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STATUT
KOŁA NAUKOWEGO
RUSYCYSTÓW UŚ
„ROSYJSKA RULETKA”

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytet Śląski
w Katowicach

Koło Naukowe Rusycystów „Rosyjska Ruletka” Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ
www.rosyjskaruletka.edu.pl rosyjskaruletka@yandex.ru

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1

1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Rusycystów Uniwersytetu Śląskiego
„Rosyjska Ruletka”.
2. Siedzibą Koła jest: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ, ul. Gen. S. GrotaRoweckiego 5, 41-205 Sosnowiec.
3. Koło jest zrzeszeniem studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej,
Działalność Koła regulują Statut oraz przepisy obowiązujące w Uniwersytecie
Śląskim.
4. Koło powołano do życia w celu popularyzowania kultury rosyjskiej wśród studentów
podczas organizowanych przedsięwzięć kulturalnych i naukowych, w ramach
prowadzonego internetowego serwisu kulturalnego „Rosyjska Ruletka” oraz za
pośrednictwem Almanachu Literackiego Rosyjska Ruletka.
5. Koło jest organizacją typu „non-profit” i opiera swą działalność na aktywności i pracy
społecznej swoich członków.
6. Prowadzenie strony internetowej oraz druk prac (twórczość własna, eseje, recenzje,
fragmenty prac dyplomowych, tłumaczenia) w almanachu Koła służy celom
popularyzatorskim oraz dydaktycznym i odbywa się w ramach realizacji celów
statutowych Koła.
7. Materiały do prac translatorskich Koło pozyskuje ze zbiorów bibliotecznych UŚ oraz
własnych.
8. Koło ma prawo używania znaku graficznego i pieczęci według zatwierdzonych przez
siebie wzorów.
9. Koło może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o
zbliżonych celach statutowych.
10. Koło może posiadać odrębne sekcje tematyczne.

Rozdział II

Cele i zadania Koła i formy ich realizacji
§2

Działalność Koła ma na celu realizację poniższych zadań:
1. Pogłębianie wśród członków Koła wiedzy humanistycznej.
2. Popularyzacja wiedzy o kulturze rosyjskiej.
3. Rozwój zainteresowań filologicznych członków Koła.
4. Budzenie zainteresowań naukowych studentów.
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5. Angażowanie studentów w prace naukowe i badawcze.
6. Pomoc w rozpowszechnianiu i publikowaniu osiągnięć naukowych członków Koła.
7. Umożliwienie członkom Koła rozwijania i pogłębiania umiejętności translatorskich w
dziedzinie przekładu literackiego.
8. Nawiązywanie kontaktów naukowych i współpracy z innymi organizacjami
studenckimi i jednostkami pozauczelnianymi.
9. Integracja
środowiska
studenckiego
na
poziomie
Wschodniosłowiańskiej i Wydziału Filologicznego UŚ.

Instytutu

Filologii

10. Prowadzenie strony internetowej o charakterze serwisu kulturalnego oraz strony
domowej Koła pod adresem: www.rosyjskaruletka.edu.pl.
11. Promowanie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ.

§3
Koło realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1. Organizację spotkań tematycznych i dyskusji z udziałem członków Koła i
zaproszonych gości.
2. Organizację spotkań ze znanymi przedstawicielami nauki i kultury.
3. Organizację wyjazdów naukowych i kulturalnych dla członków Koła oraz studentów
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.
4. Organizację studenckich konferencji, sympozjów, seminariów naukowych.
5. Organizację wystaw i ekspozycji.
6. Prezentowanie osiągnięć własnych Koła.
7. Zamieszczanie prac członków
www.rosyjskaruletka.edu.pl.

Koła

na

stronie

internetowej

Koła:

8. Wydawanie drukiem kolejnych numerów Almanachu Literackiego Rosyjska Ruletka.

Rozdział III

Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki
§4

1. Osoby należące do Koła mogą mieć status:
a) członka zwyczajnego
b) członka wspierającego
c) członka honorowego
2. Członkiem zwyczajnym może zostać student Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Koła na podstawie pisemnej Deklaracji
Członkowskiej (wzór druku w załączniku 1 do Statutu).
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3. Członkiem wspierającym może zostać osoba pragnąca realizować cele i zadania
statutowe Koła, nie będąca studentem UŚ. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego
podejmuje Zarząd Koła.
4. Członkiem honorowym na wniosek Zarządu Koła może zostać osoba wybitnie
zasłużona dla Koła.
5. Członek wspierający i honorowy posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z
wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.
6. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) ukończenia studiów w Uniwersytecie Śląskim
b) dobrowolnego wystąpienia członka po złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie
Zarządowi Koła
c) skreślenia z listy członków przez Zarząd Koła z powodu niewywiązywania się z
obowiązków członkowskich lub nieprzestrzegania Statutu Koła.

§5
1. Każdy członek zwyczajny Koła zobowiązany jest do:
a) przestrzegania postanowień Statutu Koła, uchwał i rozporządzeń Władz Koła
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Koła
c) dbania o dobre imię Koła.
2. Członkowie Koła mają prawo do:
a) uczestniczenia w pracach Koła
b) udziału we wszelkich projektach organizowanych przez Koło
c) swobodnego wyrażania swoich opinii na temat Koła
d) wybierania i bycia wybieranym do Zarządu Koła (z zastosowaniem zapisu §4 ust. 5)

Rozdział IV

Władze Koła
§6

1.

Władze Koła stanowią:

a) Zarząd Koła
b) Walne Zgromadzenie Koła (wszyscy członkowie zwyczajni Koła)

§7
1. Wybory do Władz Koła odbywają się w listopadzie każdego roku.
2. Do Władz Koła może kandydować każdy zwyczajny członek Koła.
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3. Wszystkie rozstrzygnięcia w trakcie wyborów do Władz Koła zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła.
4. Wyborów dokonuje się w głosowaniu jawnym.
5. Nad poprawnością przebiegu wyborów Zarządu Koła pieczę sprawuje Opiekun
Naukowy Koła.

§8
1. W skład Zarządu wchodzą:
a) Przewodniczący Koła
b) Zastępca Przewodniczącego Koła
c) Sekretarz Koła
2. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
3. Odwołanie członka Zarządu Koła może nastąpić w drodze głosowania, w którym za
wnioskiem o odwołanie opowie się zwykła większość zgromadzonej przynajmniej
połowy członków Koła.
4. Odwołanie Przewodniczącego Koła może nastąpić na drodze głosowania ogólnego
członków Koła. Do odwołania Przewodniczącego wymagane jest 2/3 głosów
zgromadzonej co najmniej połowy członków Koła.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) organizowanie i kierowanie pracą Koła
b) zwoływanie Walnego Zgromadzenia
c) przyjmowanie Deklaracji Członkowskich od kandydatów oraz oświadczeń o
rezygnacji z członkostwa, skreślanie i wykluczanie członków Koła
d) reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni oraz innych organizacji i instytucji
e) przygotowywanie i przedstawianie sprawozdań z działalności Zarządu i Koła
Zgromadzeniu Walnemu i odnośnym Władzom Uczelni.

Rozdział V

Opiekun naukowy Koła
§9

1. Opiekunem naukowym Koła może zostać pracownik naukowy Instytutu Filologii
Wschodniosłowiańskiej, po złożeniu Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego
UŚ stosownej deklaracji pisemnej. Koło może posiadać więcej niż jednego Opiekuna
Naukowego.
2. Opiekun ma prawo uczestniczyć w pracach Koła i merytorycznie wspierać realizację
zadań statutowych Koła.
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3. W razie konieczności Opiekun Koła zaświadcza fakt członkostwa poprzez sygnowanie
dokumentów własnym podpisem.
4. W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzje Koła poprzez sygnowanie
dokumentów własnym podpisem.
5. Opiekun może wnioskować o pozbawienie członkostwa osoby nieprzestrzegającej
Statutu Koła.
6. Opiekun Koła może zwoływać zebrania Koła.
7. Opiekun reprezentuje Koło wobec Władz Uczelni oraz przed innymi organizacjami i
instytucjami.

Rozdział VI

Finanse Koła
§ 10

1. Działalność Koła finansowana jest przez Uniwersytet Śląski oraz ze środków
własnych Koła.
2. Środki własne Koła pochodzą z dotacji, grantów, darowizn oraz sponsoringu.
3. Wszystkie środki finansowe Koła mogą być wykorzystane jedynie na realizację celów
statutowych.
4. Za sprawy finansowe oraz sporządzanie sprawozdań odpowiedzialny jest Sekretarz
Koła.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe
§ 11

1. Statut zaczyna obowiązywać po podpisaniu go przez Przewodniczącego Koła.
2. Rozwiązania Koła można dokonać na wniosek Przewodniczącego, decyzją
Zgromadzenia Walnego podjętą jednogłośnie.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem decyzje podejmuje Zarząd Koła i
Opiekun Naukowy Koła.
4. Statut może zostać zmieniony decyzją Zgromadzenia Walnego podjętą większością
2/3 głosów składu Koła.
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Załącznik nr 1 do Statutu Koła Naukowego Rusycystów UŚ „Rosyjska Ruletka”: Wzór
deklaracji członkowskiej KNR „Rosyjska Ruletka”

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA KOŁA NAUKOWEGO
RUSYCYSTÓW „ROSYJSKA RULETKA”
Wyrażam chęć przystąpienia do Koła Naukowego Rusycystów „Rosyjska Ruletka”
działającego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się ze Statutem Koła.
Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu Koła oraz do aktywnego
uczestnictwa w działalności Koła.
Imię i nazwisko ...........................................................................................................................
Rok i kierunek/specjalność studiów .........................................................................................
.......................................................................................................................................................
Numer albumu ............................................................................................................................
Adres zamieszkania ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy ....................................................................................................................
Adres e-mail ................................................................................................................................

Sosnowiec, dn. .............................................

.............................................
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uzyskaniem członkostwa i
dla spraw organizacyjnych Koła zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia
1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883)

Sosnowiec, dn. .............................................

.............................................
podpis
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