STATUT UKRAINOZNAWCZEGO KOŁA NAUKOWEGO
STUDENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
„WERNYHORA”
Uchwalony dnia 18 czerwca 2014 r.
Poprawiony dnia 16 marca 2017 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Ukrainoznawcze

Koło

Naukowe

Studentów

Uniwersytetu

Jagiellońskiego

„Wernyhora”, w skrócie UKNS UJ „Wernyhora” (zwane dalej Kołem) jest uczelnianą
organizacją studencką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (zwanego dalej UJ).
2.

Siedzibą Koła jest Katedra Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych

i Politycznych UJ (zwana dalej Katedrą) mieszcząca się przy ul. Wenecja 2, 31-117 Kraków.
3.

Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze statutem

UJ, statutem Rady Kół Naukowych UJ oraz statutem Koła.
4.

Koło ma charakter naukowy i samokształceniowy.

5.

Koło nie prowadzi działalności gospodarczej.

6.

Koło używa emblematu (załącznik nr 1).

7.

Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy Członków Koła.

II. CELE I ZADANIA KOŁA
1.

Celami Koła są:
a.

pogłębianie i rozwijanie zainteresowań tematyką ukraińską wśród studentów

UJ oraz młodzieży szkół średnich,
b.

szerzenie w społeczeństwie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Ukrainy,

c.

polepszanie stosunków polsko-ukraińskich,

d.

budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów UJ,

e.

wdrażanie studentów UJ do pracy naukowej i badawczej,

f.

współpraca z organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi, a także osobami

prywatnymi, o podobnych zainteresowaniach i celach,
g.
2.
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integracja środowiska studenckiego.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

a.

organizowanie posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Członków,

b.

organizowanie wydarzeń promujących kulturę ukraińską,

c.

organizowanie i udział w warsztatach,

konferencjach, seminariach,

sympozjach oraz zjazdach naukowych,
d.

nawiązywanie

i

rozwijanie

kontaktów

z

organizacjami

krajowymi

i zagranicznymi, w szczególności ukraińskimi ośrodkami akademickimi,
e.

organizowanie

wymian

studenckich

oraz

wyjazdów

naukowych

i popularnonaukowych,
f.

promowanie Katedry,

g.

realizowanie projektów naukowo-badawczych,

h.

inne przedsięwzięcia zgodne z celami Koła.

III. CZŁONKOWIE KOŁA
1.

Członkiem Koła może zostać każdy student Katedry oraz innego kierunku

prowadzonego w UJ, zainteresowany tematyką ukraińską i podzielający cele Koła,
równocześnie znający język ukraiński w stopniu podstawowym lub podejmujący naukę
tego języka w momencie przystąpienia do Koła.
2.

Członkostwo w Kole nabywa się poprzez złożenie na ręce Zarządu deklaracji

członkowskiej (załącznik nr 2), po zapoznaniu się ze Statutem Koła (dostępnym do wglądu
na stronie internetowej Katedry).
3.

Momentem nabycia członkostwa jest wpisanie do Rejestru Członków podczas

posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia Koła.
4.

Prawa członkowskie wygasają:
a.

automatycznie w momencie utraty statusu studenta UJ (wyjątkiem jest

sytuacja utraty statusu studenta UJ poprzez ukończenie studiów licencjackich
z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, jeżeli Członek z dniem 1 października
tego samego roku rozpoczyna w UJ studia uzupełniające magisterskie; w tej sytuacji
okres między ukończeniem jednego etapu studiów i rozpoczęciem następnego,
uważa się za niebyły),
b.

poprzez dobrowolne wystąpienie,

c.

w przypadku niewypełniania obowiązków i/lub działalności niezgodnej ze

Statutem Koła, na wniosek któregokolwiek z Członków bądź Opiekuna Naukowego,
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na mocy postanowienia Ogólnego Zgromadzenia Członków. Decyzja zapada
większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 3/4 liczby
Członków.
5.

Momentem utraty członkostwa jest skreślenie z Rejestru Członków, podczas

posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia Koła.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA
1.

Prawem każdego Członka jest:
a.

wnoszenie propozycji projektów w zakresie działalności statutowej Koła oraz

ich koordynowanie,
b.

bierne prawo wyborcze do Zarządu (z wyłączeniem funkcji Prezesa dla

Członków Koła niestudiujących w Katedrze),
c.

wnioskowanie o usunięcie z Koła danego Członka (także Członków Zarządu),

d.

wnioskowanie o zmiany w Statucie,

e.

wnioskowanie

o

przeprowadzenie

wcześniejszych

wyborów

Zarządu

(wcześniejsze wybory do Zarządu odbywają się w taki sam sposób jak zwykłe
wybory),
f.

uzyskanie zwrotu jego części pozostałości składek członkowskich w razie

wystąpienia z Koła.
2.

Obowiązkiem każdego Członka jest:
a.

działanie zgodnie z postanowieniami Statutu Koła, decyzjami podjętymi przez

Ogólne Zgromadzenie Członków oraz rozporządzeniami Zarządu,
b.

uczestnictwo w posiedzeniach Ogólnego Zgromadzenia Członków oraz udział

w decydowaniu o działalności Koła (obowiązkowe uczestnictwo w co najmniej
połowie posiedzeń w ciągu kwartału),
c.

udział w wyborze Zarządu,

d.

aktywne uczestnictwo w działalności Koła i sumienne wypełnianie swoich

obowiązków,
e.

uiszczanie składek członkowskich, jeżeli takowe zostaną ustalone przez Ogólne

Zgromadzenie Członków,
f.
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godne reprezentowanie Koła w jego działalności statutowej.

V. WŁADZE KOŁA
1.

2.

Władzami Koła są:
a.

Ogólne Zgromadzenie Członków,

b.

Zarząd.

Ogólne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła, a każdy Członek ma

jeden głos (jednak w przypadku równej liczby głosów i braku możliwości podjęcia decyzji,
głos Prezesa liczy się podwójnie). Wyjątkiem jest nagła sytuacja, wymagająca niezwłocznej
reakcji. W takim przypadku Zarząd ma prawo do podjęcia decyzji samodzielnie, bez
zwoływania posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia Członków, mając jednak na uwadze
dobro Koła.
3.

Posiedzenie Ogólnego Zgromadzenia Członków zwoływane jest, w zależności od

potrzeb Koła w danym momencie, przez Prezesa lub Opiekuna Naukowego, jednak nie
rzadziej niż trzy razy w kwartale (z wyłączeniem kwartału III, będącego okresem
wakacyjnym).
4.

Termin posiedzenia ustalany jest po uzgodnieniu z Członkami Koła przez osobę

zwołującą posiedzenie, która informacje o nim podaje do wiadomości publicznej na co
najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
5.

Ogólne Zgromadzenie Członków:
a.

decyduje o przyjęciu i usunięciu Członków,

b.

dokonuje wyboru Zarządu,

c.

uchwala statut Koła i jego zmiany,

d.

podejmuje decyzje o likwidacji Koła,

e.

podejmuje decyzje o podziale funduszy na koniec każdej kadencji oraz przy

likwidacji Koła,
f.
6.

podejmuje decyzje w bieżących sprawach.

Uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów

w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby Członków, chyba, że
Statut stanowi inaczej.
7.

Z posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który

podpisuje Prezes i Sekretarz, a który zawiera listę obecnych na posiedzeniu Członków.
8.

W skład Zarządu wchodzą:
a.
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Prezes,

9.

b.

Wiceprezes,

c.

Sekretarz.

Kadencja Zarządu trwa jeden rok kalendarzowy i kończy się z momentem wybrania

nowego Zarządu.
10. Członkowie Zarządu mogą kandydować w kolejnych wyborach.

VI. OBOWIĄZKI ZARZĄDU KOŁA
1.

Do obowiązków Prezesa należy:
a.

koordynowanie działalności Koła,

b.

zwoływanie

posiedzeń

Ogólnego

Zgromadzenia

Członków

oraz

przewodniczenie im,
c.

zwoływanie wyborów nowego Zarządu,

d.

reprezentowanie Koła na zewnątrz, w tym wobec Władz UJ,

e.

kontakt z Opiekunem Naukowym,

f.

ustalanie z Ogólnym Zgromadzeniem Członków programu pracy Koła na

kolejne kwartały,
g.

pisanie wniosków i preliminarzy dotyczących projektów, których realizacji

podejmuje się Koło, bądź zlecanie i koordynowanie ich napisania przez innego
Członka,
h.

kontrola rozliczeń finansowych Koła,

i.

przechowywanie archiwum i Rejestru Członków Koła,

j.

sygnowanie dokumentów,

k.

wybór

osoby

pełniącej

obowiązki

Wiceprezesa

lub/i

Sekretarza

w przypadku rezygnacji lub utraty członkostwa któregokolwiek z wyżej wymienionych
Członków Zarządu, przed upływem kadencji Zarządu.
2.

Do obowiązków Wiceprezesa należy:
a.

współpraca z Prezesem i wspieranie go we wszystkich jego działaniach,

b.

pełnienie obowiązków Prezesa w przypadku jego rezygnacji lub utraty przez

niego członkostwa, bądź czasowej dłuższej nieobecności zgłoszonej Ogólnemu
Zgromadzeniu Członków.
c.

administrowanie strony internetowej oraz profili Koła na portalach

społecznościach lub wyznaczenie Członka, który będzie za to odpowiedzialny.
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3.

Do obowiązków Sekretarza należy:
a.

prowadzenie korespondencji Koła,

b.

protokołowanie posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Członków,

c.

prowadzenie księgowości Koła, w szczególności:
✔ gromadzenie finansów Koła,
✔ zbieranie składek członkowskich,
✔ rozliczanie projektów Koła lub koordynowanie rozliczeń,
✔ dysponowanie finansami Koła, po wcześniejszym uzgodnieniu z Ogólnym
Zgromadzeniem Członków lub wyznaczenie osoby za to odpowiedzialnej.

VII. ZASADY WYBORU ZARZĄDU KOŁA
1.

Wybory Zarządu zwoływane są przez Prezesa pod koniec trwania jego kadencji lub

przez Opiekuna Naukowego w przypadku rezygnacji lub utraty członkostwa Prezesa
i Wiceprezesa równocześnie (w takiej sytuacji Opiekun Naukowy przewodniczy wyborom).
2.

Termin wyborów ustalany jest po uzgodnieniu z Członkami Koła przez Prezesa

najpóźniej na ostatni dzień kadencji Zarządu; lub przez Opiekuna Naukowego w terminie
do 7 dni od zaistniałej sytuacji wymienionej w powyższym punkcie.
3.

W wyborach może kandydować każdy Członek Koła, także Członkowie Zarządu, przy

czym Członkowie Koła, niebędący studentami Katedry, nie mogą kandydować na
stanowisko Prezesa.
4.

Kandydat zgłasza swoją kandydaturę do pełnienia konkretnej funkcji w Zarządzie.

5.

Prezes, Wiceprezes oraz Sekretarz wybierani są w głosowaniu tajnym

w obecności co najmniej 3/4 liczby Członków, spośród zgłoszonych kandydatów.
6.

Za wybranego uznaje się kandydata, który w głosowaniu uzyskał co najmniej 2/3

głosów obecnych Członków. W przypadku, gdy żaden z kandydatów na konkretne
stanowisko nie uzyskał wystarczającej ilości głosów przeprowadza się drugą turę
głosowania na to konkretne stanowisko. Biorą w niej udział dwaj kandydaci, którzy
w pierwszej turze otrzymali największą ilość głosów. Wybór kandydata następuje zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za wybraną uznaje się osobę
o dłuższym stażu w Kole lub jeżeli jest on taki sam, osoby o większych zasługach dla Koła.
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7.

W przypadku, gdy na dane stanowisko jest tylko jeden kandydat Ogólne

Zgromadzenie Członków może zadecydować o pominięciu procedury głodowania tajnego,
według wyżej wspomnianych zasad. W takim przypadku kandydat zostaje wybrany na
stanowisko, jeżeli żaden Członek Koła, ani Opiekun Koła, nie wyrażą sprzeciwu.
8.

W przypadku rezygnacji lub utraty członkostwa Wiceprezesa i/lub Sekretarza przed

upływem kadencji Zarządu, Prezes wyznacza osobę pełniącą obowiązki danej funkcji.
Jednak tylko w przypadku, jeżeli rezygnacja lub utrata członkostwa nie dotyczy obu
Członków

Zarządu

równocześnie.

W

takim

przypadku

należy

przeprowadzić

przedterminowe wybory całego Zarządu.

VIII. OPIEKUN NAUKOWY KOŁA
1.

Nad merytoryczną działalnością Koła opiekę sprawuje Opiekun Naukowy.

2.

Opiekunem Naukowym może być wykładowca Katedry zaaprobowany przez Ogólne

Zgromadzenie Członków i wyrażający zgodę na podjęcie się tej funkcji.
3.

Wyboru Opiekuna Naukowego dokonuje się na wniosek któregokolwiek z Członków.

Decyzja zapada większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej
3/4 liczby Członków.
4.

Opiekun Naukowy dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach

dotyczących merytorycznej działalności Koła.
5.

Opiekun Naukowy ma prawo:
a.

uczestniczyć w posiedzeniach Ogólnego Zgromadzenia Członków, jednak bez

prawa do głosowania,

6.

b.

wnioskować o usunięcie z Koła danego Członka (także Członków Zarządu),

c.

wnioskować o zmiany w Statucie,

d.

zwoływać posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia Koła.

Opiekun Naukowy ma obowiązek zwołać wybory nowego Zarządu w przypadku

rezygnacji lub utraty członkostwa Prezesa i Wiceprezesa równocześnie oraz
przewodniczyć im.
7.

Opiekun Naukowy zatwierdza i sygnuje Statut Koła oraz inne dokumenty Koła tego

wymagające.
8.

7

Opiekun Naukowy występuje w interesach Koła przed Władzami UJ.

IX. FINANSE KOŁA
1.

Osobą odpowiedzialną za finanse Koła jest Sekretarz.

2.

Finanse Koła mogą pochodzić:
a.

ze składek członkowskich,

b.

środków pieniężnych przekazanych przez Władze UJ,

c.

darowizny

osób

fizycznych,

prawnych

i

instytucji

zainteresowanych

wspieraniem Koła,
d.

innych źródeł.

3.

Finanse Koła są jawne.

4.

Finanse Koła przeznaczone są w całości na jego działalność statutową.

5.

Ogólne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu, może ustalić składki

członkowskie na dany rok akademicki, jednak nie ma takiego obowiązku.
6.

Każdemu Członkowi Koła, który z niego występuje przysługuje prawo do zwrotu jego

części składek członkowskich lub przekazania ich na cele Koła. Kwotę przysługującą
odchodzącemu członkowi ustala się tylko i wyłącznie z pozostałej sumy funduszy
przekazywanych przez Członków, poprzez procentowe zestawienie ilości Członków oraz
ilości uiszczonych składek.
7.

Na koniec każdej kadencji Zarządu, Ogólne Zgromadzenie Członków decyduje

o podziale pozostałych funduszy między członków lub przeznaczenie ich na wybrany przez
siebie cel (również dalszą działalność Koła). Decyzja zapada na tym samym posiedzeniu,
podczas którego dokonuje się wyborów nowego Zarządu, jednak przed wyborami.
8.

Uchwała o likwidacji Koła rozstrzyga o podziale i przeznaczeniu pozostałych funduszy

Koła.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Statut Koła wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia i sygnowania go przez Prezesa

oraz Opiekuna Naukowego, po wcześniejszym przyjęciu go przez Ogólne Zgromadzenie
Członków.
2.

Głosowanie Ogólnego Zgromadzenia Członków nad poprawkami do Statutu odbywa

się na wniosek któregokolwiek z Członków lub Opiekuna Naukowego. Decyzja zapada
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większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 3/4 liczby
Członków.
3.

O likwidacji Koła decyduje Ogólne Zgromadzenie Koła, na wniosek Zarządu wraz

z Opiekunem Naukowym.
4.

Głosowanie Ogólnego Zgromadzenia Członków nad wnioskiem o likwidację Koła

odbywa się w sposób jawny. Decyzja zapada większością 2/3 głosów, w obecności co
najmniej 3/4 liczby Członków.
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ZAŁĄCZNIK NR 1.

ZAŁĄCZNIK NR 2.
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UKRAINOZNAWCZE KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW UJ

„WERNYHORA”
31-117 Kraków, ul. Wenecja 2
e-mail: knsu.uj.wernyhora@gmail.com

Kraków, dnia ...............................

Deklaracja członkowska
Niniejszym

zgłaszam

chęć

zostania

CZŁONKIEM

ZWYCZAJNYM

Ukrainoznawczego Koła Naukowego Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Wernyhora”.
Równocześnie oznajmiam, iż zapoznałem/am się ze swoimi prawami oraz obowiązkami
i zobowiązuję się do przestrzegania zasad zapisanych w Statucie UKNS UJ „Wernyhora”.

Imię i nazwisko: ….......................................................................................................................
Kierunek, rok oraz tryb studiów: ….............................................................................................
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………..

…..........................................
Podpis

Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie
dla celów UKNS UJ „Wernyhora” (np. wysyłanie e-maili z informacjami o działaniach UKNS UJ
„Wernyhora”). Dane te nie będą udostępniane innym organizacjom, instytucjom ani osobom
prywatnym (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 ).

…..........................................
Podpis

