Statut Stowarzyszenia Naukowego im. Stanisława Staszica
Rozdział I Postanowienia ogólne
§1
"Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica" zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw,
postaw i działań sprzyjających promocji nauki, techniki, kultury i sztuki, upowszechnianie myśli technicznej
oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, które
podejmują takie działania.
§2
Siedzibą "Stowarzyszenia" jest Kraków.
§3
Pieczęć zawiera nazwę oraz siedzibę, ponadto może zawierać znak "Stowarzyszenia".
§4
"Stowarzyszenie" działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach"
( Dz.U. z 1989r. Nr 20, póz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
§5
"Stowarzyszenie" może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.
§6
"Stowarzyszenie" swoim działaniem zasadniczo obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swych celów może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§7
"Stowarzyszenie" zostaje ustanowione na czas nieokreślony.

Rozdział II Cele i zasady działania "Stowarzyszenia"

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§8
Główne cele Stowarzyszenia:
Promocja nauki, techniki, kultury i sztuki szczególnie propagowanie i upowszechnianie myśli
technicznej.
Wykonywanie prac naukowych, badawczych i innych, prowadzonych samodzielnie lub we
współpracy z wyższymi uczelniami i innymi jednostkami badawczymi oraz podmiotami
gospodarczymi.
Reprezentowanie interesów ludzi nauki, techniki, kultury i sztuki przed władzami państwowymi
i innymi.
Podejmowanie wszelkich inicjatyw, mających na względzie dobro ludzi nauki, techniki, kultury
i sztuki. Pomoc i wsparcie dla twórców, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz dla dzieci
i młodzieży o szczególnych uzdolnieniach, lub z rodzin zagrożonych.
Dotowanie prac naukowych i popularno-naukowych ( książki, skrypty, podręczniki, albumy itp.).
Inicjowanie, popieranie i prowadzenie międzynarodowej wymiany technicznej.
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7. Wspieranie wszelkich akcji dobroczynnych i charytatywnych, zaproponowanych przez członków
Stowarzyszenia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:
Wykonywanie na rzecz podmiotów gospodarczych, państwowych, samorządowych i innych prac
badawczych, naukowych, ekspertyz itp.
Organizowanie i wspieranie szkoleń, seminariów, sympozjów itp.
Nawiązywanie kontaktów i współpracy z uczelniami, jednostkami badawczymi, twórcami,
przemysłem, podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami prawnymi.
Prowadzenie działalno ci naukowej, badawczej, technicznej, kulturalnej, oświatowej, gospodarczej,
wydawniczej, społecznej, charytatywnej i innej.
Reprezentowanie interesów ludzi nauki, techniki, kultury i sztuki.
Wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność zbieżną
z celami "Stowarzyszenia".
Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, których cele są zbieżne lub
podobne z celami "Stowarzyszenia".
Organizowanie konkursów w celu wyłonienia stypendystów.
Prowadzenie działalno ci integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską.
Sponsorowanie działalno ci dobroczynnej i charytatywnej.

§10
Stowarzyszenie dla realizacji statutowych celów może powoływać inne organa (struktury)
w granicach prawem dopuszczonych oraz zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział IIl Członkowie, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
§11
-

Członkowie mogą być:
zwyczajni
wspierający
honorowi
§12
Członek Zwyczajny

Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej , który:
a) posiada pełną zdolno ć do czynno ci prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych,
b) deklaruje realizację celów statutowych oraz opłacanie składek,
c) przedstawi opinie ( rekomendacje ) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację
członkowską.
§13
Członkostwo "Stowarzyszenia" nabywa się przez przyjęcie kandydatury uchwałą Zarządu zwykłą
większością głosów.
§14
1. Członkowie zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu znaczenia "Stowarzyszenia",
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i czynnie realizować cele zrzeszenia,
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d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
e) regularnie opłacać składki.
2.Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu "Stowarzyszenia", a w szczególności:
a) korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego,
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących działalności "Stowarzyszenia",
c) posiadać legitymację i nosić odznaki "Stowarzyszenia",
d) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki "Stowarzyszenia" w swojej działalno ci.
e) korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które zrzeszenie stawia do dyspozycji
członków,
f) korzystać z innych możliwo ci, jakie stwarza swoim członkom "Stowarzyszenie".

1.
2.
3.
4.

§15
Członek wspierający
Osoby ( krajowe i zagraniczne ) fizyczne i prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez
złożenie oświadczenia woli Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
Formę i rodzaj wspierania członkowie wspierający ustalają z Zarządem "Stowarzyszenia".
Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym
w § 14 ust. 2 pkt b-f.

§16
Członek honorowy "Stowarzyszenia"
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu, Rady
Naukowej oraz Zarządu Oddziału obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcom szczególnie
zasłużonym dla polskiej nauki, techniki, kultury i sztuki.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, jest ponadto zwolniony z opłat
członkowskich.

§17
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.
2. Wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalno ć sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz "Stowarzyszenia",
b) za zaleganie z opłatą członkowską ponad l rok,
c) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków "Stowarzyszenia" z przyczyn
określonych w § 17 pkt a i b,
d) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądowego,
e) na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
3.
Śmierć członka Stowarzyszenia.

§18
Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z organizacji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego
Zgromadzenia jest ostateczna.
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Rozdział IV Władze "Stowarzyszenia"
§19
1.
2.
3.
4.

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie Członków.
Prezes oraz Zarząd "Stowarzyszenia".
Komisja Rewizyjna.
Sąd Koleżeński.
§20

Władzami Stowarzyszenia w terenie są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Oddziału.
3. Komisja rewizyjna.
§21
Kadencja wszystkich władz "Stowarzyszenia" trwa pięć lat.
§22
Uchwały wszystkich władz "Stowarzyszenia" zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią
inaczej.
§23
Walne Zgromadzenie Członków Najwyższą władzą "Stowarzyszenia" jest Walne Zgromadzenie
Członków.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy jako
sprawozdawcze, raz na pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze lub częściej jako nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może być także zwołane na pisemny uzasadniony wniosek co
najmniej 10 członków zwyczajnych lub Komisję Rewizyjną. O terminie, miejscu i propozycjach
porządku obrad Zarząd powiadamia wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny
skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony nawet
o godzinę później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę
uczestników.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia oraz
z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy;
a) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej,
e) wybór Prezesa Zarządu,
f) wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
g) wybór Rady Naukowej, w której samodzielni pracownicy naukowi stanowią co najmniej 66 %
składu,
h) wybór Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
i) uchwalanie zmian statutu,
j) uchwalanie programu działania "Stowarzyszenia",
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków,
l) rozpatrywanie skarg członków na temat działalności Zarządu i Rady Naukowej,
m) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania "Stowarzyszenia".

4

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Rady Naukowej, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego oraz rozwiązanie "Stowarzyszenia" wymaga bezwzględnej większo ci przy obecności
połowy członków w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy
członków nie obowiązuje.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§24
Zarząd "Stowarzyszenia"
1. Do kompetencji Zarządu "Stowarzyszenia" należy:
a) przyjmowanie nowych członków,
b) reprezentowanie "Stowarzyszenia" na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą "Stowarzyszenia",
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
2. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Kierownika Zespołu jak również mogą brać udział
w działalności gospodarczej, prowadzonej przez "Stowarzyszenie" jako członkowie Zespołu.
3. Zarząd musi zachować szczególną dbałość w zakresie praw autorskich Twórców.
§25
Dla właściwego realizowania celów "Stowarzyszenia" Zarząd może z własnej inicjatywy lub na pisemny
umotywowany wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych powoływać oddziały, filie, zakłady itp.

1.

2.
3.
4.
5.

§26
Prezes "Stowarzyszenia"
Prezes Zarządu kieruje działalnością "Stowarzyszenia" i odpowiada za:
a) finanse,
b) osoby zatrudnione,
c) udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania interesów "Stowarzyszenia" na zewnątrz,
d) powoływanie Kierowników Zespołów,
e) realizację podjętych przez Zarząd uchwał,
f) sprawne funkcjonowanie "Stowarzyszenia".
W przypadku rezygnacji Prezesa w czasie kadencji, Zarząd ma prawo wyboru nowego Prezesa na
okres do końca kadencji.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej Prezes zatwierdza kalkulację rzeczowofinansową dotyczącą danej pracy według propozycji Kierownika Zespołu.
Prezes Zarządu powołuje Kierownika Zespołu udzielając mu stosownego upoważnienia do
prowadzenia danej pracy.
W trosce o dobra osobiste członków Prezes może udzielić informacji na temat rozliczenia danej
pracy tylko za zgodą Kierownika Zespołu lub zainteresowanej osoby w zakresie, który jej dotyczy.
§27
Komisja Rewizyjna

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy.
a) kontrola bieżąca pracy "Stowarzyszenia",
b) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli z finansowej działalno ci w zakresie
wydatkowania dochodów "Stowarzyszenia" na cele statutowe.
c) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi wraz z żądaniem usunięcia uchybień,
d) składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
e) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu,
f) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
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1.
2.

3.
4.
5.

§28
Sąd Koleżeński
Sąd Koleżeński składa się z członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej.
Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka dotyczącego
spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze
Stowarzyszenia.
Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie
dłuższym niż 1 miesiąc.
Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
Stronom sporu przysługuje odwołanie się od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego
Walnego Zgromadzenia.

§29
Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą dokooptować do swojego składu
na zwolnione miejsca do 34% początkowego składu.
§30
Rada Naukowa
1. Zadaniem Rady Naukowej jest określanie kierunków działalności "Stowarzyszenia" oraz okresowe
opiniowanie jego bieżącej pracy.
2. Rada Naukowa może być uzupełniona w czasie kadencji decyzją Zarządu do 25 % początkowego
składu.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§31
Kierownik Zespołu
Do realizacji prac prowadzonych przez "Stowarzyszenie" Prezes powołuje Kierownika Zespołu
udzielając mu stosownych pełnomocnictw.
Zadaniem Kierownika Zespołu jest:
a) realizowanie pracy badawczej lub innej,
b) zawarcie stosownych umów z wszystkimi członkami Zespołu w celu realizacji określonej pracy,
c) prowadzenie rozmów ze zleceniodawcami, podpisywanie protokołu odbioru (w każdym
przypadku powiadamiając o dacie odbioru pracy Prezesa),
d) przedstawienie Prezesowi do akceptacji rozliczenia finansowego danej pracy.
Umowę z Kierownikiem Zespołu na realizację pracy wraz ze stosownymi pełnomocnictwami zawiera
Prezes Zarządu.
Członkami Zespołu są osoby fizyczne biorące udział w wykonywaniu danej pracy.
§32
Walne Zebranie Oddziału
Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
Wybór Prezesa Oddziału.
Ustalanie liczebno ci oraz wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
Uchwalanie programów i kierunków działania na terenie podlegającym temu oddziałowi zgodnie ze
statutem i przyjętymi na Walnym Zgromadzeniu uchwałami.
Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz decydowanie
o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Uchylanie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych ze statutem, na wniosek Oddziałowej Komisji
Rewizyjnej lub 1/3 członków Oddziału.
Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Oddziału.
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8.

§33
Zarząd Oddziału
Do kompetencji Zarządu Oddziału w szczególno ci należy:
Realizacja zadań statutowych zawartych w § 9 niniejszego statutu.
Wykonywanie uchwal organów nadrzędnych i Walnego Zebrania Oddziału.
Kierowanie bieżącą pracą Oddziału, reprezentowanie go i działanie w jego imieniu.
Zarządzanie majątkiem i funduszami należącymi do Oddziału.
Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Oddziału.
Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu oraz Zarządowi Głównemu.
Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia "Stowarzyszenia" o nadanie lub pozbawienie
członkostwa honorowego.
Przyjmowanie nowych członków "Stowarzyszenia".
§34
Komisja Rewizyjna Oddziału
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio § 27 niniejszego statutu.

§35
W sprawach nieuregulowanych w odniesieniu do władz rejonowych odpowiednio stosuje się
postanowienia statutu dotyczące władz naczelnych.
§36
Majątek "Stowarzyszenia"
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje między innymi: ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności.
2. Funduszami i majątkiem "Stowarzyszenia" zarządza Prezes.
3. Do reprezentowania oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub osoba
przez niego upoważniona.
4. O sposobie zagospodarowania środków finansowych w części bezpośrednio przeznaczonej na cele
statutowe decyduje Prezes, a w przypadku darowizn - darczyńca.
5. Dochody z działalności gospodarczej w całości przeznacza się na działalność statutową.
6. Stowarzyszenie ma prawo tworzyć Fundusz Statutowy albo Zapasowy na pokrycie
nieprzewidzianych kosztów.
7. Ewentualne straty wynikające z działalno ci gospodarczej można pokrywać z w/w funduszy.
§37
Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku,

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§38
Rozwiązanie "Stowarzyszenia"
1. "Stowarzyszenie" rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny przewidziany
przez prawo sposób.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu "Stowarzyszenia" Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji
oraz przeznaczenie majątku "Stowarzyszenia".
§39
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.
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