Statut
Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest
dobrowolnym zrzeszeniem osób działających na rzecz wszelkich inicjatyw związanych
z uprawianiem i upowszechnianiem badań naukowych w zakresie problematyki
rosjoznawczej.
§ 2. Stowarzyszenie działa na terenie kraju i za granicą. Siedzibą Stowarzyszenia jest
miasto Sosnowiec.
§ 3. Stowarzyszenie używa także skrótu swej nazwy „PTR” oraz obcojęzycznych
wariantów nazwy: „Ассоциация польских русистов” oraz „Polish Association for
Russian Studies”.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 4. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie badań naukowych związanych
z Rosją.
2. Prowadzenie badań naukowych w zakresie rusycystyki (w tym realizacja
samodzielnych projektów badawczych).
3. Organizowanie zaplecza finansowego dla działań naukowych i wydawniczych
w zakresie rusycystyki.
4. Promocja i upowszechnianie wiedzy o Rosji.
5. Promocja i upowszechnianie kultury rosyjskiej i kontaktów polsko-rosyjskich.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie literatury rosyjskiej i wiedzy
o Rosji.
7. Prowadzenie działań edukacyjnych.
8. Wspieranie dialogu międzykulturowego.
9. Przeciwdziałanie dyskryminacji na tle narodowym i językowym.
10. Podnoszenie kwalifikacji osób związanych z zakresem działania Stowarzyszenia.
11. Wspieranie inicjatyw z zakresu long life learning.
§ 5. Dla realizacji tych celów Stowarzyszenie prowadzi następujące działania:
1. Współpracuje z polskimi organizacjami i instytucjami naukowymi i kulturalnymi,
organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz
z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami naukowymi.
2. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, kulturalną, wydawniczą, informacyjną
i popularyzatorską.
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3. Organizuje spotkania, konferencje, sesje, kongresy, szkolenia, kursy związane
z celami Stowarzyszenia oraz wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia
kulturalno-promocyjne związane z kulturą i nauką rosyjską.
§ 6. Dla zapewnienia środków na realizację swoich celów statutowych Stowarzyszenie
może prowadzić działalność gospodarczą, przyjmować dotacje i darowizny,
przystępować do organizacji gospodarczych oraz organizować zbiórki publiczne.
Wszystkie działania wymienione w § 4 mogą być prowadzone jako działalność odpłatna
lub nieodpłatna.
W celu realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może tworzyć jednostki organizacyjne
i osoby prawne.
Rozdział III
Członkowie
§ 7. Stowarzyszenie zrzesza członków honorowych, rzeczywistych i wspierających.
§ 8. Członkowie honorowi:
1. W uznaniu szczególnych zasług dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia
osobom fizycznym nadany zostać może tytuł Honorowego Członka
Stowarzyszenia.
2. Honorowy członek dysponuje głosem doradczym i nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 9. Członkowie rzeczywiści:
1. Członkiem rzeczywistym może być osoba pełnoletnia, jeśli złoży deklarację
działania w Stowarzyszeniu i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
2. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec nieposiadający
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli złoży
deklarację działania w Stowarzyszeniu i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
3. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma obowiązek
1)
przestrzegać
postanowień
statutu
i regulaminów
wewnętrznych
Stowarzyszenia;
2) stosować się do uchwał i decyzji Stowarzyszenia;
3) brać udział w realizacji zadań Stowarzyszenia;
4) opłacać składki członkowskie;
4. Członek rzeczywisty ma prawo:
1) występować z inicjatywami, wnioskami i postulatami we wszystkich sprawach
wchodzących w zakres działalności Stowarzyszenia;
2) otrzymywać wsparcie i pomoc Stowarzyszenia w swej działalności.
5. Członek rzeczywisty ma ponadto czynne i bierne prawo wyborcze.
6. Ilekroć w statucie mowa o „członku”, rozumie się przez to członka rzeczywistego.
§ 10. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda pełnoletnia osoba
fizyczna oraz każda osoba prawna, która zadeklaruje wolę wspierania Stowarzyszenia
w określonej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem formie. Członek wspierający
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dysponuje głosem doradczym i nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 11. Ustanie członkostwa:
1. Przynależność członka honorowego, rzeczywistego i wspierającego do
Stowarzyszenia ustaje w razie:
1) śmierci;
2) rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi na piśmie;
3) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu:
a) długotrwałego nieutrzymywania więzi ze Stowarzyszeniem;
b) nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał i decyzji organów
Stowarzyszenia;
c) działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Od decyzji w sprawie skreślenia przysługuje członkom Stowarzyszenia odwołanie do
Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów.
3. Odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od dnia, w którym członek dowiedział się
o skreśleniu bądź wykluczeniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 12. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Stowarzyszenia (lub Zebranie Delegatów).
2) Zarząd Stowarzyszenia składający się z 3–5 członków.
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składająca się z 3 członków.
§ 13. Walne Zebranie
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może
podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
1) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia;
2) wybór Prezesa Stowarzyszenia;
3) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
4) wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia;
5) rozpatrywanie
rocznych
sprawozdań
Zarządu
i Komisji
Rewizyjnej
Stowarzyszenia, udzielanie na tej podstawie członkom Zarządu absolutorium;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związków,
stowarzyszeń lub innych organizacji;
7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
8) nadanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia;
9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia
jego majątku;
10) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na rok
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do 30 czerwca.
4. Jeśli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 50 osób, Walne Zebranie
Stowarzyszenia zostaje zastąpione przez zebranie delegatów w liczbie 30 osób
wybieranych na drodze wyborów korespondencyjnych spośród członków
rzeczywistych Stowarzyszenia. W takim przypadku Zarząd dostarcza wszystkim
członkom kompletną listę członków Stowarzyszenia, na której każdy głosujący
zaznacza do 30 osób jako kandydatów na delegatów i listę tę przesyła do Zarządu.
30 osób, które uzyskają w takim głosowaniu największą liczbę głosów, zostaje
delegatami na zebranie delegatów, które przejmuje kompetencje Walnego Zebrania
Stowarzyszenia. Procedurą wyboru delegatów rozpoczyna się na podstawie decyzji
Zarządu nie później niż 3 miesiące po wstąpieniu do Stowarzyszenia pięćdziesiątej
osoby.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może zostać zwołane na wniosek
Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub na pisemne żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie
na zewnątrz.
2. Zarząd zapewnia realizację celów Stowarzyszenia przez podejmowanie czynności
i decyzji nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Stowarzyszenia, w tym:
1) ustala bieżący program działania Stowarzyszenia;
2) przygotowuje i zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia lub Zebranie
Delegatów;
3) decyduje o sprawach członkowskich;
4) zarządza majątkiem Stowarzyszenia;
3. Prezes Stowarzyszenia, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu, oraz pozostali
członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów w wyborach tajnych większością głosów.
4. Zarząd wybiera ze swego grona zastępcę prezesa oraz dokonuje podziału
kompetencji członków Zarządu.
5. Zarząd zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
§ 15.
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia czuwa nad zgodnością działalności
Stowarzyszenia ze statutem Stowarzyszenia i przepisami prawa.
2. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Stowarzyszenia lub Zebranie Delegatów.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności sprawdzenie gospodarki
finansowej, a także celowości prac Zarządu Stowarzyszenia oraz składanie corocznych
sprawozdań Walnemu Zebraniu lub Zebraniu Delegatów z wnioskiem o udzielenie
Zarządowi absolutorium.
5. Komisja Rewizyjna ma nieograniczone prawo wglądu we wszystkie dokumenty
dotyczące działalności Stowarzyszenia.
6. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
§ 16.
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Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 6 lat.
§ 17.
1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej organy te
mogą dokooptować nowych członków.
2. Dokooptowanie nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, o którym mowa
w ust. 1, musi zostać zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu lub Zebraniu
Delegatów.
Rozdział V
Zasady podejmowania uchwał
§ 18.
1. Walne Zebrania Stowarzyszenia lub Zebrania Delegatów są prawomocne, jeśli
uczestniczy w nich co najmniej 1/3 członków rzeczywistych (delegatów), a Zebrania
Zarządu i Komisji Rewizyjnej — jeśli uczestniczy w nich co najmniej 50 % członków.
2. Zwołując Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów, wyznacza się dwa terminy
rozpoczęcia obrad.
Jeżeli w pierwszym terminie Zebranie Stowarzyszenia nie jest prawomocne, Prezes
zarządza rozpoczęcie zebrania w drugim terminie.
3. Walne Zebranie rozpoczęte w drugim terminie jest prawomocne bez względu na
liczbę obecnych, jednakże tylko w zakresie spraw określonych w porządku obrad
zebrania dostarczonym członkom Stowarzyszenia nie później niż na 7 dni przed
terminem zebrania. Zawiadomienia o Walnym Zebraniu uznaje się za dostarczone, jeśli
zostało w terminie przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
wskazany przez członka Stowarzyszenia w deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia
lub zaktualizowany w terminie późniejszym.
§ 19.
1. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Uchwały w sprawach zmian Statutu Stowarzyszenia, wykluczenia ze Stowarzyszenia
podejmowane są bezwzględną większością głosów osób obecnych.
3. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, a w pozostałych sprawach głosowanie tajne wprowadza się na żądanie członków.

Rozdział VI
Fundusze, majątek, gospodarka
§ 20.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) zapisów, darowizn, spadków, dotacji;
2) dochodów z własnej działalności gospodarczej;
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3) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
4) dochodów z ofiarności publicznej.
5) składek członkowskich
2. Majątek Stowarzyszenia służy działalności statutowej Stowarzyszenia i nie może być
dzielony między członków Stowarzyszenia.
3. Działalność gospodarcza i finansowa Stowarzyszenia jest prowadzona na podstawie
budżetu obejmującego rok kalendarzowy.
§ 21.
1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub jego zastępca.
2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do dokonania czynności określonego
rodzaju. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 22.
1. Stowarzyszenie może ulec rozwiązaniu uchwałą powziętą przez Walne Zebranie
większością 2/3 oddanych głosów przy uczestnictwie przynajmniej 1/2 ogólnej liczby
członków rzeczywistych lub delegatów.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
§ 23.
W sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, nieunormowanych statutem lub
uchwałami Walnego Zebrania, decyzje wydaje Zarząd Stowarzyszenia, kierując się
przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
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