
Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego – Koła

Naukowego Slawistów UW

Nazwa i siedziba Organizacji

§ 1

1. Koło Naukowe Slawistów UW, zwane dalej Organizacją, działa na podstawie ustawy –

Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce,  Statutu  Uniwersytetu  Warszawskiego  oraz

niniejszego Regulaminu .

2. Organizacja działa przy Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu

Warszawskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Siedzibą Organizacji  jest  Instytut  Slawistyki  Zachodniej  i  Południowej  Uniwersytetu

Warszawskiego.

Cele Organizacji i sposoby ich realizacji  

§ 2

1. Celem Organizacji jest:

1) umożliwienie członkom Organizacji poszerzania wiedzy o państwach słowiańskich;

2) popularyzację wiedzy o państwach słowiańskich na terenie Uniwersytetu Warszawskiego

oraz poza nim;

3) rozwijanie umiejętności i zainteresowań członków Organizacji;

4) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów;

5) integracja  środowiska  studentów  Instytutu  Slawistyki  Zachodniej  i  Południowej

Uniwersytetu Warszawskiego;

6) promowanie Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 3

1. Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

1) organizację  spotkań,  dyskusji,  warsztatów  i  konferencji  związanych  tematycznie  z

państwami słowiańskimi;

2) spotkania z ekspertami;

3) umożliwienie członkom Organizacji oraz studentom Uniwersytetu Warszawskiego dzielenia

się swoimi badaniami i zainteresowaniami w ramach spotkań Organizacji;

4) organizację wyjazdów naukowych;

5) udział w konferencjach naukowych i projektach badawczych;



6) organizację  wydarzeń  integrujących  studentów  Instytutu  Slawistyki  Zachodniej  i

Południowej Uniwersytetu Warszawskiego;

7) organizację  otwartych  wydarzeń  mających  na  celu  zapoznawanie  z  kulturą  i  językami

państw  słowiańskich  osób  spoza  Instytutu  Slawistyki  Zachodniej  i  Południowej

Uniwersytetu Warszawskiego;

8) współpracę z ambasadami oraz instytucjami kultury państw słowiańskich;

9) współpracę z innymi kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi;

10) działalność w mediach społecznościowych;

11) wspieranie przedsięwzięć studenckich zgodnych z Regulaminem Organizacji;

12) inne działania mające na celu spełnianie celów Organizacji.

Opiekun Organizacji

§  4

1. Opiekunem Organizacji jest pracownik Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej w

stopniu co najmniej doktora.

2. Opiekun Organizacji w ramach sprawowanej opieki:

1) udziela pomocy organizacyjnej i dydaktycznej członkom Organizacji;

2) pomaga w ustalaniu programu i kierunków działalności Organizacji;

3) może uczestniczyć w Zgromadzeniach Walnych Organizacji;

4) zatwierdza wydatki przeznaczone na realizację celów Organizacji;

5) opiniuje przedsięwzięcia Organizacji i uchwały Zarządu.

§  5

1. Opiekun Organizacji może na wniosek Zarządu powoływać Pełnomocników.

Członkostwo

§  6

1. Członkiem  Organizacji  może  być  każdy  student  oraz  doktorant  Uniwersytetu

Warszawskiego.

2. Członkiem  Organizacji  może  być  również  student  lub  stażysta  przebywający  na

Uniwersytecie Warszawskim w ramach wymiany akademickiej.

§  7

Do Organizacji można dołączyć w dowolnym momencie roku akademickiego. 



§  8

1. Nabycie  członkostwa  Organizacji  następuje  wskutek  uchwały  Zarządu  Organizacji

akceptującej pisemną deklarację członkowską. 

2. Nabycie  członkostwa  następuje  z  chwilą  wpisania  na  listę  Członków  przez  Zarząd

Organizacji, co następuje niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd uchwały akceptującej

deklarację członkowską.

3. Osoba ubiegająca się o członkostwo, w razie podjęcia przez Zarząd Organizacji uchwały

o odmowie akceptacji  deklaracji  członkowskiej, ma prawo do złożenia odwołania do

Walnego  Zgromadzenia  Członków,  które  może  podjąć  uchwałę  bezwzględną

większością głosów o przyjęciu osoby w poczet Członków Organizacji.

4. Utrata  członkostwa  następuje:  na  skutek  uchwały  Zarządu  Organizacji;  na  skutek

oświadczenia  woli  wystąpienia  z  Organizacji,  podanego  do  wiadomości  Zarządu;  z

powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów lub doktorantów. 

5. Absolwent  Uniwersytetu  Warszawskiego  oraz  student,  doktorant  lub  stażysta,  który

ukończył program wymiany akademickiej może pozostać członkiem Organizacji, jeśli

wyrazi chęć pozostania w niej, składając odpowiednie oświadczenie Zarządowi.

6. Od decyzji Zarządu Organizacji o wykluczeniu z Organizacji członek może się odwołać

do Walnego Zgromadzenia Członków. 

7. Złożenie  deklaracji  członkowskiej  jest  równoznaczne  ze  zobowiązaniem  się  osoby

ubiegającej się o członkostwo do przestrzegania Regulaminu Organizacji.

§  9

1. W pracach Organizacji  uczestniczyć w sposób bierny mogą osoby, które nie złożyły

deklaracji  członkowskiej,  ale  są  zainteresowane  poszerzaniem  wiedzy  z  zakresu

działalności Organizacji.

§  10

1. Członek Organizacji ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji;

2) udziału w pracach Organizacji,  korzystania  ze wszystkich urządzeń, obiektów i  stwarzanych

możliwości przez Organizację;

3) używania odznak i znaków Organizacji, a także reprezentowania jej na wszelkich imprezach i

spotkaniach o charakterze niekolidujących z celami i filozofią działania Organizacji;

4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji;



5) bezzwłocznego uzyskania informacji o działalności Organizacji, w szczególności o gospodarce

finansowej  Organizacji,  w tym do zapoznania  się  z  dokumentacją  znajdującą  się  w posiadaniu

Organizacji.

§  11

1. Do obowiązków członków należy:

1) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów;

2) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Organizacji;

3) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Organizacji,  jeżeli  Walne Zgromadzenie

Członków ustanowi składki.

Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§  12

1. Do władz Organizacji należy

1) Walne Zgromadzenie Członków;

2) Zarząd.

§  13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji;

2) wybór Prezesa Organizacji, a na jego wniosek innych członków Zarządu Organizacji;

3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Organizacji;

4) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji;

5) podejmowanie decyzji w kwestiach obciążających powyżej 30% budżetu;

6) akceptowanie rocznego planu działania Organizacji  oraz sprawozdania z rocznej działalności

Organizacji;

7) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji.

§  14

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa Organizacji co najmniej 

raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków Organizacji.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Organizacji.



§  15

Walne  Zgromadzenie  Członków podejmuje  decyzje  bezwzględną  większością  głosów w

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§  16

1. Zarząd Organizacji  składa się  obligatoryjnie  z  Prezesa Organizacji  oraz Wiceprezesa

Organizacji. 

2. Członkami  Zarządu  Organizacji  mogą  być  również  sekretarz,  skarbnik  oraz  inni

członkowie jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi. 

§  17

1. Zarząd Organizacji:

1) odpowiada za bieżące funkcjonowanie Organizacji;

2)  wyznacza  kierunki  aktywności  naukowej  Organizacji  dbając,  aby  działalność  Organizacji

odpowiadała jej celom określonym w Regulaminie;

3) racjonalnie i rzetelnie gospodaruje środkami finansowymi i innym mieniem znajdującym się w

dyspozycji Organizacji;

4) współpracuje z opiekunem Organizacji, w szczególności informując go o bieżącej aktywności

Organizacji.

§  18

1. Zarząd Organizacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów swoich Członków,

przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania,  we  wszystkich

sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków.

2. W razie równej liczby głosów, oddanych zarówno za, jak i przeciw o podjęciu określonej

uchwały rozstrzyga Prezes Organizacji. 

§  19

1. Kadencja Zarządu Organizacji trwa jeden rok.

2. Mandat Członka Zarządu Organizacji wygasa wraz z powołaniem w jego miejscu 

nowego Członka Zarządu.

3. Nie istnieje ograniczenie liczby kadencji, przez jaką można być członkiem Zarządu 

Organizacji.



4. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wszystkich lub jednego z członków Zarządu, w 

ciągu 14 dni od złożenia rezygnacji zwoływane jest Walne Zgromadzenie Członków 

celem wybrania nowego Zarządu lub członka Zarządu.

§ 20

1. Każdy  z  Członków  Zarządu  może  zostać  odwołany  przez  Walne  Zgromadzenie

Członków. 

2. Odwołanie  Członka  Zarządu  wymaga  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  Członków

powziętej  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  wszystkich

uprawionych.

3. Odwołanie Członka Zarządu staje się skuteczne dopiero z chwilą powołania na jego

miejsce nowego Członka Zarządu na zasadach ogólnych.

§  21

1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Zarząd w głosowaniu tajnym w obecności co

najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Do głosowania uprawnieni są także ci, którzy przebywają na zagranicznych stypendiach

naukowych, pod warunkiem, że oddadzą głos drogą elektroniczną w tym samym dniu, w

którym odbywają się wybory. Oddanie głosu przez Członka Organizacji przebywającego

za granicą jest traktowane jako udział w wyborach.

3. Kandydat  może wysunąć swoją kandydaturę sam lub jego kandydatura  może zostać

wysunięta przez innego Członka Organizacji, jeśli kandydat wyrazi na to zgodę.

4. Jeden kandydat może kandydować w dowolnej liczbie głosowań.

5. Nie można łączyć funkcji Prezesa Organizacji i Wiceprezesa Organizacji.

6. Podczas  wyborów  odbywają  się  osobne  głosowania  obligatoryjnie  na  prezesa  oraz

wiceprezesa.  Mogą  także  odbyć  się  głosowania  na  Skarbnika,  Sekretarza  oraz  inne

funkcje, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

7. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, wybory na Skarbnika, Sekretarza lub inne funkcje mogą

odbyć  się  w  innym  terminie,  niż  wybory  na  Prezesa  Organizacji  i  Wiceprezesa

Organizacji. W takim przypadku kadencja osób wybranych w taki sposób kończy się

wraz  z  dniem  ukończenia  kadencji  przez  Prezesa  Organizacji  oraz  Wiceprezesa

Organizacji.



§  22

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach

niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§  23

1. Prezes Organizacji kieruje pracami Zarządu Organizacji oraz reprezentuje Organizację

na zewnątrz.

2. Prezes Organizacji realizuje obowiązki sprawozdawcze Organizacji, w szczególności w

terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z

działalności Organizacji za rok poprzedni oraz Prodziekanowi ds. studenckich Wydziału

Polonistyki w ustalonym przez niego terminie.

3. Prezes  Organizacji  jest  zobowiązany  przedkładać  Rektorowi  wszelkie  zmiany  w

Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji, i aktualny wykaz członków

Organizacji.

4. Prezes  Organizacji  przygotowuje  sprawozdanie  z  obrad  Walnego  Zgromadzenia

Członków i Zarządu Organizacji.

5. W przypadku niewybrania Skarbnika lub Sekretarza, ich kompetencje przejmuje Prezes

Organizacji.

§  24

1. Wiceprezes  Organizacji  pomaga  prezesowi  w  kierowaniu  pracami  Zarządu  oraz

reprezentuje Organizację na zewnątrz. 

2. Wiceprezes Organizacji przejmuje obowiązki Prezesa Organizacji w sytuacji, gdy ten

czasowo lub trwale nie jest w stanie ich pełnić. 

§  25

1. Skarbnik Organizacji sprawuje pieczę nad finansami Organizacji.

2. Skarbnik Organizacji jest zobowiązany do sporządzania kosztorysów projektów.

3. Skarbnik Organizacji przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe.

4. Skarbnik Organizacji  pobiera składki  członkowskie,  jeśli  takie zostaną wprowadzone

przez Walne Zgromadzenie Członków.

§  26

1. Sekretarz Organizacji gromadzi dokumentację Organizacji.



2. Sekretarz Organizacji  pomaga Prezesowi Organizacji  w przygotowaniu sprawozdania

rocznego z działalności Organizacji oraz sprawozdań z obrad Walnego Zgromadzenie

Członków i Zarządu.

3. Sekretarz  Organizacji  pomaga  Prezesowi  Organizacji  w  przygotowaniu  wniosków o

dofinansowanie, dotację oraz innych dokumentów i wniosków.

4. Sekretarz Organizacji wykonuje inne obowiązki, które zleci mu Prezes Organizacji.

Fundusze Organizacji

§  27

1. Majątek Organizacji powstaje z dotacji, dofinansowań, składek członkowskich, zapisów,

darowizn oraz ofiarności publicznej.

2. Z budżetu Organizacji finansowane są:

1) działalność lub

2) projekty

realizowane przez członków Koła i uprzednio zatwierdzone przez Zarząd Organizacji lub Walne

Zgromadzenie Członków Organizacji.

3. Zarząd Organizacji zarządza majątkiem i funduszami organizacji, z wyjątkiem sytuacji o

której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1.

4. Wysokość  składek  członkowskich  ustala  Walne  Zgromadzenie  Członków  w  drodze

uchwały.

5. Finanse Koła są jawne. 

Zmiana regulaminu

§  28

1. Regulamin jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym,

bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do

głosowania. 

2. Zmian w Regulaminie dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym

bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do

głosowania. 

3. Zmiany  w  Regulaminie  może  zaproponować  1/5  członków  Walnego  Zgromadzenia

Członków, Zarząd Organizacji lub Opiekun Organizacji.

4. Do  głosowania  uprawnieni  są  wszyscy  członkowie  Organizacji,  także  ci,  którzy

przebywają na zagranicznych stypendiach naukowych pod warunkiem, że oddadzą głos

drogą elektroniczną w tym samym dniu,  w którym odbywa się głosowanie. Oddanie



głosu  przez  Członka  Organizacji  przebywającego  za  granicą  jest  traktowane  jako

obecność na głosowaniu.

Przepisy wprowadzające i końcowe 

§  29

1. Wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje Walne Zgromadzenie

Członków, a pomiędzy jego posiedzeniami Zarząd Organizacji.

2. Walne  Zgromadzenie  Członków  podejmuje  uchwałę  o  rozwiązaniu  Organizacji

większością  2/3 głosów w obecności  co najmniej  połowy uprawnionych na  wniosek

Zarządu Organizacji, Opiekuna Organizacji lub ½ wszystkich Członków Organizacji. 

§  30

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2022 r.


