STATUT
STOWARZYSZENIA MŁODYCH NAUKOWCÓW
z dnia 7 października 2016 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę : „Stowarzyszenie Młodych Naukowców” – zwane dalej
Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób
związanych z naukami przyrodniczymi, medycznymi i pokrewnymi.
3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego organów jest miasto Lublin.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. Z 2015r., poz. 1393 z późn.
zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§3

1.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym profilu działania.

3.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

5.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie na pracy społecznej jego członków.

6.

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym
podmiotom.
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7.

W Stowarzyszeniu mogą działać Zespoły Tematyczne według zasad określonych w
Regulaminie danego Zespołu. Regulamin Zespołu ustalają jego członkowie a
zatwierdza go Zarząd.

8.

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową.
§4

Stowarzyszenie posiada własną pieczęć oraz znak graficzny, których wzory ustala Zarząd.
Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§5
Celami Stowarzyszenia są działania ukierunkowane na:
1) pogłębianie wiedzy członków Stowarzyszenia;
2) popularyzacje wiedzy z dziedzin przyrodniczych i medyczne;
3) działania na rzecz studentów;
4) promocja zdrowego stylu życia;
5) upowszechnianie ekologii, ochrony roślin i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
6) wspomaganie młodzieży w nauce;
7) propagowanie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży;
8) wspieranie i organizowanie akcji charytatywnych;
9) zachęcanie młodzieży do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych;
10) promocję zawodów o profilu przyrodniczym i medycznym.
§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) regularne spotkania swoich członków;
2) organizowanie wykładów, dyskusji, konferencji;
3) organizowanie akcji i happeningów;
4) działalność wydawniczą i wystawienniczą;
5) przeprowadzanie spotkań z młodzieżą szkolną;
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6) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej dla studentów;
7) udzielanie pomocy finansowej studentom i doktorantom;
8) finansowanie badań naukowych, konferencji naukowych oraz innych inicjatyw
mających na celu upowszechnienie i rozwój nauk przyrodniczych;
9) organizowanie

szkoleń

i

kursów

podnoszących

kwalifikacje

w

zawodach

przyrodniczych i medycznych;
10) wsparcie finansowe i rzeczowe instytucji pomagających bezdomnym zwierzętom;
11) pomoc bezdomnym zwierzętom;
12) prowadzenie

innych

działań

sprzyjających

realizacji

statutowych

celów

Stowarzyszenia.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§7
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§8
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2. Cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
§9
1. Kandydat ubiegający się o członkostwo w Stowarzyszeniu składa pisemną deklarację
zawierającą oświadczenie o przystąpieniu
członkowskich, a ponadto:
Strona 3

i zobowiązanie do opłacania składek

Statut Stowarzyszenia Młodych Naukowców
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, nr
PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także
odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.
O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest
ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej
informacji o decyzji Zarządu.
§ 10
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
b) korzystania z majątku i dorobku Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenia,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e) korzystania bezpłatnie z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
a) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów oraz uchwał organów
Stowarzyszenia,
c) nie naruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez
Zarząd.
§ 11
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w skutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osoba fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności
do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
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c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
d) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6
miesięcy,
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c) postępowaniem godzące w dobre imię Stowarzyszenia,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia,
e) notorycznego i nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach
Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. O treści uchwały Zarząd
niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a – c stwierdza Zarząd w
formie uchwały, przepisu ustępu 3 nie stosuje się.
5. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ustępie 3 przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia podjęcia
uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która za zgodą
Zarządu zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc finansową,
merytoryczną lub rzeczową w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji
zawierającej dane o których mowa w § 9 oraz oświadczeniu o deklarowanej pomocy
na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca składkę w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.
§ 13
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na
wniosek, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
Strona 5

Statut Stowarzyszenia Młodych Naukowców
3. Walne Zgromadzenie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach
określonych w § 11 ust. 2 pkt b – d.
4. Członek honorowy nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich.
5. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.
6. Obowiązkiem członka honorowego jest dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i przedsięwzięciach
organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa
wyborczego. W Walnym Zgromadzeniu Członków

mają prawo uczestnictwa z głosem

doradczym.
Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 15

Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków
spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Walne Zgromadzenie
Członków może zarządzić głosowanie tajne.
2. Pierwszy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołuje Zebranie Założycielskie.
3. Ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje funkcje do czasu powołania
nowego składu.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na czas nieoznaczony.
5. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
a) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów;
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b) pisemnej rezygnacji;
c) utraty członkostwa.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Walne
Zgromadzenie Członków dokonuje uzupełnienia składu kadencji terminie 3 miesięcy
od dnia wygaśnięcia mandatu.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w
sytuacjach wskazanych w ust. 5 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu uzupełnienia
mandatu, chyba że Walne Zgromadzenie Członków postanowi inaczej.
§ 17
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków Zwyczajnym i Nadzwyczajnym mają prawo
brać udział:
a) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
b) członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem
doradczym.
4. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd.
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Członków Zarząd zawiadamia wszystkich członków pisemnie drogą mailową, co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest
zwoływane na podstawie:
a) uchwały Zarządu;
b) pisemnego wniosku zainteresowanego;
c) wniosku Komisji Rewizyjnej.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w terminie nie
przekraczającym 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane oraz nad sprawami zgłoszonymi do porządku obrad, przez
każdego z członków zwyczajnych Stowarzyszenia w trakcie trwania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Członków.
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§ 18
1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym.
2. Na wniosek 1/4 liczby obecnych członków zarządza się głosowanie tajne.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków dotyczące zmiany statutu i rozwiązania
Stowarzyszenia, wymagają dla swej ważności większości 2/3 głosów przy obecności,
co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
4. Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczy Prezes Zarządu, który wybiera
spośród obecnych członków sekretarza danego Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podpisuje przewodniczący i sekretarz.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie

programów

organizacyjnej

i

finansowej

działalności

Stowarzyszenia,
c) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian,
d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) dokonywanie wyborów uzupełniających do składu Zarządu i Komisji
Rewizyjnej ,
g) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
h) nadawanie i pozbawianie godności członków honorowych,
i) ustalanie wysokości składek członkowskich,
j) rozpatrywanie

wniosków

i

postulatów

zgłoszonych

przez

członków

Stowarzyszenia, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
l) uchwalanie wysokości kwoty zobowiązań, jakie może zaciągnąć Zarząd,
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
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n) zatwierdzanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej,
o) zatwierdzanie sprawozdań finansowych z działalności Stowarzyszenia.
§ 20
1. Zarząd składa się z:
a) Prezesa Zarządu;
b) co najmniej 1 Wiceprezesa Zarządu;
c) Sekretarza.
2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera bez określenia funkcji członków Zarządu,
którzy spośród siebie wybierają Prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów) i sekretarza na
pierwszym

zebraniu

po

wyborze

przez

Walne

Zgromadzenie.

Powyższe

postanowienia stosuje się do uzupełnienia składu Zarządu.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go
wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
4. W razie wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu funkcję Prezesa pełni jeden z
wiceprezesów wybrany przez Zarząd, do czasu wyboru nowego Prezesa po
wcześniejszym uzupełnieniu składu Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 21
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi
ustalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
d) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
e) podejmowanie uchwał o utworzeniu Zespołów Tematycznych,
f) zatwierdzanie Regulaminów Zespołów Tematycznych,
g) przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków i wykonywanie jego
uchwał,
h) sporządzanie planów pracy i budżetu,
i) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
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j) sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Stowarzyszenia,
k) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
l) podejmowanie uchwał o nabywaniu lub zbywaniu majątku Stowarzyszenia,
m) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków lub ustania
członkostwa,
n) ustalanie wzorów pieczęci i znaku graficznego Stowarzyszenia,
o) podejmowanie innych czynności określonych przez Statut lub wymaganych
przez przepisy prawa.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, w obecności, co najmniej 3 członków. W sytuacji braku uzyskania większości
głos decydujący należy do Prezesa Zarządu.
3. W sprawach powierzonych przez Zarząd jego członkowie działają samodzielnie, z
zastrzeżeniem postanowień Statutu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
5. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z Nim
Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
6. Za zgodą Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie jego członkom za pełnioną
funkcję.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy i
sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
4. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji
Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.
5. Nie można łączyć członkowstwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w
Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
b) być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
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c) otrzymywać z tytułu udziału w Komisji Rewizyjnej zwrot poniesionych
kosztów lub wynagrodzenia.
§ 23
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. kontrola co najmniej raz do roku działalności Zarządu,
3. składanie sprawozdań ze swej pracy Walnemu Zgromadzeniu Członków,
4. składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,
5. wnoszenie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które
służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji,
c) środków otrzymanych od sponsorów,
d) wpływów z działalności statutowej,
e) wpływów z 1% podatku.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
5. Następujące

czynności

Zarządu

majątkiem

wymagają

Zgromadzenia Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
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c) zaciąganie zobowiązań finansowych powyżej kwoty, do której został on
upoważniony przez Walne Zgromadzenie Członków,
d) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
6. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu wraz z
członkiem Zarządu.
7. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
8. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
9. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
10. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.

Rozdział VI
ZESPOŁY TEMATYCZNE
§ 25
1. Zespół Tematyczny tworzony jest na wniosek, co najmniej 3 członków
Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu, która określa zakres zadań Zespołu.
2. Działalność Zespołu jest finansowana z majątku Stowarzyszenia.
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3. Rada Zespołu składa się, co najmniej z 3 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa, którzy są
wyłaniani zgodnie z postanowieniami Regulaminu danego Zespołu.
4. Rada Zespołu składa Zarządowi roczne sprawozdanie z działalności Zespołu.
5. Rada Zespołu jest zobowiązany składać wyjaśnienia z pracy Zespołu na każde
wezwanie Zarządu.
6. Szczegółowy zakres działania Zespołu Tematycznego określa jego Regulamin
zatwierdzony przez Zarząd.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne
Zgromadzenie Członków zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu.
2. Projekt nowego Statutu lub proponowanych w nim zmian powinny być przesłane
członkom Stowarzyszenia, co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
Członków.
§ 27
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy
ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. W przypadkach określonych w ustawie rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na
mocy orzeczenia Sądu.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zgromadzenie Członków nie
wyznaczy innych likwidatorów.
4. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie przeznaczony zgodnie z
uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
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Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Studentów Nauk
Przyrodniczych w dniu 7 października 2016 r. w Lublinie zgodnie z § 26 Statutu
Stowarzyszenia Studentów Nauk Przyrodniczych.
Statut obowiązuje od daty dokonania zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpisy:

/-/Mateusz Gortat

/-/Agata Kobyłka

Przewodniczący

Sekretarz
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