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STATUT 
  

Stowarzyszenia „Rozwój Mikrobiologii” 
 

Rozdział I ‐ postanowienia ogólne 
 

§1 
 
1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 

(j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) i postanowieniami niniejszego statutu. 
2. Stowarzyszenie  nosi  nazwę  Stowarzyszenie  „Rozwój  Mikrobiologii”  (dalej  Stowarzyszenie)  z 

siedzibą w Bydgoszczy. 
3. Stowarzyszenie prowadzi oficjalną stronę internetową pod adresem www.rozwojmikrobiologii.pl. 
4. Stowarzyszenie posługuje się oficjalnym logo.  
 

§2 
 
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na  terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  jak  również poza  jej 

granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.  
2. Stowarzyszenie  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  może  nawiązywać  kontakty 

międzynarodowe,  w  świetle  praw  obowiązujących  w  RP  i  prawa  krajowego  kontrahentów 
zagranicznych.  

 
§3 

 
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS: 0000254747) i 
posiada osobowość prawną, działa przez organy ustanowione w niniejszym statucie.  

 
§4 

 
Stowarzyszenie  ma  prawo  posiadania  i  używania  pieczęci,  i  logo  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami. 

 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby ich realizacji 

 
§5 

 
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118).  
 
2. Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej jest:  
  
1) świadczenie usług diagnostycznych,  konsultacji medycznych  i mikrobiologicznych, prowadzenie 

dochodzeń epidemiologicznych, opiniowanie – 86.90.E, 
2) prowadzenie  badań  naukowych  i  prac  rozwojowych w  dziedzinie  biotechnologii  –  72.11  oraz 

pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19, 
3) prowadzenie  działalności  edukacyjnej  (w  tym  warsztatów  szkoleniowych)  w  zakresie  szeroko 

pojętej  diagnostyki  mikrobiologicznej  i  zasad  prowadzenia  antybiotykoterapii  dla  osób  nie 
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związanych  ze  Szpitalem  Uniwersyteckim  nr  1  im.  Dr.  A.  Jurasza  i  Collegium Medicum  im.  L. 
Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu – 85.59,  

4) organizacja  imprez,  konferencji,  zjazdów,  sympozjów  i  warsztatów  naukowych  –  działalność 
usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.30.Z,  

5) działalność  pozostała:  pośrednictwo w  udostępnianiu miejsca  na  cele  reklamowe w mediach 
drukowanych i w mediach elektronicznych (Internet) (możliwość zamieszczania reklam od firm w 
wydawanych/drukowanych materiałach i na stronie internetowej (ulotki, programy, monografie, 
plakaty  informacyjne,  itp.)  –  73.12.B,  73.12.C  pozostała  działalność  profesjonalna,  naukowa  i 
techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z. 

 
3. Przedmiotami działalności statutowej nieodpłatnej jest:  
 
1) działalność edukacyjna dla osób związanych ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. Dr. A. Jurasza 

oraz pacjentów i ich rodzin – 85.59,  
2) prowadzenie akcji edukacyjnych i prewencyjnych – 85.59,  
3) prowadzenie  badań  naukowych  i  prac  rozwojowych w  dziedzinie  biotechnologii  –  72.11  oraz 

pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19, 
4) prowadzenie strony internetowej – 63.12.Z. 
 

§6 
 

Celem Stowarzyszenia jest:  
 

1) wspieranie  szeroko  pojętej  działalności  naukowo‐badawczej  osób  związanych  z  Katedrą  i 
Zakładem Mikrobiologii  –  pracowników,  uczestników  studiów  doktoranckich  oraz  studentów 
będących członkami Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii, 

2) opracowanie metod prewencji zakażeń, w tym zakażeń szpitalnych, 
3) kształcenie ustawiczne w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej. 

 
§7 

  
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

 
1) opracowywanie i wprowadzanie nowych metod diagnostyki mikrobiologicznej,  
2) stosowanie skutecznych metod walki z zakażeniami szpitalnymi, 
3) poprawianie warunków lokalowych i sprzętowych w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii,  
4) prowadzenie  działalności  edukacyjnej,  w  tym  organizowanie  konferencji  w  zakresie 

współczesnych metod diagnostyki mikrobiologicznej, racjonalnego stosowania antybiotyków oraz 
prewencji zakażeń, 

5) wspieranie  działalności  naukowo‐badawczej  poprzez  finansowanie  zakupu  sprzętu 
laboratoryjnego, odczynników,  sprzętu komputerowego,  finansowanie  stypendiów  i wyjazdów 
szkoleniowych,  

6) zakupu  podręczników,  prasy  naukowej,  programów  komputerowych  i  innych  niezbędnych 
materiałów do pracy naukowej,  

7) organizacji punktu konsultacyjnego dla potrzeb pacjentów i personelu medycznego,  
8) organizowanie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, mającej na celu szerzenie wiedzy o 

diagnostyce mikrobiologicznej,  racjonalnym stosowaniu antybiotyków w profilaktyce  i  leczeniu 
zakażeń, w tym zakażeń szpitalnych,  

9) działania na rzecz poprawy dostępności do wiarygodnej diagnostyki mikrobiologicznej,  
10) rozwijaniu badań mających na celu ocenę wiarygodności produktów mających zastosowanie w 

diagnostyce mikrobiologicznej,  
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11) propagowaniu  i  inicjowaniu  produkcji  aparatury  oraz  środków  niezbędnych we współczesnej 
diagnostyce mikrobiologicznej oraz w prewencji i leczeniu zakażeń, w tym zakażeń szpitalnych,  

12) inspirowaniu i organizowaniu badań nad lekami przeciwdrobnoustrojowymi.  
 
 

 
Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. 
 

§8 
 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  
  
1) członków zwyczajnych,  
2) członków honorowych,  
3) członków wspierających.  
 

§9 
 

Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia może  być  każdy  pełnoletni  obywatel  RP  posiadający  pełną 
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący cele Stowarzyszenia.  
 

§10 
 
Zwyczajny członek Stowarzyszenia ma prawo:  
 
1) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia,  
2) korzystać z uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia,  
3) wpływać  na  kształtowanie  działalności  Stowarzyszenia  w  drodze  swobodnego  wypowiadania 

poglądów i wyciągania wniosków.  
 

§11 
 

Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.  
 

§12 
 

Członek  honorowy  Stowarzyszenia  posiada  wszystkie  prawa  i  obowiązki  członka  zwyczajnego  z 
wyjątkiem obowiązku opłacania składek.  

 
§13 

 
Wspierającym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na 
jego  rzecz pomoc  finansową,  rzeczową  i usługową. Osoba  taka posiada prawo do uczestnictwa w 
pracach stowarzyszenia, nie ma jednak prawa wybierać i być wybieraną do władz Stowarzyszenia.  
 
 
 
 

§14 
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Członkami  Stowarzyszenia mogą  być  pełnoletni  cudzoziemcy, mający  pełną  zdolność  do  czynności 
prawnych,  posiadający miejsce  zamieszkania  na  terenie  RP,  zgodnie  ze  Statutem  oraz  przepisami 
obowiązującymi obywateli Polski.  

 
 

§15 
 

Do  Stowarzyszenie  mogą  wstępować  także  cudzoziemcy  nie  mający  miejsca  zamieszkania  na 
terytorium RP, zgodnie ze Statutem oraz Ustawą – „Prawo o Stowarzyszeniach”.  
 

§16 
 

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:  
 
1) czynny udział w pracach Stowarzyszenia,  
2) uiszczanie składek członkowskich.  
 

§17 
 

Decyzja o skreśleniu z listy członków jest podejmowana:  
 
1) na wniosek członka,  
2) z powodu nie uczestniczenia członka w działalności Stowarzyszenia przez rok,  
3) w przypadku zaniechania opłacania składek członkowskich.  
 

§18 
 
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu, gdy członek działa sprzecznie z celami  i 
postanowieniami Statutu Stowarzyszenia.  

 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§19 

 
1. Władzami Stowarzyszenia są:  
  
1) Walne Zebranie Członków,  
2) Zarząd,  
3) Komisja Rewizyjna.  
 
2. Kadencja  władz  Stowarzyszenia  trwa  5  lat,  a  ich  wybór  następuje  w  głosowaniu  jawnym  w 

zależności od podjętej w tej kwestii uchwały.  
 

§20 
 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia. 

  
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:  
  
1) uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,  
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2) ocena działalności i zmiany w statucie,  
3) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
4) rozpatrywanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
5) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
6) ustalenie wysokości składek członkowskich,  
7) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  
9) podejmowanie decyzji w sprawach, które nie należą do właściwości Zarządu,  
10) podejmowanie uchwał w sprawach działalności Stowarzyszenia.  
 

§21 
 
Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  zapadają  większością  głosów  w  głosowaniu  jawnym  przy 
obecności co najmniej połowy liczby członków. 
 

§22 
 

Posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej 
niż 1 w roku. 

 
§23 

 
W Walnym Zebraniu udział biorą:  
  
1) członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,  
2) członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.  
 

§24 
  

Władzą  wykonawczą  Stowarzyszenia  jest  Zarząd.  Zarząd  liczy  od  5  do  10  osób.  Na  pierwszym 
posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i 
Członka Zarządu. Kadencja trwa 5 lat.  

 
§25 

 
Do kompetencji Zarządu należy:  
  
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  
2) kierowanie  działalnością  Stowarzyszenia  zgodnie  ze  Statutem  i  zgodnie  z  Regulaminem 

uchwalonym przez Walne Zebranie Członków,  
3) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,  
4) podejmowanie decyzji o przyjęciach i wykluczeniach z listy członków Stowarzyszenia,  
5) przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia,  
6) podejmowanie uchwał w sprawach wykreślenia i wykluczenia członków.  
 

§26 
  
Uchwały  Zarządu  zapadają większością  głosów w  głosowaniu  jawnym  przy  obecności  co  najmniej 
połowy liczby członków.  
 

§27 
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Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.  
 

§28 
 
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 osób.  
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.  
 

§29 
  
1. Komisja Rewizyjna:  
1) kontroluje działalność organizacyjną i finansową Zarządu,  
2) składa sprawozdania i wnioski Walnemu Zebraniu członków ze swej działalności,  
3) wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium.  
 
2. Szczegółowy  tryb  pracy  i  funkcjonowania  Komisji  określa  Regulamin  uchwalony  przez Walne 

Zebranie Członków.  
 

§30 
  
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykle większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności 
co najmniej połowy liczby członków Komisji.  
 

§31 
 
W przypadku ustąpienia członków Zarządu  lub Komisji Rewizyjnej, organom  tym przysługuje prawo 
„dokooptowania”  brakujących  członków  na mocy  uchwały  Zarządu  lub  Komisji  Rewizyjnej,  jednak 
liczba ich nie może przekraczać 1/3 składu powołanego przez Walne Zebranie Członków. 
 

 
 

Rozdział V 
Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 
§32 

  
Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.  
 

§33 
 
Majątek  Stowarzyszenia  powstaje  ze  składek  członkowskich,  darowizn,  dochodów  z  własnej 
działalności,  dochodów  z  majątku  Stowarzyszenia  oraz  działalności  statutowej  (odpłatnej  i 
nieodpłatnej).  

 
§34 

  
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,  wymagane 
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa i jednego spośród pozostałych członków 
– Wiceprezesa lub Sekretarza.  
 
 

§35 
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Stowarzyszenie może otrzymać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§36 
 

1.  Prezes Zarządu  jest  równocześnie kierownikiem Stowarzyszenia w  rozumieniu art. 31 ust. 1  i 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.  

2.  Zakres  spraw  pozostawionych  do  samodzielnego  składania  oświadczeń  przez  Prezesa 
Stowarzyszenia określi uchwała Zarządu. 

3.  Zabrania się: 
 
1) udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczania  zobowiązań majątkiem  organizacji w  stosunku  do  jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w 
związku  małżeńskim  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 zwany dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,  

3) 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 ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,  

4) zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.  

 
 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§37 

 
Podjęcie uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  
 

§38 
 
W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne 
Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.  
 
 
Bydgoszcz, 11.05.2015 r.  
 

 

 

 

 


