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Statut  

Koła Naukowego Hispanistów „Ánimo”  

działającego przy Katedrze Italianistyki  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
     Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Koło Naukowe Hispanistów „Ánimo” działające przy Katedrze Italianistyki UMK w Toruniu, 

w skrócie KNH UMK „Ánimo” (zwane dalej Kołem), jest uczelnianą organizacją studencką 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zwanego dalej Uniwersytetem), zrzeszającą 

studentów i współpracującą z nauczycielami akademickimi. 

 

      § 2 

Nazwa KNH UMK „Ánimo” w języku angielskim brzmi: Students’ Scientific Association of 

Hispanists „Ánimo”. 

 

      § 3 

Działalność Koła zgodna jest z przepisami prawa Statutu Uniwersytetu oraz Statutu Koła.  

 

      § 4 

Koło nie prowadzi działalności gospodarczej. 

       

§ 5 

Siedzibą Koła jest Toruń, Koło funkcjonuje przy Katedrze Italianistyki UMK w Toruniu, ul. 

Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń. 

 

      § 6 

Koło posiada logo, które jest znakiem graficznym. Przedstawia sylwetkę byka w kolorze 

czarnym. Wokół znaku graficznego umieszczona jest nazwa Koła Naukowego Hispanistów 

„Ánimo”. Logo używane jest w pismach i innych oświadczeniach Koła. 
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      § 7 

Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.  

 

      § 8 

Koło prowadzi działalność ogólnouczelnianą w UMK w Toruniu. 

 

      § 9 

Koło posiada elektroniczną skrzynkę pocztową: k.n.hispanistow.umk@gmail.com 

oraz konto w serwisie społecznościowym: www.facebook.com/knhispanistowumk 

 

 

 

 

                             Art. 2  CELE  I  METODY ICH REALIZACJI 

 

      § 1 

Koło w szczególności stawia sobie za cel: 

a. wdrażanie studentów do pracy naukowo-badawczej; 

b. pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie badań naukowych  

i praktycznego użycia języka hiszpańskiego; 

c. rozwijanie i prezentację zainteresowań naukowych studentów; 

d. integrację i współpracę między studentami Uniwersytetu; 

e. promocję specjalności Lingwistyka stosowana - język włoski z językiem hiszpańskim; 

f. nawiązywanie współpracy z organizacjami studenckimi o podobnym profilu w kraju i 

za granicą; 

g. propagowanie języka hiszpańskiego oraz szerzenie wiedzy na temat kultury Hiszpanii 

i krajów hiszpańskojęzycznych. 

 

§ 2 

Koło realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

a. opracowywanie materiałów dydaktycznych ułatwiających uczenie się języków obcych; 

b. publikacje własnych osiągnięć naukowo-badawczych; 

c. organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła oraz przez zaproszonych 

gości; 

d. organizowanie spotkań tematycznych ze studentami z zagranicy; 

e. prowadzenie ogólnopolskiej promocji Lingwistyki stosowanej - język włoski z 

językiem hiszpańskim UMK w Toruniu poprzez korespondencję mailową skierowaną 

przede wszystkim do licealistów z sekcji dwujęzycznych; 

f. prowadzenie strony na portalu społecznościowym Facebook w celu nawiązywania oraz 

utrzymywania kontaktów z osobami, instytucjami oraz innymi organizacjami 

studenckimi w kraju i za granicą, których działalność dotyczy kultury i języka 

hiszpańskiego; 

mailto:k.n.hispanistow.umk@gmail.com
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g. organizowanie i udział w międzyuczelnianych spotkaniach naukowych, warsztatach i 

konferencjach poświęconych językowi hiszpańskiemu oraz kulturze Hiszpanii i krajów 

hiszpańskojęzycznych. 

 

 

 

 

                                        Art. 3  OPIEKUN  NAUKOWY  KOŁA 

 

       § 1  

Koło współpracuje z opiekunem naukowym Koła, zwanym dalej opiekunem naukowym. 

 

      § 2 

Opiekun naukowy reprezentuje Koło oraz jego członków przed władzami Uniwersytetu oraz 

czuwa nad jego zgodnością z przepisami prawa. 

  

      § 3 

Opiekun naukowy jest doradcą naukowym Koła i sprawuje nadzór merytoryczny nad jego 

działalnością naukowo-badawczą, a Zarząd uzgadnia z nim przedsięwzięcia organizacyjne i 

plany pracy naukowej. 

 

      § 4 

Opiekun naukowy może zwoływać oraz brać udział w obradach Zarządu. 

 

      § 5 

Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.  

 

 

 

 

     Art. 4 PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA 

 

      § 1 

Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu zainteresowany pogłębianiem 

wiedzy w dziedzinach związanych z językiem i kulturą Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.  

 

 

 

      § 2 

Członków Koła przyjmuje Zarząd, po uprzednim zapoznaniu się kandydatów ze Statutem 

Koła. Listę członków prowadzi zastępca sekretarza. 

  

      § 3 

Członkowie mają prawo: 
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a. kandydować do Zarządu; 

b. głosować w wyborach do Zarządu; 

c. uczestniczyć w pracach Koła i współdecydować o formach jego działalności; 

d. zgłaszać wnioski i pytania do Zarządu we wszystkich sprawach dotyczących Koła. 

  

      § 4 

Członkowie mają obowiązek:  

a. uczestniczyć w pracach Koła;  

b. przestrzegać niniejszego Statutu; 

c. dbać o dobre imię Koła. 

 

      § 5 

Członkiem Koła przestaje być osoba, która: 

a. zgłosiła zastępcy sekretarza prośbę o skreślenie z listy członków Koła; 

b. utraciła status członka decyzją Zarządu z powodu niewywiązywania się z obowiązków 

określonych w niniejszym Statucie; 

c. utraciła status studenta. 

 

 

 

 

              Art. 5  ZARZĄD KOŁA 

 

   § 1 

Członkowie Koła wybierają Zarząd, w skład którego wchodzą: 

- przewodniczący, 

- zastępca przewodniczącego, 

- sekretarz, 

- zastępca sekretarza, 

- skarbnik, 

- koordynator ds. promocji i informacji, 

- koordynator ds. organizacji spotkań ze studentami z zagranicy. 

 

      § 2 

Kadencja Zarządu trwa jeden semestr akademicki. 

 

      § 3 

Wybór Zarządu odbywa się na pierwszym spotkaniu organizacyjnym Koła w danym 

semestrze akademickim. 
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      § 4 

Poprzez głosowanie tajne, koordynowane przez opiekuna naukowego, odbywa się wybór: 

- przewodniczącego, 

- zastępcy przewodniczącego, 

- sekretarza, 

- zastępcy sekretarza, 

- skarbnika. 

Głosowanie poprzedzone jest przedstawieniem kandydatów na dane stanowisko, którego 

uzyskanie wymaga zdobycia większości głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie 

większości głosów, wówczas przeprowadza się drugie głosowanie, w którym następuje wybór 

spośród kandydatów o dwóch nawiększej liczbie głosów. W przypadku uzyskania przez nich 

tej samej ilości głosów, o wyborze decyduje opiekun naukowy. Zgłoszenie się tylko jednego 

kandydata na dane stanowisko oznacza akceptację jego kandydatury bez głosowania. 

 

      § 5      

Stanowiska koordynatora ds. promocji i informacji oraz koordynatora ds. organizacji spotkań 

ze studentami z zagranicy nie są objęte głosowaniem z uwagi na możliwość współpracy kilku 

studentów. W przypadku nie zgłoszenia się kandydata na w/w funkcję, nie będzie ona 

pełniona w danej kadencji. 

 

      § 6 

Zarząd rozpoczyna swoją kadencję z chwilą wyboru i kończy w momencie powołania 

nowego Zarządu. 

   

      § 7  

Do zadań Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Koła; 

b. przygotowywanie propozycji działalności Koła; 

c. prowadzenie dokumentacji Koła; 

d. zwoływanie Zebrań Ogólnych; 

e. kierowanie obradami Koła; 

f. czuwanie nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Statutu; 

g. realizacja celów określonych na dany semestr akademicki; 

h. rozliczanie członków Koła z powierzonych im zadań; 

i. przygotowywanie sprawozdania z działalności przed końcem kadencji; 

j. zarządzanie finansami. 

  

  

      § 8 

Przewodniczący Zarządu kieruje działalnością i planem pracy Koła oraz jest zobowiązany do 

reprezentowania go przed Władzami oraz Samorządem Studenckim Uniwersytetu, jak 

również wobec środowiska studenckiego. 
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      § 9 

Zastępca przewodniczącego Zarządu współpracuje z przewodniczącym i przyjmuje zlecone 

przez niego zadania. W przypadku czasowej niedyspozycyjności przewodniczącego Zarządu, 

przejmuje jego funkcję. 

 

      § 10 

Sekretarz Koła sporządza protokoły ze spotkań Koła i przygotowuje sprawozdanie z 

działalności Koła za dany semestr i rok akademicki.  

 

 

      § 11 

Zastępca sekretarza prowadzi ewidencję członków Koła, jak również na bieżąco kontroluje i 

weryfikuje listę członków Koła. 

 

      § 12 

Skarbnik Koła prowadzi rachunkowość Koła oraz sporządza wnioski o dofinansowanie.  

 

      § 13 

Koordynator ds. promocji i informacji zajmuje się prowadzeniem korespondencji mailowej 

informującej i promującej działalność Koła oraz aktualizuje stronę Koła na portalu 

społecznościowym. 

 

      § 14 

Koordynator ds. organizacji spotkań ze studentami z zagranicy promuje działalność Koła 

wśród zagranicznych studentów Uniwersytetu znających język hiszpański i zaprasza ich do 

współpracy. 

 

 

           Art. 6  FINANSE I MAJĄTEK KOŁA   

 

    § 1 

Koło nie prowadzi działalności zarobkowej. 

 

§ 2 

Działalność Koła finansowana jest ze środków pieniężnych przekazywanych przez władze  

Uniwersytetu oraz wszelkich darowizn na rzecz Koła.   

 

      § 3 

Działalność Koła wspierana jest także przez przekazywanie środków niepieniężnych. 

 

      § 4 

Finansami Koła zarządza Zarząd za zgodą opiekuna naukowego. 
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      § 5 

W przypadku rozwiązania majątek Koła przechodzi na własność Uniwersytetu. 

 

 

   Art. 7  SPOSÓB ROZWIĄZANIA KOŁA 

 

      § 1 

Koło może zostać rozwiązane przez władze Uniwersytetu. 

 

      § 2 

Decyzję o rozwiązaniu Koła może podjąć Zarząd, opiekun naukowy lub co najmniej połowa 

członków Koła. 

 

§ 3 

Wymagana jest do tego kwalifikowana większością trzech czwartych głosów przy udziale co 

najmniej czterech członków Koła. 

 

 

   Art.. 8  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

      § 1 

Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia go przez członków Koła zwykła większością 

głosów i zatwierdzenia przez władze Uniwersytetu. 

 

      § 2 

Każda propozycja zmiany Statutu Koła musi uzyskać akceptację opiekuna naukowego. 

 

§ 3 

Zmian niniejszego Statutu dokonują członkowie Koła podczas Zebrania Ogólnego, 

kwalifikowaną większością (równą przynajmniej trzem czwartym) głosów w obecności co 

najmniej połowy członków. 

 

      § 4 

Organem właściwym dla dokonywania wykładni niniejszego Statutu jest Zarząd i opiekun 

naukowy Koła. 

 

      § 5 

W sprawach spornych oraz nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyzje podejmuje 

przewodniczący Zarządu w porozumieniu z opiekunem naukowym. 

                 

      § 6 

Koło podlega władzom Uniwersytetu i jest zobowiązane do informowania o każdorazowych 

zmianach w składzie Zarządu oraz do sporządzania sprawoznania ze swej działalności na 

koniec roku akademickiego. 


