
                  STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW 

     PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ                                                                  

im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

 

CZĘŚĆ I 

 Koło i jego członkowie. 

 

 

       ROZDZIAŁ I 

Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter. 

 

§ 1. Studenckie Koło Naukowe nosi nazwę: Studenckie Koło Naukowe Rusycystów 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej   

i zwane  jest w treści Statutu Kołem. 

§ 2. Koło zrzesza studentów Instytutu Neofilologii (specjalność: Język Rosyjski)                   

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 

§ 3. Koło jest organizacją studencką w rozumieniu art. 204 § 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).                                          

§ 4. Siedzibą Koła jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II           

w Białej Podlaskiej. 

 

 

 

 

    ROZDZIAŁ II 

         Cele i metody działania.  

 

§ 5. Podstawowymi celami Koła są: 

- pogłębianie wiedzy filologicznej członków Koła; 

- pogłębianie wiedzy członków Koła na temat Rosji, w tym jej kultury, historii, literatury, 

sztuki; 

- rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową                 

i popularyzatorską w środowisku studenckim; 



- integracja środowiska studentów ze specjalności Rusycystyka.             

§ 6. Cele Koła wymienione w § 5, będą realizowane poprzez: 

- inicjowanie i organizowanie zebrań naukowych, spotkań, wykładów i dyskusji; 

- organizowanie spotkań i studenckich sesji naukowych popularyzujących kulturę, literaturę          

i sztukę rosyjską; 

- promocję celów Koła; 

- rozwijanie współpracy i współdziałanie z innymi kołami naukowymi, organizacjami 

studenckimi; 

- zdobywanie, gromadzenie, opracowywanie, badanie oraz analizowanie materiałów, które są 

przedmiotem zainteresowania członków Koła; 

- organizowanie wyjazdów w celach naukowych; 

- opracowywanie wyników prac naukowych wykonywanych przez członków Koła; 

- wymianę poglądów i dyskusje w ramach Koła; 

- działalność dla dobra Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej           

im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; 

- rozwój indywidualnych zainteresowań członków Koła. 

 

 

  ROZDZIAŁ III 

 

        Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 7. Członkiem Koła może zostać każdy student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej      

im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Instytutu Neofilologii, specjalność:                 

Język Rosyjski, który: 

- złożył deklarację przystąpienia do Koła;  

- deklaruje chęć realizacji celów Koła; 

- akceptuje treść Statutu Koła i wysokość składek członkowskich; 

- został przyjęty przez Zarząd w poczet członków. 

§ 8. Członkowie Koła mają prawo: 

- wybierać i być wybieranym do władz Koła; 

- zabierać głos na zebraniach, wyrażać opinie, zgłaszać postulaty i wnioski do władz Koła we 

wszystkich sprawach dotyczących działalności Koła; 

- informacji na temat działalności Koła; 



- występować z wszelkimi inicjatywami; 

- swobodnie wyrażać swoje myśli i poglądy; 

- uczestniczyć we wszystkich formach działalności Koła; 

- występować z wnioskami do organów Uczelni lub do organów Samorządu Studenckiego w 

sprawach dotyczących funkcjonowania Koła; 

- realizować inne uprawnienia przewidziane niniejszym Statutem. 

§ 9. Członkowie Koła mają obowiązek: 

- przestrzegać niniejszy Statut, uchwał i zarządzeń władz Koła; 

- dbać o dobre imię Koła oraz popularyzować jego cele; 

- aktywnie uczestniczyć w działalności Koła;  

- dążyć do realizacji celów Koła; 

- działać na rzecz rozwoju Koła; 

- opłacać składki członkowskie w ustalonej wysokości. 

§ 10. 1. Członkostwo w Kole ustaje: 

- przez wykluczenie na mocy uchwały Zarządu Koła zatwierdzonej przez                             

Walne Zgromadzenie Członków;  

- przez wystąpienie studenta z Koła; 

- z chwilą wygaśnięcia uprawnień studenckich; 

- skreślenia z listy członków Koła. 

2. Skreślenia z listy członków Koła dokonuje Prezes w wypadku wystąpienia z Koła, 

wygaśnięcia uprawnień studenckich oraz zwłoki w opłacaniu składek członkowskich. Przed 

skreśleniem Zarząd obowiązany jest wezwać członka Koła do zapłacenia zalegających 

składek zakreślając mu dodatkowy termin. 

3. Nikt nie może być usunięty z szeregów Koła o ile wypełnia przyjęte na siebie 

zobowiązania wynikające ze Statutu. 

4. Wykluczenie może nastąpić w wypadku popełnienia przez członka Koła czynu 

naruszającego Statut albo działania na szkodę Koła lub Uczelni. 

5. Od decyzji Zarządu Koła o wykluczeniu i decyzji Prezesa Zarządu o skreśleniu przysługuje 

odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie należy złożyć 

za pośrednictwem Zarządu. 

 

 

 

 



CZĘŚĆ II 

Organizacja władz Koła. 

 

                                                       ROZDZIAŁ I 

    Władze Koła Naukowego Studentów Rusycystyki. 

§ 11.1.Organami Koła są: 

- Walne Zgromadzenie Członków; 

- Zarząd. 

2.Organem uchwałodawczym Koła jest Walne Zgromadzenie Członków Koła. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich członków Koła. 

 

ROZDZIAŁ II 

       Walne Zgromadzenie Członków. 

 

§ 12.1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo i obowiązek brać udział wszyscy członkowie. 

2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła. 

§ 13.1. Walne Zgromadzenie Członków powinno się odbyć w terminie miesiąca po upływie 

każdego roku akademickiego. Walne Zgromadzenie  Członków zwołuje Zarząd Koła. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane na pisemny wniosek co 

najmniej 1/4 członków Koła, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od złożenia wniosku. 

3. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się przez ogłoszenie umieszczone na tablicy 

ogłoszeń Rektoratu Uczelni oraz tablicy ogłoszeń Instytutu Neofilologii na co najmniej 14 dni 

przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać termin i miejsce Zgromadzenia 

oraz porządek obrad. 

§ 14. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy między innymi: 

- ocena sprawozdania Zarządu Koła za okres jego kadencji; 

- udzielanie absolutorium Zarządowi Koła z wykonania obowiązków w okresie kadencji; 

- określanie kierunków i planów dalszej działalności Koła w kolejnych latach; 

- dokonywanie zmian w Statucie Koła; 

- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Koła; 

- podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Koła; 

- ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich pobierania; 

- zatwierdzanie uchwał Zarządu o wykluczeniu z Koła; 

 - podejmowanie uchwał w przedmiocie zwolnienia od składek wszystkich członów Koła; 



- powoływanie i odwoływanie Zarządu Koła w tym Prezesa, Wiceprezesa,                                

Sekretarza i Skarbnika; 

- podejmowanie uchwał w sprawach skierowanych pod obrady przez Zarząd Koła                      

lub co najmniej 5 członków Koła; 

- podejmowanie innych uchwał w sprawach przewidzianych przez Statut. 

§ 15. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów 

obecnych, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Koła. 

§ 16. Zmiana Statutu Koła wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Koła. 

§ 17. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Prezes lub Wiceprezes Zarządu Koła. 

§ 18. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek 3 członków Koła 

uczestniczących w Zgromadzeniu a także w sprawach osobowych, w tym dotyczących 

wyboru lub odwołania członków Zarządu i udzielania im absolutorium. 

 

ROZDZIAŁ III 

    Zarząd Koła. 

         

§ 19.1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła. 

2. Zarząd Koła powoływany jest na okres jednego roku akademickiego. 

§ 20. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Koła i reprezentuje je na zewnątrz. Do składania 

oświadczeń w imieniu Koła upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub działający 

łącznie dwaj inni członkowie Zarządu.  

§ 21. Zarząd Koła składa się z: 

- Prezesa; 

- Wiceprezesa; 

- Sekretarza; 

- Skarbnika. 

§ 22. Walne Zgromadzenie Członków może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego 

członków z uzasadnionego powodu. 

§ 23. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Koła lub ustąpienia całego Zarządu 

zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu dokonania wyborów. Do 

tego czasu funkcje te pełnią osoby dotychczas je pełniące. 

 

 



§ 24. Do zadań Zarządu Koła należy między innymi: 

- realizowanie przyjętego przez Walne Zgromadzenie Członków planu działania; 

- kierowanie Kołem i podejmowanie decyzji w sprawie bieżącej działalności Koła; 

- przyjmowanie członków Koła; 

- zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

- prowadzenie stosownej dokumentacji, sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu            

i przedstawienie ich właściwym władzom; 

- reprezentowanie Koła; 

- opracowanie i wykonanie budżetu Koła; 

- przyjmowanie nowych członków Koła; 

- realizowanie celów statutowych Koła. 

§ 25. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 26. Zarząd może powoływać komisje organizacyjne do realizacji określonych celów.  

§ 27. Do obowiązków i kompetencji Prezesa należy między innymi: 

- reprezentowanie Koła na zewnątrz; 

- przedstawianie propozycji planu pracy Zarządu; 

- rozpatrywanie wszelkich wniosków składanych przez Członków Koła; 

- pomoc w rozstrzyganiu spraw merytorycznych między członkami Koła; 

- kierowanie pracami Koła; 

- ogólna kontrola nad działalnością Koła; 

- zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Koła oraz Walnemu Zgromadzeniu Członków; 

- dbanie o wizerunek Koła; 

- kontrola przestrzegania Statutu. 

 

ROZDZIAŁ IV 

    Opiekun Naukowy Koła. 

 

§ 28. Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowo - dydaktyczny                

Zakładu Języka Rosyjskiego Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                        

im. Papieża Jana II w Białej Podlaskiej. Opiekuna Koła mianuje Kierownik Zakładu Języka 

Rosyjskiego.  

§ 29. Opiekun Naukowy Koła: 

- jest odpowiedzialny przed władzami Uczelni za działalność merytoryczną Koła;  

- jest organem doradczym i wspomagającym;  



- pomaga organizować działalność Koła; 

- opiniuje program naukowy Koła oraz uczestniczy w jego przedsięwzięciach; 

- reprezentuje Koło wobec władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                             

im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; 

- wykonuje inne obowiązki przewidziane przez Statut.  

§ 30. Kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego może odwołać Opiekuna Koła z pełnionej 

funkcji na jego pisemny wniosek, na wniosek Koła wyrażony w formie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków lub w wyniku nie wypełniania przez niego powierzonych 

obowiązków. 

 

       CZĘŚĆ III 

     Finanse Koła. 

 

     ROZDZIAŁ I 

      Finanse Koła. 

 

§ 31. Środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi Koła. 

§ 32. Działalność Koła finansowana jest z: 

- dotacji, subwencji i darowizn; 

- innych źródeł zatwierdzonych uchwałą zarządu; 

- składek członkowskich. 

§ 33. Działalność finansowa jest księgowana przez Skarbnika Koła. Skarbnik zobowiązany 

jest do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania finansowego                     

z działalności finansowej Koła po zakończeniu kadencji Zarządu. 

 

 

       ROZDZIAŁ II 

         Sekcje Koła. 

 

§ 34. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Opiekuna, Zarząd Koła może powołać odrębne Sekcje 

Koła w celu realizacji niektórych celów Koła. 

§ 35. Przynależność do poszczególnych Sekcji jest dobrowolna. 

 

  



ROZDZIAŁ III 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła.   

    

§ 36. Statut może zostać zmieniony przez Walne Zgromadzenie Członków na pisemny 

wniosek Zarządu Koła lub na pisemny wniosek  co najmniej 1/4 członków Koła. 

§ 37. Koło ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, przy 

czym wymaga się poparcia takiej uchwały przez obecnych na Walnym Zgromadzeniu, przy 

co najmniej 50% obecności członków Koła. 

 § 38. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Koła Walne Zgromadzenie powołuje 

Komisję Likwidacyjną, w skład,  której wchodzą co najmniej trzy osoby (w tym Prezes). 

§ 39. Wniosek o likwidację Koła musi zostać zgłoszony nie później niż 14 dni przed 

odbyciem się Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

                                              ROZDZIAŁ IV 

         Przepisy końcowe. 

   

§ 40. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opiekun         Prezes  

    Koła Naukowego          Koła Naukowego       

Studentów Rusycystyki                                                                Studentów Rusycystyki                  

 


