STATUT
STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem,
posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie stanowi forum współpracy ludzi nauki i sympatyków wiedzy z różnych
dziedzin.
§2
1. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim – Wyższa Szkoła
Biznesu i Przedsiębiorczości, ul. Akademicka 12.
§3
Stowarzyszenie posiada prawo używania oznak i pieczęci.

Rozdział II
Cele i formy działania
§4
Podstawowe cele Stowarzyszenia to:
propagowanie i upowszechnianie nauki na płaszczyźnie lokalnej i ogólnokrajowej,
integrowanie i promowanie środowiska naukowego,
pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej i regionalnej.
prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie zdrowia, kultury
fizycznej i sportu
5) wspieranie działalności naukowo-badawczej, kulturalnej i społecznej
6) działania na rzecz wpierania dzieci i młodzieży oraz osób starszych
7) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz wszelkim formom dyskryminacji
1)
2)
3)
4)

§5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie lokalnych i ogólnokrajowych przedsięwzięć naukowych,
2) organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, szkoleń i warsztatów,
3) przeprowadzanie konkursów tematycznych,
4) współpracę z instytucjami propagującymi rozwój nauki,
5) prowadzenie działalności wydawniczej,
6) udzielanie pomocy materialnej osobom utalentowanym w nauce,
7) działania wspomagające ochronę dóbr kultury i tradycji,
8) organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży oraz imprez krajoznawczych,
9) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
10) rozwijanie innych form działalności służących realizowaniu statutowych celów
Stowarzyszenia,
11) inicjowanie wszelkich form aktywności społecznej w ramach budowy społeczeństwa
obywatelskiego,
12) prowadzenie działań w obszarze edukacji, badań naukowych i prac rozwojowych, kultury,
dziedzictwa narodowego, sportu i rekreacji,
13) inne działania obejmujące w szczególności dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem
społecznym, osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków honorowych
i członków wspierających.
§7
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która uznaje cele Stowarzyszenia i
pragnie aktywnie włączyć się w ich realizację. Przyjęcia członka zwyczajnego dokonuje
Zarząd w drodze uchwały.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju
nauki. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
Godność członka honorowego nadaje, w drodze uchwały, Walne Zebranie Członków.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna uznająca cele Stowarzyszenia. Przyjęcia
członka wspierającego dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
4. Członek honorowy ma prawo brać udział w zebraniach i posiedzeniach władz
Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek honorowy ma prawo zgłaszać do władz
Stowarzyszenia wnioski i uwagi.

5. Członek honorowy powinien wspierać działalność Stowarzyszenia pod kątem
merytorycznym w zakresie podejmowanych przez nie przedsięwzięć, o których mowa w § 5
pkt. 2 i – w miarę możliwości - sprawować nad nimi patronat.

§8
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1)
2)
3)
4)

wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
na prawach pierwszeństwa korzystać z różnych form działalności Stowarzyszenia,
otrzymywać informacje o kierunkach bieżącej działalności Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny jest obowiązany:
1 ) brać czynny udział w sprawach Stowarzyszenia i propagować jego cele,
2) płacić regularnie składki członkowskie,
3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§9
1. Członek wspierający ma prawo brać udział w zebraniach i posiedzeniach władz
Stowarzyszenia za pośrednictwem swego przedstawiciela, któremu przysługuje głos
doradczy. Członek wspierający ma prawo zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski
oraz korzystać z konsultacji i szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie.
2. Do obowiązków członka wspierającego należy udzielanie Stowarzyszeniu
zadeklarowanego wsparcia materialnego.
§ 10
1. Członkostwo ustaje wskutek:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
rozwiązania Stowarzyszenia,
pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu,
wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Sądu Koleżeńskiego,
śmierci członka,
likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

2. Zarząd może pozbawić członkostwa członka Stowarzyszenia, który zalega z opłatą
składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Do członka honorowego stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 ust. 1.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 11
Władzami Stowarzyszenia są:
1)
2)
3)
4)

Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński.
§ 12

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata; wybór władz odbywa się w głosowaniu
tajnym. Władze Stowarzyszenia obowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo
wybranych władz.
§ 13
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru władz w trakcie trwania
kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia pod
warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w
celu odbycia wyborów uzupełniających.
§ 14
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności ½ liczby
członków danej władzy, chyba że statut stanowi inaczej.

Rozdział V
Walne Zebranie Członków

§ 15
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 16
Walne Zebranie Członków:
1) uchwala główne kierunki działalności Stowarzyszenia,

2)
3)
4)
5)
6)
7)

uchwala statut oraz jego zmiany,
podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz rozdysponowaniu jego mienia,
nadaje godność członka honorowego oraz honorowego prezesa,
rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
wybiera i odwołuje członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
podejmuje uchwały w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych
władz.
§ 17

Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym terminie: zwołuje je Zarząd
z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd obowiązany jest zwołać
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 4 tygodni od otrzymania ważnego wniosku.
§ 18
1. Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku, w terminie do
30 kwietnia każdego roku.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:
1) w pierwszym terminie – w obecności co najmniej ½ członków,
2) w drugim terminie (30 minut po upływie pierwszego terminu) – bez względu
na liczbę obecnych.
§ 19
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi i przedstawiciele członków
wspierających.

Rozdział VI
Zarząd
§ 20
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Członków.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz wytyczanie szczegółowych
kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i przygotowywanie sprawozdań finansowych na
Walne Zebranie Członków,

3) ustalanie trybu przyjmowania członków zwyczajnych oraz określanie wielkości
składek członkowskich,
4) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków wspierających,
5) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o przyznanie tytułu
prezesa honorowego i członka honorowego Stowarzyszenia,
6) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych
i międzynarodowych oraz delegowaniu przedstawicieli do tych organizacji oraz na ich
zjazdy,
7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

§ 21
1. Zarząd składa się z pięciu członków, w tym: prezesa, dwóch zastępców prezesa,
sekretarza oraz skarbnika.
2. Działalnością Stowarzyszenia kieruje jego prezes, a w razie jego nieobecności
wyznaczony przez niego jeden z zastępców.
3. Przewodniczący zwołuje zebrania Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
dwa razy do roku.
4. Sekretarz prowadzi dokumentację działalności Stowarzyszenia.
5. Skarbnik prowadzi ewidencję finansową Stowarzyszenia, czuwa nad racjonalną
gospodarką majątkiem Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna
§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia z wyłączeniem orzeczeń
Sądu Koleżeńskiego,
2) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swoich czynności oraz
występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu,
3) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków oraz Zarządowi uwag i wniosków
pokontrolnych.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Pracami Komisji kieruje wybrany
przez nią przewodniczący. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby.

2. Uchwały członków Komisji Rewizyjnej zapadają w obecności wszystkich jej
członków.
§ 24
Członkowie Komisji mają prawo brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
Członkowi Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Sąd Koleżeński
§ 25
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw naruszenia przez
członków Stowarzyszenia statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 26
Sąd Koleżeński składa się z trzech członków. Sąd wybiera przewodniczącego, który
kieruje jego pracą.
§ 27
Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) upomnienia,
2) zawieszenia w prawach członka na okres do 2 lat,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 28
Wykluczenie członka zwyczajnego następuje w razie:
1) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej, a
także na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2) poważnego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 29
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków.
Rozdział IX
Majątek Stowarzyszenia

§ 30
Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia gromadzi ono majątek, na który składają
się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) świadczenia członków wspierających,
3) dotacje i darowizny.
§ 31
1.Do dysponowania środkami majątkowymi Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.
2. Składki członkowskie ustala Zarząd na pierwszym posiedzeniu w każdym kolejnym
roku działalności Stowarzyszenia.
§ 32
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania
zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest działanie dwóch
członków Zarządu,
w tym prezesa lub wyznaczonego przez niego zastępcy .

Rozdział X
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 33
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały 2/3 głosów członków
Walnego Zebrania przy obecności połowy jego składu.
§ 34
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków powołuje komisję
likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez
Walne Zebranie Członków.
§ 35
W sprawach dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia nieuregulowanych w Statucie mają
odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału V ustawy z dnia 7.04.1989r. Prawo
o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

