
Statut Koła Naukowego Badania Języków Technicznych BAJT
Uniwersytetu Warszawskiego

Nazwa i siedziba Koła Naukowego

§ 1
1. Koło  Naukowe  Badania  Języków  Technicznych  BAJT  Uniwersytetu

Warszawskiego, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz
niniejszego Statutu.

2. Siedzibą Koła jest Instytut Komunikacji  Specjalistycznej i  Interkulturowej:
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa.

Cele Koła i sposoby ich realizacji

§ 2
Do głównych celów Koła należy:
a) umożliwienie studentom rozwijania zainteresowań naukowych związanych

z lingwistyką stosowaną i dyscyplinami pokrewnymi,
b) integracja środowiska studenckiego,
c) prezentacja wyników własnych prac badawczych studentów oraz wymiana

doświadczeń.

§ 3
Koło realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie  przez  studentów  indywidualnej  oraz  zbiorowej  pracy

naukowo-badawczej,
b) organizowanie konferencji, seminariów, zjazdów i obozów naukowych oraz

udział w nich,
c) współpracę z innymi organizacjami naukowymi i studenckimi Uniwersytetu

Warszawskiego oraz innych Uczelni,
d) publikowanie oraz udostępnianie przez studentów własnych osiągnięć.

Struktura Koła

§ 4
1. Aby  umożliwić  studentom  rozwijanie  zainteresowań  naukowych,  Koło

może zostać podzielone na Sekcje. Liczba oraz tematyka Sekcji zależy od
potrzeb Koła i jego Członków.

2. Każdej  Sekcji  przewodniczy  co  najmniej  jeden  pracownik  naukowo-
dydaktyczny,  dydaktyczny  lub  doktorant  Instytutu,  zwany  dalej
Prowadzącym, który wyrazi chęć na prowadzenie Sekcji.

3. Prowadzący odpowiadają za funkcjonowanie oraz osiągnięcia Sekcji przed
Opiekunem Koła oraz prezesem Zarządu.



Członkostwo

§ 4
Członkiem  Koła  może  być  każdy  aktywny  student  Uniwersytetu

Warszawskiego, niezależnie od stopnia studiów oraz studiowanego kierunku.

§ 5
1. Przystąpienie  do  Koła  następuje  wskutek  uchwały  Zarządu  Koła

akceptującego  deklarację  członkowską  w  formie  pisemnej  bądź
elektronicznej.

2. Utrata członkostwa następuje: na skutek uchwały Zarządu Koła; na skutek
oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu;
z powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów.

3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła Członek może się odwołać do
Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 6
Członek Koła ma prawo do:
a) wybierania Opiekuna, zarządu Koła, oraz zgłaszania własnej kandydatury

do zarządu Koła,
b) swobodnego udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń,

obiektów i stwarzanych przez Koło możliwości,
c) używania logo Koła, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach

i  spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami i  filozofią  działania
Koła,

d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła
e) zrezygnowania z członkostwa w dowolnym momencie.

§ 7
Do obowiązków Członków należy:
a) aktywne uczestniczenie w pracach Koła,
b) stosowanie się do uchwał oraz wytycznych władz Koła,
c) realizowanie celów i założeń Koła
d) godne reprezentowanie Koła.

§ 8
1. Absolwenci  Uniwersytetu  Warszawskiego,  którzy  przysłużyli  się  pracom

Koła mogą ubiegać się o status Członka Honorowego.
2. Członek  Honorowy  może  współpracować  z  Kołem  i  brać  udział  w

realizowanych  przez  nie  projektach,  jednak  nie  posiada  prawa  do
wybierania władz Koła i zgłaszania własnej kandydatury.

Władze Koła: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§ 8
Do władz Koła należą:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd.



§ 9
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie i zmiany Statutu Koła,
b) wybór prezesa oraz akceptacja składu Zarządu zaproponowanego przez 

prezesa,
c) wstępny wybór Opiekuna Koła,
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
e) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła,
f) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła.

§ 10
1. Walne Zgromadzenie  Członków zwoływane  jest  przez prezesa  Zarządu

Koła co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy Członków
Koła.

2. W  Walnym  Zgromadzeniu  Członków  mogą  uczestniczyć  wszyscy
Członkowie Koła. Aby Walne Zgromadzenie Członków było wiążące, musi
się spotkać co najmniej połowa Członków Koła.

§ 11
Walne  Zgromadzenie  Członków  podejmuje  decyzje  zwykłą  większością

głosów.

§ 12
Zarząd Koła składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz

innych członków, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

§ 13
Kadencja Zarządu trwa rok. Walne Zgromadzenie Członków może wybrać na

kolejne kadencje tego samego prezesa lub Zarząd w tym samym składzie.

§ 14
Zarząd  podejmuje  decyzje  zwykłą  większością  głosów  we  wszystkich

sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 15
Do obowiązków prezesa Zarządu należy:
a) kierowanie pracami Zarządu oraz nadzorowanie pracy Koła (w przypadku

podzielenia Koła na Sekcje poprzez stałą komunikację z Prowadzącymi)
b) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
c) zdawanie Opiekunowi sprawozdań z funkcjonowania oraz osiągnięć Koła,
d) składanie Rektorowi corocznego sprawozdania z działalności Koła za rok

poprzedni w terminie do 31 stycznia każdego roku,
e) przedkładanie Rektorowi wszelkich zmian w Statucie Koła lub we władzach

Koła oraz aktualnego wykazu członków Koła.

§ 16
Do obowiązków wiceprezesa należy:



a) nadzorowanie  prac  Zarządu,  Koła  (oraz  poszczególnych  Sekcji  w
przypadku ich utworzenia) poprzez kontakt z członkami Koła,

b) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
c) zastępowanie prezesa w przypadku jego nieobecności,
d) pomoc w przygotowywaniu sprawozdania z działalności Koła,
e) publikowanie  informacji  związanych  z  Kołem  oraz  rozpowszechnianie

informacji o osiągnięciach Członków.

§ 17
Do obowiązków sekretarza należy:
a) prowadzenie ewidencji aktywnych i nieaktywnych Członków Koła,
b) prowadzenie  dokumentacji  związanej  z  działalnością  i  funkcjonowaniem

Koła,
c) sporządzanie  sprawozdań  oraz  protokołów  Walnego  Zgromadzenia

Członków oraz spotkań Zarządu.

§ 18
Do obowiązków skarbnika należy:
a) przyjmowanie oraz sprawdzanie wniosków o dofinansowanie składanych

przez Członków,
b) udzielanie  pomocy  w  zakresie  przygotowywania  wniosków  o

dofinansowanie i sprawozdań projektów,
c) udzielanie informacji w zakresie grantów badawczych.

§ 19
1. Opiekunem  Koła  może  zostać  nauczyciel  akademicki  posiadający  co

najmniej stopień naukowy doktora.
2. Opiekun  Koła  jest  wstępnie  wybierany  przez  Walne  Zgromadzenie

Członków, w którego imieniu Zarząd następnie zwraca się do wybranego
pracownika  naukowego  Instytutu  Komunikacji  Specjalistycznej  i
Interkulturowej z prośbą o sprawowanie funkcji Opiekuna. Wybrana osoba
oraz władze Instytutu muszą wyrazić zgodę.

3. Pisemna  informacja  o  zmianie  Opiekuna  musi  zostać  złożona  przez
prezesa Zarządu w ciągu 14 dni do Biura Spraw Studenckich.

4. Kadencja Opiekuna trwa dopóki Opiekun nie zrzeknie się pełnionej funkcji
lub dopóki Walne Zgromadzenie Członków nie przeprowadzi głosowania w
zakresie odwołania starego Opiekuna i powołania nowego.

§ 20
Do obowiązków Opiekuna należy:
a) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
b) monitorowanie prac Koła,
c) kontaktowanie  się  z  pracownikami  naukowymi  Instytutu  w  sprawach

wykraczających poza kompetencje Zarządu.


