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STATUT  

STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 

GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

(z dnia 12.12.2019)  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Studenckie Towarzystwo Naukowe Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w 

skrócie STN GUMed, zwane dalej "Towarzystwem", jest organizacją studencką 

działającą w oparciu o: 

a. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), 

b. statut Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 

c. niniejszy Statut i uchwały Władz Towarzystwa, 

d. prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Towarzystwa jest Gdański Uniwersytet Medyczny, zwany dalej 

„Uczelnią". 

3. Obszarem działania Towarzystwa jest obszar działania Uczelni. 

4. Nazwa Towarzystwa w języku angielskim ma brzmienie: Student Scientific Society 

of the Medical University of Gdansk. 

5. Towarzystwo posługuje się logo oraz pieczątką podłużną o wzorze załączonym 

do niniejszego Statutu. 

CELE 

§2 

1. Zrzeszanie na zasadzie dobrowolności członków Studenckich Kół Naukowych 

oraz studentów prowadzących samodzielnie działalność naukowo-badawczą. 

2. Promowanie współpracy między Studenckimi Kołami Naukowymi działającymi 

przy GUMed. 

3. Pomoc w przygotowywaniu studentów do pracy naukowo-badawczej. 

4. Wzbudzanie kreatywności i rozwijanie naukowych zainteresowań studentów. 

5. Wsparcie merytoryczne, techniczne oraz reprezentacyjne studentów 

organizujących konferencje naukowe.  

SPOSOBY DZIAŁANIA 

§3 

1. Koordynowanie i wspieranie działalności członków Towarzystwa. 
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2. Zbieranie, aktualizowanie oraz udostępnianie informacji na temat działalności 

Studenckich Kół Naukowych. 

3. Organizacja konferencji, sesji naukowych, szkoleń, warsztatów, wykładów i 

seminariów dydaktycznych. 

4. Pomoc w realizacji prac naukowo-badawczych członków Towarzystwa. 

5. Pomoc w pozyskiwaniu środków materialnych w celu realizacji projektów 

przedstawionych przez członków Towarzystwa. 

6. Współpracę ze studenckimi organizacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. 

 

CZŁONKOSTWO 

§4 

1. Członkiem Towarzystwa może zostać każdy student GUMed.  

2. Wypełnienie deklaracji członkowskiej równoznaczne jest z przyjęciem do STN.  

3. Członek Towarzystwa ma prawo do: 

1) uczestniczenia w spotkaniach i Walnym Zgromadzeniu STN GUMed, 

2) występowania z wnioskami do Władz STN GUMed w sprawach dotyczących 

działania Towarzystwa, jak również w zakresie rozwoju naukowego własnego,  

3) wyboru Zarządu STN GUMed,  

4) kandydowania do Zarządu STN GUMed. 

4. Członek Towarzystwa zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania uchwał Władz Towarzystwa, postanowień niniejszego Statutu 

oraz Statutu Uczelni, 

2) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa. 

5. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, po uprzednim 

uregulowaniu wszystkich zobowiązań członkowskich, 

2) ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów GUMed, 

3) wykluczenia decyzją Zarządu STN GUMed w przypadku: 

a. działania na szkodę dobrego imienia Towarzystwa oraz Uczelni, 

b. nieprzestrzegania postanowień Statutu STN GUMed, regulaminów 

i przepisów dotyczących pracy Towarzystwa, 

c. na wniosek Kuratora STN, 

d. powtarzającej się nieusprawiedliwionej nieobecności na spotkaniach STN. 

 

WŁADZE TOWARZYSTWA 

§5 
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1. Władzami Towarzystwa są: 

1) Walne Zgromadzenie STN GUMed, 

2) Zarząd STN GUMed, 

3) Kurator STN GUMed. 

§6 

1. Walne Zgromadzenie STN GUMed: 

1) W jego skład mogą wchodzić jedynie członkowie STN GUMed.  

2) W obradach mogą brać udział wszyscy członkowie Towarzystwa, mogą oni 

także przedstawiać wnioski. 

3) O zbliżających się obradach członkowie Towarzystwa  są informowani z co 

najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, drogą elektroniczną. O zebraniu 

informuje Przewodniczący Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego członek 

STN. 

4) W trybie zwyczajnym odbywa się co najmniej raz w semestrze akademickim na 

wniosek Przewodniczącego Zarządu STN. 

a. Spotkanie w semestrze zimowym ma na celu przede wszystkim 

przedstawienie przez Zarząd planu działania na bieżący rok akademicki. 

Spotkanie to powinno się odbyć pomiędzy 1.10 a 1.12. 

b. Spotkanie w semestrze letnim ma na celu przede wszystkim przeprowadzenie 

wyborów do Zarządu STN GUMed oraz podsumowanie działalności w 

danym roku akademickim. Spotkanie to powinno się odbyć pomiędzy 1.05 

a 30.06.  

5) W trybie nadzwyczajnym odbywa się na wniosek Kuratora Towarzystwa, Zarządu 

STN GUMed lub minimum 1/3 członków Walnego Zgromadzenia, z podaniem 

przedmiotu obrad. 

6) Posiedzenie prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek 

Towarzystwa. 

7) W głosowaniach przeprowadzanych na posiedzeniu biorą udział wszyscy 

członkowie STN.  

8) Uchwały Walnego Zgromadzenia STN GUMed zapadają zwykłą większością 

głosów, za wyjątkiem szczególnych sytuacji opisanych w Statucie. 

9) Głosowania mają charakter jawny, poza kwestiami osobowymi - głosowanie 

ma wtedy charakter tajny. 

10)  Na wniosek członka STN, głosowanie jawne może zostać utajnione po 

przegłosowaniu wniosku zwykłą większością głosów.  

11)  Ważność obrad Walnego Zgromadzenia STN GUMed uznaje się w momencie 

udziału co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania (członków STN). 

12)  W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, Walne 
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Zgromadzenie STN zostaje przesunięte przez Przewodniczącego Zarządu na inny 

termin. W takim przypadku punkt poprzedni nie ma zastosowania a za kworum 

zostaje uznana liczba obecnych na wyznaczonym spotkaniu. 

13)  Wnioski zgłoszone przez członków STN GUMed do rozpatrzenia przez Walne 

Zgromadzenie powinny być przekazane drogą mailową wraz z uzasadnieniem 

Zarządowi przynajmniej na 3 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia. 

14)  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

a. podejmowanie decyzji w przedmiocie uchwalenia lub zmiany Statutu,  

b. udzielenie absolutorium członkom Zarządu STN GUMed, 

c. podejmowanie decyzji w przedmiocie składu osobowego Zarządu STN 

GUMed, 

d. rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków STN GUMed, 

e. wybór zarządu STN GUMed 

15)  Obrady są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego 

Zarządu. 

 

§7 

2. Zarząd STN GUMed 

1) To organ wykonawczy powoływany przez Walne Zgromadzenie 

2) Kadencja Zarządu STN GUMed trwa od dnia wyborów do dnia następnych 

wyborów.  

3) Zarząd STN liczy od 7 do 9 osób: 

a.  Przewodniczący, 

b.  jeden lub dwóch Wiceprzewodniczących, 

c.  skarbnik,  

d.  do 6 członków zwykłych. 

4) Walne Zgromadzenie wybiera skład osobowy zarządu. 

5) Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz skarbnik zostają wybrani przez 

członków Zarządu zwykłą większością głosów.  

6) Kandydatem na członka Zarządu może być każdy członek STNu aktywnie 

działający w Towarzystwie, 

7) Nazwiska kandydatów do Zarządu powinny być znane i podane do ogólnej 

informacji przez obecny Zarząd najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem 

wyborów. 

8) Kompetencje Zarządu: 

a. kierowanie działalnością STN GUMed, 

b. realizacja celów statutowych STN GUMed oraz uchwał Walnego 

Zgromadzenia, 
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c. opracowywanie oraz realizacja zasad działania Towarzystwa nie 

zawartych w niniejszym Statucie, 

d. zarządzanie majątkiem STN GUMed, 

e. reprezentacja Towarzystwa na zewnątrz, 

f.   składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.  

9) Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące w czasie 

trwania roku akademickiego, zwoływane są przez Przewodniczącego. 

10)  Członek Zarządu może dobrowolnie zrezygnować ze sprawowania funkcji, 

składając pisemną rezygnację Przewodniczącemu Zarządu. 

11)  Jeśli po rezygnacji członka Zarządu ze sprawowania funkcji skład Zarządu jest 

niepełny (brak Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub mniej niż 

7 członków), zostaje zwołane Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym, 

w ramach którego organizowane są dodatkowe wybory na danego członka 

Zarządu. 

12)  Głosowanie nad ewentualnym odwołaniem członka Zarządu, w przypadku 

jego niewywiązania się z obowiązków, odbywa się na zwołanym 

nadzwyczajnie Walnym Zgromadzeniu. 

13)  Wnioskujący ubiegają się o odwołanie danego członka Zarządu oraz 

wskazują kandydata, który miałby zastąpić danego członka Zarządu, jeśli jest 

to konieczne (jeśli skład Zarządu będzie niepełny). 

14)  Na zwołanym Walnym Zgromadzeniu zatwierdza się odwołanie oraz 

przeprowadzane są wybory nowego członka Zarządu. 

15)   Nazwiska kandydatów na nowego członka Zarządu powinny być znane i 

podane do ogólnej informacji przez obecny Zarząd najpóźniej 3 dni przed 

planowanym terminem wyborów. 

16)   Członkowie Zarządu mają prawo powoływać spośród Członków STN 

asystentów, którzy biorą aktywny udział w pracach danego Członka Zarządu 

oraz mogą uczestniczyć w Posiedzeniach Zarządu.  

17)   Odwołanie Zarządu Towarzystwa następuje w przypadku jego niewywiązania 

się z obowiązków nałożonych przez niniejszy Statut: 

a. na wniosek Kuratora STN GUMed, 

b. na wniosek Walnego Zgromadzenia STN GUMed na podstawie uchwały 

podjętej większością 2/3 głosów,  

c. na wniosek samego Zarządu Towarzystwa decyzją większości 2/3 głosów.  

18)  Skarbnik: 

a.  Jest odpowiedzialny za pośredniczenie w sprawach finansowych 

między STN a innymi podmiotami.  

b. Prowadzi ewidencje finansową STN.  

c.   Jest zobowiązany do opracowania sprawozdania finansowego i 
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przedstawienia go (przesłania drogą mailową) Przewodniczącemu Zarządu 

najpóźniej 7 dni przed Obradami Walnego Zgromadzenia w semestrze 

letnim.  

 

§8 

1.  Kurator STN GUMed 

2) Kurator STN GUMed pełni funkcję doradczą i opiniodawczą. 

3) Kurator STN GUMed jest wybierany przez Zarząd STN GUMed, spośród 

samodzielnych pracowników naukowych GUMed, zasłużonych dla 

studenckiego ruchu naukowego. 

4) Kurator  STN GUMed może zgłaszać wnioski do rozpatrzenia przez Zarząd STN 

lub Walne Zgromadzenie STN GUMed. 

5) Kurator opiniuje działalność oraz udziela wsparcia merytorycznego na prośbę 

Zarządu STN GUMed. 

FINANSE 

§9 

1. Źródłem finansowania działalności Towarzystwa są: 

1) Środki materialne przekazywane przez Władze Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, 

2) Środki materialne pozyskane od podmiotów trzecich, 

3) Opłaty wnoszone przez uczestników organizowanych wydarzeń.  

2. Za gospodarkę finansową Towarzystwa odpowiada Zarząd STN, a w szczególności 

Skarbnik. 

3. Zarząd STN zobowiązany jest do składania sprawozdań finansowych Walnemu 

Zgromadzeniu STN GUMed na spotkaniu w semestrze letnim. 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§10 

1. Zmiana Statutu następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia STN GUMed, 

podjętej większością 2/3 liczby głosów, w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby 

członków zgromadzenia upoważnionych do głosowania. 

2. W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, Walne 

Zgromadzenie STN zostaje przesunięte przez Przewodniczącego Zarządu na inny 

termin. W takim przypadku punkt poprzedni nie ma zastosowania. 

3. Decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zgromadzenie większością 2/3 
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głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków i regulując wszelkie 

zobowiązania wobec Uczelni. 

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie, ustanawia Zarząd STN na 

drodze Uchwał Zarządu, przegłosowywanych większością zwykłą. 

5. Towarzystwo podlega wpisowi do rejestru Uczelnianych organizacji studenckich. 

6. W przypadkach nadzwyczajnych i nieujętych w powyższym Statucie, decyzje 

podejmuje Przewodniczący Zarządu STN GUMed lub Kurator STN. 

 

Załączniki: 

1. Logo STN  

2. Wzór Pieczęci 
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Zał 1.  

LOGO STN GUMed (dostępne również pod adresem : 

https://stn.gumed.edu.pl/image/image/68527/large/1000px_kolko.png  
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Zał 2.  

Wzory pieczęci: 
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