynacja działalności wydawniczej. 
3. Organizacja pracy w oparciu o podział zadań pomiędzy członków Rady.  
4. Określenie zadań członkom zwyczajnym Koła.  
5. Wydaje dokumenty organizacyjne niezbędne do funkcjonowania Koła.  
6. Systematycznie zbiera się na posiedzenia.  
7. Utrzymywanie stałej więzi z członkami Koła.  
8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.  
9. Reprezentowanie Koła oraz występowanie w jego imieniu.  
10. Gospodarowanie majątkiem i inwentarzem Koła.  
11. Decydowanie o wszystkim czego nie dotyczą kompetencje innych organów. 



§ 35 

Do obowiązków i kompetencji Sekretarza należy:  
1. Sprawowanie pieczy nad wszelką formalną dokumentacją Koła i pieczątką. 
2. Sporządzanie sprawozdań ze wszystkich oficjalnych, nieroboczych spotkań oraz 

przedsięwzięć Koła. 
3. Przedkładanie odpowiednim organom wniosków, próśb i zgłoszeń kierowanych do 

Zarządu SKS. 
4. Sprawowanie kontroli nad korespondencją Koła. 
5. Mianowanie spośród członków Komisji Rewizyjnej — Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 

V. Przepisy organizacyjne 

§ 36 

Zarząd Koła zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, nie rzadziej niż raz na pół roku, 
wyłączając miesiące wakacyjne. O terminie i miejscu spotkania musi powiadomić na co 
najmniej 14 dni przed planowanym terminem. Przez powiadomienie rozumie się 
umieszczenie ogólnodostępnej informacji w wyznaczonym do tego miejscu, które ustala 
Zarząd. 

§ 37 

Zarząd spotyka się w ustalonych przez siebie terminach, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 38 

Członkowie Koła działają w poszczególnych sekcjach:  
1. Sekcja Kulturoznawcza.  
2. Sekcja Badawcza. 

§ 39 

Tworzenie poszczególnych sekcji odbywa się na pisemny wniosek członka Koła i jest 
zatwierdzane przez Zarząd. 

§ 40 

Władzami sekcji jest przewodniczący i jego dwóch zastępców. 

§ 41 

Przewodniczący sekcji wchodzi w skład Zarządu na podstawie § 22, 5. 

§ 42 

Przewodniczący każdej sekcji, przed końcem każdego semestru, na Walnym 
Zgromadzeniu Zwyczajnym, składa raport z działalności jego sekcji. 

§ 43 

Rada Główna kieruje pracą sekcji poprzez:  
1. Wydanie zgody na jej założenie.  
2. Zatwierdzenie nazwy, charakteru i celu jej działania.  
3. Zatwierdzenie harmonogramu jej działania. 



4. Potwierdzenie wszystkich oficjalnych pism i wniosków w imieniu sekcji, 
własnoręcznym podpisem oraz pieczęcią Koła. 

VI. Regulacje finansowe 

§ 44 

Koło może otrzymywać środki finansowe i materialne, przeznaczone na jego działalność, 
od Uczelni. 

§ 45 

Wszelkie potrzeby są finansowane ze środków otrzymanych od Uczelni oraz środków 
własnych Koła. 

§ 46 

Koło dodatkowe środki może pozyskać przez:  
1. Sponsoring. 
2. Inne dopuszczone przez prawo przychody np. darowizny, składki członkowskie, losy na 

loterii. 

§ 47 

Wszystkie środki finansowe Koła są jego własnością i mogą być użyte jedynie zgodnie z 
celami działalności Koła. 

§ 48 

Środki finansowe Koła dzielą się na: 
1. Należące do ogólnego funduszu Koła.  
2. Pozostające do dyspozycji sekcji. 
3. Pozostające do dyspozycji poszczególnych członków Koła. 

§ 49 

W sprawie podziału środków finansowych, które nie pochodzą od Uczelni, decyduje 
Zarząd. 

§ 50 

Każdy członek Koła może zdobyć sponsora na jego działalność, pod warunkiem, że będzie 
ona zgodna ze Statutem Koła i przepisami prawa. 

§ 51 

O podziale środków własnych Koła decyduje Zarząd. 

VII. Postanowienia końcowe 

§ 52 

Niniejszy Statut SKS wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez 
Walne Zgromadzenie Członków, po uprzednim zatwierdzeniu Statutu przez władze UWM. 

§ 53 



Warunki zmiany Statutu SKS: 
1. Wniosek o dokonanie zmiany w Statucie musi być złożony na piśmie i podpisany przez 

min. 1/4 ogólnej liczby członków, na ręce Sekretarza Rady Głównej, który przedkłada 
wniosek Radzie Głównej. Rada Główna po zapoznaniu się z wnioskiem, najpóźniej po 14 
dniach od jego otrzymania zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i poddaje wniosek 
pod głosowanie.  

2. Zmiany w Statucie dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez głosowanie większością 4/5 
głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Koła. 

3. Zmianę Statutu uchwaloną przez Walne Zgromadzenie zatwierdzają władze UWM. Jest 
to wówczas równoznaczne z wejściem poprawki w życie. 

§ 54 

O rozwiązaniu Koła decyduje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy 
obecności 3/4 ogólnej liczby członków.  

§ 55 

W przypadku rozwiązania SKS uchwałą Walnego Zgromadzenia na zasadach ustalonych 
w § 54, majątek Koła przechodzi na własność UWM w Olsztynie.  

§ 56 

Wszystkie regulaminy wewnętrzne i szczegółowe, o których mowa w Statucie, muszą być 
do niego dołączone i są jego integralną częścią.  

§ 57 

Niniejszy Statut SKS jest pracą autorską i stanowi własność jej autorów. Statut SKS 
opracował dr hab. prof. UWM Aleksander Kiklewicz. 
 


