STATUT
KOŁA NAUKOWEGO TEATR POLONISTÓW S.T.O.S.
W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ
UNIWERSYTETU REZESZOWSKIEGO
ROZDZIAŁ PIERWSZY
Postanowienie ogólne
1.
Pełna nazwa Koła brzmi Koło Naukowe Teatr Polonistów S.T.O.S. Koło działa w strukturach
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Siedzibą Koła jest Instytut Filologii
Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej
swoich członków. Czas działania Koła jest nieokreślony. Koło może posługiwać się własnym
znakiem graficznym i pieczęcią.
2.
Koło może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.
ROZDZIAŁ DRUGI
Cele i środki działania
4.
Celem nadrzędnym Koła jest inicjowanie, popieranie i koordynowanie działań, wykraczających poza obowiązkowy program edukacji uniwersyteckiej, a związanych z szeroko pojmowaną polonistyką. Celem działalności Koła jest:
- pogłębianie wiedzy na temat historii i teorii sztuki teatru, tradycji teatralnej, działań parateatralnych, performansu, funkcji, jakie te zjawiska pełnią w życiu codziennym, społecznym,
- otwarcie na różnorodność praktyk uznawanych w kontekście kultury współczesnej za teatralne,
- pogłębianie wrażliwości odbiorcy sztuki poprzez uczestnictwo w zdarzeniach teatralnych,
- kształcenie umiejętności twórczego działania, realizacji zadań grupowych, wspólnotowych,
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- kształcenie praktycznych umiejętności koniecznych w animowaniu środowisk lokalnych,
- uświadomienie znaczenia teatru amatorskiego, jako obszaru działalności ludzkiej, w której
wyrażają się emocje, poglądy, kształtują ludzkie postawy,

5.
Środkami do osiągnięcia celów Koła są:
- regularne spotkania, podczas których, w trakcie analizy tekstów, dyskusji, dochodzi do wypracowania koncepcje konkretnej realizacji scenicznej,
- praca nad przygotowaniem spektaklu, która obejmuje szereg czynności wynikających z
samej istoty teatru jako sztuki wieloaspektowej,
- prezentacja spektaklu będącego owocem pracy wspólnotowej,
- organizowanie przeglądów teatralnych i udział w przeglądach teatralnych,
- organizowanie i udział w sympozjach teatrologicznych,
- współpraca ze środowiskiem teatralnym.

ROZDZIAŁ TRZECI
Członkowie – prawa i obowiązki
6.
Członkami Koła mogą być studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego.
7.
Członkowie zostają przyjęci przez Zarząd Koła na podstawie pisemnej deklaracji studenta.
8.
Członek Koła może brać udział w działalności innych Kół Naukowych.
9.
Członkowie Koła mają prawo:
- uczestnictwa we wszystkich działaniach zmierzających do realizacji celów statutowych Koła,
- uczestnictwa z prawem głosu w Walnych Zebraniach Członków Koła,
- wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Koła.
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10.
Obowiązkiem członka jest:
- przestrzeganie statutu Koła,
- czynny udział w realizacji zadań.

11.
Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek Koła.
12.
W szczególnych przypadkach realizacja celów statutowych może zostać powierzona osobom i instytucjom trzecim.
13.
Członkostwo ustaje w przypadku:
- ukończenia studiów,
- przerwania studiów,
- dobrowolnego wystąpienia przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia.

14.

Wygaśnięcie członkostwa następuje również w przypadku długotrwałego niewywiązywania się z obowiązków członka Koła, prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem Koła
bądź działania na szkodę Koła. W takim wypadku o wygaśnięciu członkostwa decyduje
Zarząd na wniosek opiekuna naukowego Koła.

15.

Członkostwo Honorowe:
Członkiem Honorowym może zostać osoba, która w sposób szczególny przyczyniła się do
rozwoju Koła. O przyznaniu Członkostwa Honorowego na wniosek Prezesa decyduje jednomyślne Walne Zebranie Członków. Członkostwo Honorowe jest dożywotnie. Listę
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Członków Honorowych oraz ich zasługi przedstawia się w formie załącznika do Statutu.

ROZDZIAŁ CZWARTY
Władze Koła
16.
Władzami Koła są:
a) Walne Zebranie Członków.
b) Zarząd Koła.
Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
17.
Członkostwo we władzach Koła i sekcji w czasie kadencji ustaje wskutek: ustania członkostwa w Kole, zrzeczenia się mandatu.
18.
Opiekunami Koła są pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zadaniem opiekunów jest koordynacja, wspomaganie i nadzór merytoryczny nad
działalnością Koła, zatwierdzanie tematów prac badawczych podejmowanych przez Koło, a
także inicjatywa w sprawie wykluczenia członków Koła.

ROZDZIAŁ PIĄTY
Walne Zebranie
19.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia członków Zarząd Koła na 14 dni przed zwołaniem Zebrania. Walne Zebranie Członków rozpoczyna się podjęciem uchwały o wyborze przewodniczącego zebrania.
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20.
O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos
przewodniczącego zebrania.
21.
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zbiera się raz na rok, w terminie do 31 maja. W
jego trakcie zarząd przedstawia sprawozdanie z działalności Koła i rozlicza się materialnie z
dokonanych wydatków.
22.
Walne Zebranie nadzwyczajne może być zwołane przez Zarząd Koła z jego inicjatywy lub na
wniosek 50 % członków Koła i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zebranie Członków Koła może zwołać również opiekun naukowy Koła.

23.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
- uchwalanie głównych kierunków działalności Koła,
- wybór prezesa i pozostałych członków Zarządu Koła,
- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,
- podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Koła,
- podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania,
- ustalanie szczegółowej polityki finansowej Koła.
24.
Walne Zebranie może powołać komisje lub wyznaczyć zespoły do realizacji przedsięwzięć
podjętych przez Koło lub wykonywanych pod jego patronatem.

ROZDZIAŁ SZÓSTY
Zarząd Koła
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25.
Zarząd Koła składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zebranie: prezesa, wiceprezesa
i sekretarza.
26.
Do kompetencji Zarządu Koła należy:
- realizowanie zadań i programów określonych przez Walne Zebranie,
- podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie i skreślanie
członków),
- kierowanie sprawami finansowymi,
- podejmowanie decyzji niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Koła,
- reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

27.
Zebrania zarządu odbywają się z inicjatywy prezesa Koła tak często, jak wymaga tego działalność Koła, nie rzadziej niż raz w semestrze.

ROZDZIAŁ SIÓDMY
Fundusze Koła
28.
Źródłem finansowania działalności Koła są:
- dotacje uzyskane z budżetu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR,
- dotacje uzyskane z budżetu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego,
- dotacje uzyskane z instytucji publicznych,
- granty, darowizny, sponsoring.
29.
W przypadku starań o dofinansowanie oświadczenie woli w imieniu Koła składa opiekun
naukowy Koła.
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30.
Wszystkie środki finansowe Koła mogą zostać użyte wyłącznie na realizację celów statutowych Koła.

ROZDZIAŁ ÓSMY
Zmiana statutu, rozwiązanie sekcji i Koła
31.
Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku gdy uchwała nie
zostanie podjęta z uwagi na brak quorum, kolejna uchwała w tej sprawie wymaga większości
2/3 głosów, bez ograniczeń co do quorum.
32.
Do ważności uchwały o rozwiązaniu się Koła wymagane jest zgromadzenie 2/3 ilości głosów przy obecności 2/3 liczby członków Koła.

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
Obowiązywanie statutu Koła
33.
Za początek działalności Koła uznaje się dzień 30.01.2013 roku.
34.
O wszystkich sprawach nieuregulowanych w statucie decyduje Walne Zebranie.

7

