STATUT
Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów WroSlawianie
Podstawą do powstania i działania Koła jest ustawa z dnia art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), „Zarządzenie Nr
92/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich
i doktoranckich oraz stowarzyszeń w Uniwersytecie Wrocławskim” z późniejszymi zmianami
(Zarządzenie Nr 121/2018 Rektora UWr z dnia 8 października 2018 r.).
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe Rusycystów WroSlawianie (zwane dalej
Kołem)
2. Koło jest samodzielną, samorządną organizacją o charakterze naukowym, społecznym i
samokształceniowym, niezależną od władz Instytutu Filologii Słowiańskiej.
3. Siedziba Koła mieści się przy Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław.
4. Koło jest finansowane z funduszy przyznawanych przez władze Uniwersytetu Wrocławskiego
i ze środków pozyskanych we własnym zakresie.
5. Koło Naukowe jest organizacją niezależną politycznie, skupiającą członków o różnych
światopoglądach i sympatiach politycznych.
6. Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.
7. Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.
Rozdział II
Cele i zadania Koła
1. Celem koła jest:
a. budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów,
b. wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,
c. umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac
badawczych przez studentów,
d. rozwijanie różnych form aktywności naukowej studentów, poszerzających ich
zainteresowania związane z programem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filologii
Słowiańskiej UWr,
e. rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami i organizacjami naukowymi,
f. promowanie Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr,
g. integracja środowiska studenckiego.
2. Koło realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie spotkań i dyskusji,
b. podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła prac badawczych,
c. organizację i udział w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach,
d. współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
e. organizację wycieczek i obozów naukowych,
f. utworzenie serwisu informatycznego o działalności koła w postaci witryny
internetowej,
g. inne działania i projekty zgodne z duchem niniejszego statutu.

Rozdział III
Członkowie Koła
1. Członkowie Koła dzielą się na:
a. Członków zwyczajnych,
b. Członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student UWr.
3. Członkowie zwyczajni biorą udział we wszystkich pracach statutowych Koła.
4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. brać czynny udział w pracach Koła,
b. wyrażać swoją opinię, zgłaszać uwagi, wnioski i propozycje dotyczące działalności
Koła,
c. głosu na Walnym Zebraniu.
5. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze.
6. Członkiem honorowym może zostać:
a. były członek Koła,
b. osoba zasłużona dla Koła.
7. Członkowie Koła mają obowiązek:
a. przestrzegania postanowień statutu Koła, regulaminów i uchwał władz Koła,
b. godnego reprezentowania Koła i propagowania celów statutowych,
c. brania udziału w merytorycznych, formalnych i organizacyjnych przedsięwzięciach
Koła, a także czynnego popierania celów statutowych.
8. Naruszenie obowiązków członka Koła jest podstawą do wszczęcia postępowania
wykluczającego.
9. Członkostwo ustaje:
a. w wypadku ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów UWr,
b. w wypadku śmierci,
c. na wniosek Członka Koła,
d. na drodze decyzji Zarządu Koła o wykluczeniu Członka Koła, podjętej na wniosek 1/4
Członków Koła w wyniku postępowania niezgodnego ze statutem Koła lub statutem
UWr.
10. Członek Koła w terminie 7 dni od powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu może się
odwołać się do Walnego Zebrania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Koła
1. Władzami Koła są:
a. Walne Zebranie,
b. Zarząd Koła.
2. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie, w którym uczestniczyć mogą wszyscy
członkowie Koła na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
3. Walne Zebranie jest zwoływane raz w semestrze, a w razie konieczności częściej na wniosek
Przewodniczącego Koła, Opiekuna Naukowego lub 1/4 Członków Koła.
4. Posiedzenie Walnego Zebrania musi być ogłoszone najpóźniej na tydzień przed terminem
zebrania. W wypadku niestawienia się w ciągu 30 minut od momentu rozpoczęcia posiedzenia
Walnego Zebrania co najmniej połowy zwyczajnych Członków Koła, posiedzenie jest
nieważne.
5. Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego Koła, zwykłą większością głosów, w głosowaniu
tajnym, przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych Członków Koła na początku
każdego roku akademickiego.
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6. Odwołanie Przewodniczącego Koła przed końcem kadencji następuje w trybie identycznym
jak jego powołanie na wniosek 1/4 Członków Koła lub Opiekuna Koła.
7. Przewodniczący przedstawia kandydatury pozostałych Członków Zarządu Koła. Kandydatury
wymagają zatwierdzenia Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych Członków Koła.
8. Odwołanie któregoś z Członków Zarządu Koła przed końcem kadencji następuje decyzją
Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy zwyczajnych Członków Koła, na wniosek 1/4 Członków Koła, Opiekuna
Koła lub Przewodniczącego Koła.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w trybie głosowania
jawnego, przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych Członków Koła. Zmiana trybu
głosowania na tajny następuje w trybie uchwały na wniosek Członka Koła.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. Określenie kierunków pracy Koła,
b. Zatwierdzenie sprawozdań, rozliczeń ze środków przekazywanych przez organy
Uczelni,
c. Odwoływanie i wybieranie Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Koła,
d. Nadawanie honorowego członkostwa.
11. Zarząd Koła składa się z:
a. Przewodniczącego
b. Wiceprzewodniczącego
c. Sekretarza
12. Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok akademicki.
13. Do kompetencji Zarządu należą:
a. Reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni,
b. Organizowanie i kierowanie pracą Koła,
c. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
d. Zdobywanie, przydzielanie i podział funduszy na działalność programową Koła,
e. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń ze środków przekazywanych przez organy
Uczelni.
14. Posiedzenie Zarządu Koła odbywa się co najmniej raz na 2 miesiące. Zwołuje je
Przewodniczący i on je prowadzi.
15. Decyzje Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3
członków Zarządu. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia kwestii w drodze głosowania
decydujący jest głos Przewodniczącego.
16. W razie niemożności sprawowania przez Przewodniczącego funkcji, jego obowiązki
przejmuje Wiceprzewodniczący.
Rozdział V
Tryb uchwalania Statutu
1. Statut uchwala i dokonuje w nim zmian Walne Zebranie Członków Koła.
2. Do uchwalenia i zmian Statutu potrzebna jest większość 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Koła.
Rozdział VI
Opiekun Koła
1. Koło posiada Opiekuna Naukowego (Opiekun Główny) i może posiadać do dwóch
Opiekunów Pomocniczych.
2. Opiekunów Koła zatwierdza Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Opiekun Naukowy Koła:
a. reprezentuje Koło wobec Dyrekcji Instytutu Filologii Słowiańskiej i Władz Uczelni;
b. jest doradcą naukowym Koła i sprawuje pieczę nad jego inicjatywami;
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c. podpisuje roczne plany pracy i wnioski o dofinansowanie zadań organizacji, zespołu
lub koła, potwierdzając tym samym zgodność działań organizacji, zespołu lub koła z
celami i zadaniami określonymi w ich statucie;
d. podpisuje sprawozdania roczne oraz rozliczenia merytoryczno-finansowe
zrealizowanych zadań, potwierdzając tym samym prawidłowe zrealizowanie zadań i
wykorzystanie przyznanych środków finansowych;
e. sprawuje pieczę nad zgodnością aktów organów uczelnianej organizacji, zespołu lub
koła z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni,
regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji, zespołu lub koła, a w
przypadku wątpliwości – przekazuje dany akt Prorektorowi ds. studenckich, celem
podjęcia decyzji.
4. Opiekunowie Pomocniczy mają dokładnie te same kompetencje co Opiekun Główny, z tym że
w przypadku różnicy zdań pomiędzy Opiekunami decyduje głos Opiekuna Głównego.
5. Do zatwierdzenia działań Koła wystarczy zgoda któregokolwiek z Opiekunów.
Rozdział VII
Rozwiązanie Koła
1. Koło może być rozwiązanie uchwałą Walnego Zebrania podjętą zwykłą większością głosów
przy obecności 2/3 członków Koła.
2. Wniosek o rozwiązanie Koła może złożyć Zarząd Koła bądź 4/5 członków Koła.
3. Działalność Koła zostaje zawieszona, gdy:
a. Koło nie podejmuje jakiejkolwiek działalności przez okres jednego roku
kalendarzowego,
b. liczba członków spada poniżej 5 osób.
4. Koło uznaje się za rozwiązane, jeśli nie wznowi działalności przez rok od momentu
zawieszenia.

Przewodniczący Koła
Opiekunowie Koła
dr Marcin M. Borowski

dr Katarzyna Kordas-Shaginyan

dr Katarzyna Martyniuk
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