Statut Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dalej jako
„STN”) jest organizacją studencką będącą zrzeszeniem studenckich kół naukowych, działającą ̨
przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
§2
Siedzibą STN jest Warszawski Uniwersytet Medyczny (dalej jako „Uczelnia”).
§3
STN działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze statutem Uczelni.
§4

Terenem działania STN są:̨
1) zakłady naukowe, katedry i kliniki Uczelni;
2) naukowo-badawcze instytuty resortowe;
3) szpitale miejskie i inne jednostki organizacyjne lecznictwa, w których istnieją,̨ za zgodą
tych jednostek i władz Uczelni, studenckie koła naukowe.
§5
STN w porozumieniu z władzami Uczelni oraz kierownikami zainteresowanych placówek
rejestruje koła naukowe powołane zgodnie z regulaminem tworzenia, rejestracji i działania
studenckich kół naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
§6
STN dąży do współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o takich samych lub
podobnych celach.
§7
STN używa emblematu oraz pieczątki z napisem "Studenckie Towarzystwo Naukowe
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" według załączonych wzorów znajdujących się
w Załącznik nr 1.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania STN
§8

Celem działania STN jest:
1) zapewnienie właściwych warunków działania studenckim kołom naukowym;
2) wsparcie w realizacji prac badawczych prowadzonych przez członków STN;
3) umożliwianie wymiany doświadczeń́ i wyników prac badawczych przez członków STN;

4) wsparcie członków STN w rozpoczęciu kariery zawodowej.
§9

STN realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie cyklicznych wydarzeń o charakterze naukowym;
2) współorganizowanie i wspieranie wydarzeń organizowanych przez studenckie koła
naukowe;
3) nagradzanie wyróżniających się ̨ członków STN poprzez przyznawanie honorowych
odznaczeń́ i nagród;
4) bieżące informowanie członków STN o działalności studenckich kół naukowych i
organizowanych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych;
5) udzielanie rekomendacji w konkursach na praktyki zagraniczne, stypendia naukowe,
granty na projekty badawcze i inne akcje dotyczące studentów i absolwentów;
6) reprezentowanie studenckiego ruchu naukowego przed władzami Uczelni,
organizacjami naukowymi, innym organizacjami studenckimi oraz w środkach
masowego przekazu.
ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki członków
§10
Członkami STN są Członkowie Rzeczywiści i Członkowie Absolwenci.
§11
Członkiem Rzeczywistym staje się ̨ każdy student Uczelni przyjęty do zarejestrowanego koła
naukowego.
§12
Członkiem Absolwentem staje się ̨ stażysta kontynuujący prace w kole naukowym, który przed
ukończeniem studiów na Uczelni był Członkiem Rzeczywistym STN.
§13
Członkowie STN mogą w szczególności:
1) Brać czynny i bierny udział w wyborach do władz STN;
2) Brać ́ udział w zebraniach, odczytach, konferencjach oraz innych wydarzeniach
organizowanych przez STN;
3) Uzyskiwać dofinansowania na działalność ́ naukową prowadzoną w ramach STN;
4) Korzystać ́ z pomocy i urządzeń́ STN na odrębnych zasadach ustalanych przez zarząd.
§14

Członkowie STN mają obowiązek:
1) Przyczyniać ́ się ̨ do realizacji celów STN;
2) Brać ́ aktywny udział w pracach koła naukowego zgodnie z jego statutem;
3) Przestrzegać ́ postanowień́ statutu i uchwał władz STN;
4) Dbać ́ o dobre imię ̨ STN.
§15

Członkostwo STN ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie zarządowi ;
2) Wykluczenia za naruszenie obowiązków członka określonych w §14 na podstawie
uchwały zarządu STN;
3) Utraty lub zawieszenia w prawach studenta na podstawie decyzji władz Uczelni –
w przypadku Członków Rzeczywistych;
4) Po upływie roku od dnia ukończenia studiów na Uczelni - w przypadku Członków
Absolwentów;
5) Rozwiązania koła naukowego;
6) Przyczyn naturalnych.
§16
Członkom wykluczonym z STN przysługuje prawo wniesienia odwołania do zarządu STN w
terminie 30 dni od daty powiadomienia. Zarząd ma obowiązek przedstawić ́ te sprawę ̨ do
ponownego rozpatrzenia na najbliższym walnym zgromadzeniu STN. Ponowna uchwała w tej
sprawie ma charakter ostateczny.
§17
Zarząd STN, w ramach szczególnego wyróżniania swoich Członków Absolwentów, ma prawo
przyznać ́ złotą odznakę ̨ STN WUM.
§18
Zarząd STN ma prawo przyznania tytułu "Przyjaciela Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” osobom szczególnie zasłużonym dla STN, które
nie mogą być lub nie są jego członkami.
§19
Zasady przyznawania powyższych wyróżnień́ ustalają oddzielne regulaminy.
ROZDZIAŁ IV
Organy STN
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§20
Organami STN są:̨
1) Walne zgromadzenie;
2) Zarząd;
3) Komisja rewizyjna.
§21
Uchwały wszystkich organów STN, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie,
zapadają ̨ zwykłą większością ̨ głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych
do głosowania. W razie równej ilości głosów ponawia się ̨ głosowanie.

§22
Członkowie zarządu powoływani są na okres 2 lat a komisji rewizyjnej na okres 1 roku.
Mandaty członków zarządu i komisji rewizyjnej wygasają ̨ z początkiem roku akademickiego
następującego po latach, na które zostały udzielone. Kadencje władz poszczególnych kół
naukowych określane są ̨ odrębnie przez członków kół.
DZIAŁ II
Walne zgromadzenie
§23
Najwyższą władzą STN jest walne zgromadzenie, które powinno odbyć się przynajmniej raz w
roku akademickim. Walne zgromadzenie może być ́ zwyczajne lub nadzwyczajne.
§24
Zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd w terminie pierwszych 4 tygodni
nowego roku akademickiego. Zarząd powiadamia poszczególne koła naukowe i wszystkich
członków STN o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad najpóźniej na 10 dni przed
dniem zebrania. Powiadomienie ma formę ̨ informacji indywidualnie skierowanych do
poszczególnych kół naukowych drogą elektroniczną oraz komunikatu na stronie internetowej
STN.
§25
Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie:
1) Z własnej inicjatywy;
2) Na pisemny wniosek co najmniej 10 zarządów kół naukowych;
3) Na wniosek pełnomocnika Rektora Uczelni ds. studenckiego ruchu naukowego.
§26
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 20 dni od
dnia zgłoszenia wniosku.
§27
W walnym zgromadzeniu mogą ̨ uczestniczyć:
1) Z głosem stanowiącym:
a) Członkowie STN w rozumieniu §10-§12;
2) Z głosem doradczym:
a) Opiekunowie kół;
b) Pełnomocnik Rektora Uczelni ds. studenckiego ruchu naukowego;
c) Zaproszeni przez zarząd STN goście.
§28
Dana osoba może być przedstawicielem na walnym zgromadzeniu co najwyżej jednego koła
naukowego.
§29
Do kompetencji walnego zgromadzenia należą:
1) Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej STN;

2) Przedstawianie Rektorowi kandydatur pracowników Uczelni na pełnomocnika ds.
studenckiego ruchu naukowego;
3) Zgłaszanie votum nieufności w stosunku do pełnomocnika ds. studenckiego
naukowego i przedkładanie w tym zakresie wniosków Rektorowi;
4) Rozpatrywanie sprawozdań́ z działalności zarządu, ustosunkowanie się ̨ do oceny tej
działalności przedstawionej przez komisję rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w
przedmiocie absolutorium dla zarządu i komisji rewizyjnej po roku działalności;
5) Wybór prezesa zarządu i pozostałych członków zarządu;
6) Wybór komisji rewizyjnej;
7) Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian w statucie i rozwiązania STN;
8) Rozpatrywanie wniosków o votum nieufności;
9) Przywrócenie członków zarządu do pełnienia obowiązków;
10) Odwoływanie członków zarządu.
§30
Votum nieufności, o którym mowa w §29 pkt 8 niniejszego statutu może być ́ postawione
wobec całego zarządu, prezesa zarządu lub poszczególnych członków zarządu.
§31
Votum nieufności zgłaszane jest:
1) Na pisemny wniosek przynajmniej 10 kół naukowych;
2) Na jednomyślny wniosek komisji rewizyjnej.
§32
Zgłoszenie votum nieufności wobec co najmniej trzech członków zarządu lub jego prezesa
wymaga zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a w przypadku uchwalenia votum
nieufności - konieczności wyboru nowego zarządu na tym samym posiedzeniu. Zgłoszenie
votum nieufności wobec jednego lub dwóch członków zarządu może spowodować ́ zwołanie
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. W przypadku gdy zarząd nie decyduje się ̨ na zwołanie
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia konieczne jest ustosunkowanie się zarządu do
zgłoszonych zarzutów w stosunku do swoich członków. Zarząd może przyjąć ́ lub odrzucić ́
zgłoszone votum nieufności głosami pozostałych członków. Poparcie votum nieufności
oznacza zawieszenie członka (członków) zarządu.
§33
Zawieszenie członka zarządu lub jego pozostawienie w zarządzie musi być ́ każdorazowo
potwierdzone przez najbliższe walne zgromadzenie. Jeżeli członek zarządu został odwołany
należy przeprowadzić wybory uzupełniające na tym samym posiedzeniu walnego
zgromadzenia.
§34
Kadencja członka zarządu wybranego w wyborach uzupełniających upływa z początkiem roku
akademickiego następującego po roku akademickim, na który została udzielona.
§35

Walne zgromadzenie jest ważne jeżeli przewodniczący wszystkich zarejestrowanych kół
naukowych zostaną ̨ poinformowani najpóźniej na 10 dni przed dniem zebrania zgodnie z §24.
Stwierdzenie ważności zebrania dokonuje przewodniczący zebrania niezwłocznie po jego
wyborze.
§36
Prezes zarządu przewodniczy obradom walnego zgromadzenia do chwili wyboru
przewodniczącego zebrania. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru przewodniczącego
zebrania spośród członków STN obecnych na zebraniu. Na wniosek przewodniczącego
zebrania walne zgromadzenie powołuje pięcioosobową komisję skrutacyjną, która spośród
swoich członków dokonuje wyboru protokolanta.
§37
Głosowania na walnym zgromadzeniu są jawne, chyba że uchwalony zostanie wniosek o
utajnienie głosowania.
DZIAŁ III
Zarząd
§38
Zarząd składa się ̨ z prezesa, wiceprezesa i 18 członków wybieranych przez walne
zgromadzenie.
§39
Osoba mająca objąć funkcję prezesa zarządu w pierwszym roku swojej działalności pełni
funkcje wiceprezesa zarządu (Prezes-elekt). Funkcje prezesa zarządu obejmuje ona
z początkiem drugiego roku działalności w zarządzie.
§40
Kandydaci na Prezesa-elekta najpóźniej na dzień przed walnym zgromadzeniem, na którym
odbędą się wyboru zarządu, zgłaszają swoje kandydatury poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego wcześniej przez zarząd.
Kandydatem na Prezesa- elekta może być osoba będąca wcześniej przynajmniej jeden rok w
zarządzie STN.
§41
Prezesem-elektem zostaje kandydat, który uzyskał zwykłą większość głosów walnego
zgromadzenia. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości głosów,
odbywa się ̨ druga tura wyborów, do której przechodzą ̨ dwaj kandydaci z największą liczbą
głosów. Prezesem-elektem zostaje wówczas kandydat, który w drugim głosowaniu uzyskał
większą liczbę ̨ głosów.
§42
Kandydaci na członków zarządu najpóźniej na dzień przed walnym zgromadzeniem, na którym
odbędą się wyboru zarządu, zgłaszają swoje kandydatury poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego wcześniej przez zarząd.
Kandydatem na członka zarządu może być ́ każdy Członek Rzeczywisty STN.

§43
Zarząd wybiera nowych członków zarządu, przyznając im połowę wolnych miejsc w zarządzie,
których przedstawia walnemu zgromadzeniu. Pozostali nowi członkowie zarządu wybierani są
podczas głosowania na walnym zgromadzeniu.
§44
Po wyborze Prezesa-elekta zarządu następuje wybór kandydatów na członków zarządu. Każdy
z uprawnionych do głosowania uczestników walnego zgromadzenia ma możliwość oddania
głosu na maksymalnie sześciu kandydatów do zarządu. Członkami zarządu zostają ̨ kandydaci z
największą liczbą głosów.
§45
Prezes zarządu lub członkowie zarządu przestają pełnić ́ swoją funkcję:
1) Po upływie kadencji;
2) Wskutek zrzeczenia się ̨ swojej funkcji;
3) Wskutek odrzucenia absolutorium przez walne zgromadzenie po roku działalności
zarządu;
4) W sytuacjach określonych w §15 pkt 1)-4) i 6);
5) Z chwilą uchwalenia votum nieufności przez walne zgromadzenie.
W przypadkach określonych w pkt 1)-4) powyżej ustępujący zarząd powinien niezwłocznie
zwołać walne zgromadzenie, na którym odbędą się ̨ wybory nowego zarządu.
§46
Zarząd obraduje na posiedzeniach, które zwoływane są przez prezesa w uzgodnieniu
z pozostałymi członkami zarządu.
§47
Członkowie zarządu nie mogą ̨ zasiadać ́ we władzach innych organizacji studenckich,
z wyłączeniem kół naukowych.
§48
Do kompetencji zarządu należy:
1) Reprezentowanie STN na zewnątrz i działanie w jego imieniu w sprawach nie
tworzących zobowiązań́ majątkowych;
2) Kierowanie działalnością ̨ STN zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi
i uchwałami walnego zgromadzenia, przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statutem Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego;
3) Czuwanie nad prawidłowym użytkowaniem składników majątkowych oraz
przyznanych funduszy na działalność ́ statutową, o których mowa w Rozdziale VI;
4) Rejestrowanie powołanych, zawieszanie i rozwiazywanie kół naukowych
w porozumieniu ze studentami odpowiedniego koła i na ich wniosek;
5) Podejmowanie czynności związanych z przyznawaniem Złotych Odznak STN WUM;
6) Przyznawanie tytułu "Przyjaciela Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego;
7) Zwoływanie walnych zgromadzeń́;

8) Zdawanie sprawozdań́ z bieżącej działalności komisji rewizyjnej, w tym co najmniej raz
w roku sprawozdania z całorocznej działalności w formie pisemnej.
§49
W przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez jednego z członków zarządu, prezes
zarządu może tymczasowo odsunąć tego członka od pełnienia obowiązków. Jednocześnie
prezes zarządu powinien wskazać członka zarządu, który przejmie obowiązki członka
odsuniętego od pełnienia obowiązków. O przywróceniu członka zarządu do pełnienia
obowiązków decyduje walne zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.
§50
W przypadku nie udzielenia zarządowi absolutorium przez walne zgromadzenie po roku jego
działalności, zarząd zostaje automatycznie odwołany. Walne zgromadzenie powołuje
następnie Pełnomocnika ds. Wyborów, którego zadaniem jest zorganizowanie w ciągu 4
tygodni walnego zgromadzenia celem wyboru nowego zarządu. Dotychczasowy zarząd
wykonuje bieżące obowiązki do czasu zwołania kolejnego walnego zgromadzenia przez
Pełnomocnika ds. Wyborów.
§51
Zarząd składa corocznie, w terminie wskazanym przez władze Uczelni, sprawozdanie ze swej
działalności wraz z załączoną oceną tej działalności wydaną przez komisję rewizyjną.
DZIAŁ IV
Komisja rewizyjna
§52
Komisja rewizyjna:
1) Czuwa nad pracą zarządu i ocenia ją publicznie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu;
2) Czuwa nad zgodnością ̨ uchwał walnego zgromadzenia ze statutem STN i statutem
Uczelni.
W szczególnym zainteresowaniu komisji znajdują ̨ się ̨ sprawy finansowe.
§53
Komisja rewizyjna składa się z trzech członków - dwóch, o których mowa w paragrafie poniżej
oraz pełnomocnika Rektora Uczelni ds. studenckiego ruchu naukowego.
§54
Członkami komisji rewizyjnej zostają ̨ osoby, które podczas wyborów do zarządu STN osiągnęły
dwa najwyższe wyniki spośród osób, które nie zostały wybrane do zarządu oraz wyraziły zgodę
na przyjęcie stanowiska.
§55
Członkowie komisji rewizyjnej maja prawo uczestniczyć ́ w posiedzeniach zarządu.
§56
Nie można być jednocześnie członkiem zarządu i komisji rewizyjnej.

§57
Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą ̨ zasiadać ́ we władzach innych organizacji studenckich,
z wyłączeniem kół naukowych.
DZIAŁ V
Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego
§58
Pełnomocnika Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego powołuje Rektor na początku
swojej kadencji spośród kandydatów przedstawionych przez walne zgromadzenie na okres 3
lat.
§59
́
Pełnomocnikiem może zostać każdy pracownik Uczelni posiadający co najmniej tytuł doktora
habilitowanego - jeżeli wyrazi na to zgodę ̨ na piśmie.
§60
Prawo zgłaszania kandydatur na stanowisko pełnomocnika Rektora ds. studenckiego ruchu
naukowego ma każdy uczestnik walnego zgromadzenia, który jest członkiem STN w
rozumieniu §10-§12. Liczba zgłaszanych kandydatur jest nieograniczona.
§61
Zarząd w imieniu walnego zgromadzenia przedstawia Rektorowi kandydatury wszystkich
osób, które w głosowaniu uzyskały poparcie zwykłej większości głosujących. Jeżeli żaden z
kandydatów nie uzyska wymaganego minimum głosów, zarząd w imieniu walnego
zgromadzenia przedstawia Rektorowi kandydatury dwóch osób, które uzyskały w głosowaniu
największą ilość ́ głosów, w kolejności odpowiadającej liczbie uzyskanych głosów. Jeżeli
zgłoszono jedynie jednego kandydata, zarząd w imieniu walnego zgromadzenia przedstawia
Rektorowi jego kandydaturę niezależnie od liczby uzyskanych głosów.
§62
Uczestnicy walnego zgromadzenia mają prawo głosować ́ na dowolną liczbę osób z listy
kandydatów.
DZIAŁ VI
Komitet organizacyjny
§63
Komitet organizacyjny jest powoływany przez walne zgromadzenie w celu organizacji
corocznego Kongresu STN zgodnie z zaleceniami zarządu.
§64
Przewodniczącym komitetu organizacyjnego zostaje z mocy statutu prezes zarządu. Istnieje
możliwość ́ zrzeczenia funkcji przewodniczącego komitetu organizacyjnego przez prezesa
zarządu na rzecz jednego z członków zarządu. Zrzeczenie jest ważne, gdy wskazany przez
prezesa zarządu członek zarządu uzyska akceptację walnego zgromadzenia.

§65
W przypadku nie uzyskania przez wskazanego członka zarządu akceptacji walnego
zgromadzenia, prezes zarządu może wskazać innego członka zarządu. Jeżeli walne
zgromadzenie ponownie nie zaakceptuje wskazanej kandydatury, przewodniczącym komitetu
organizacyjnego pozostaje prezes zarządu.
§66
W skład komitetu organizacyjnego wchodzą ̨ przynajmniej 4 członkowie zarządu, w tym prezes
zarządu, oraz powoływani przez przewodniczącego komitetu organizacyjnego koordynatorzy
sesji.
ROZDZIAŁ V
Koła naukowe
§67
Studenckie koło naukowe jest podstawową jednostką organizacyjną studenckiego ruchu
naukowego.
§68
Studenckie koło naukowe powstaje z inicjatywy studentów na podstawie zgody kierownika
zainteresowanej jednostki (placówki) i władz Uczelni.
§69
Warunkiem istnienia studenckiego koła naukowego jest aktywne uczestnictwo co najmniej 4
studentów, którzy wybiorą ̨ spośród siebie przewodniczącego i otrzymają ̨ wyznaczonego przez
kierownika danej jednostki (placówki) opiekuna naukowego. Koła naukowe mają prawo do
wyboru zarządu koła.
§70
Każde koło podlega rejestracji. Organem rejestrującym i prowadzącym rejestr jest Rektor.
Każde koło naukowe podlega ponadto obowiązkowi zgłoszenia do rejestru prowadzonego
przez STN.
§71
́
Student może należeć do kilku kół naukowych jednocześnie.
§72
Celem istnienia studenckiego koła naukowego jest:
1) Umożliwianie studentom udziału w pracy naukowej i praktycznej jednostek (placówek)
określonych w §4 niniejszego statutu;
2) Uczenie studentów metodologii pracy naukowej oraz poszerzenie wiedzy z wybranego
działu medycyny;
3) Wychowywanie kadry przyszłych specjalistów i dydaktyków.
§73

Formy pracy koła naukowego członkowie ustalają ̨ w porozumieniu z opiekunem koła. Tryb
wyboru i strukturę ̨ swoich władz, kryteria przyjmowania nowych członków oraz ewentualną
decyzję o rozwiązaniu koła członkowie podejmują sami.
§74
Obowiązkiem każdego koła naukowego jest w szczególności:
1) Zdawanie w terminie do 31 maja każdego roku akademickiego pisemnych sprawozdań́
do STN i odpowiedniej komórki Uczelni zawierających:
a) Liczbę aktywnych członków koła;
b) Informację o przewodniczącym wraz z danymi kontaktowymi;
c) Informację o opiekunie koła wraz z danymi kontaktowymi;
d) Informację o formach działalności koła;
e) Kryteria naboru do koła;
f) Listy publikacji wraz z aktualnym impact factor i indeksem KBN, prezentacji
prac na konferencjach i kongresach naukowych (oraz ewentualnych
wyróżnień́), otrzymanych grantów i stypendiów naukowych;
g) Informację o organizacji obozów naukowych i naukowo-szkoleniowych,
konferencji naukowych, prowadzenia strony internetowej, udziału koła w
projekcie Repozytorium Wiedzy Medycznej.
Koła w miarę ̨ możliwości na bieżąco uaktualniają ̨ powyższe dane celem ich szerszej
prezentacji w biuletynie STN oraz na stronie internetowej.
2) Dostarczenie przez przewodniczącego koła aktualnej listy członków koła do siedziby
zarządu STN w terminie do 20 grudnia każdego roku kalendarzowego;
3) Uczestnictwo możliwie największej liczby członków koła w każdym walnym
zgromadzeniu STN, przy obowiązkowym uczestnictwie co najmniej jednego
przedstawiciela koła.
4) Uczestnictwo możliwie największej liczby członków koła w corocznym Kongresie STN
oraz obowiązkowej obecności co najmniej dwóch przedstawicieli koła podczas
wykładów eksperckich.
§75
W przypadku nie dopełnienia wszystkich obowiązków określonych w §74 przez
przewodniczącego koła naukowego, zarząd może zdecydować o nieudzieleniu funduszy na
realizacje zadań statutowych tego koła naukowego.
ROZDZIAŁ VI
Fundusze
§76
STN użytkuje pomieszczenia i ruchomości Uczelni oraz korzysta z funduszy na zasadach
określonych przez władze Uczelni.
§77
́
Fundusze na realizacje zadań statutowych STN oraz kół naukowych ustalane są corocznie w
planie finansowo-rzeczowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
§78

Fundusze STN są niezależne od funduszy i kontroli innych organizacji studenckich, w tym
Samorządu Studenckiego.
§79
Fundusze, o których mowa powyżej mogą ̨ być ́ podwyższone w przypadku sponsorowania lub
darowizny na rzecz STN przez podmioty zewnętrzne.
ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu
§80
Uchwałę ̨ w przedmiocie zmian w statucie podejmuje walne zgromadzenie większością ̨ 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§81
Walne zgromadzenie może powoływać ́ komisję statutową ze swego grona celem
zredagowania i zaproponowania określonych zmian statutowych.
ROZDZIAŁ VIII
Rozwiązanie STN
§82
Uchwałę ̨ o rozwiązaniu STN podejmuje walne zgromadzenie większością ̨ 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu STN
określa jednocześnie przeznaczenie majątku STN.
ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe
§83
Statut wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2019 roku.

