
Tekst 1ednolity

STATUT
Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki (PSPN)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, zwane dalej

,, Stowarzyszeniem", j est ot gatizacją społeczne go ruchu naukowe go
posiadającą osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwaĘm alzeszeniern
działającym na podstawie przepisów ustawy z dn.7 .04.1989 r. - Prawo o
stowarzyszeniaclr (tekst jednolity z2a0l r.Dz. U. Nr 79 poz,855),
przepisów ustawy z dn.24.04.2003 r. orazniniejszego statutrr.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin, a terenem dziŃańajest obszar
całej Polski.

4. Dlawłaściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może
prowadzi c działa|no ś ć poza granicami Rzeczypo sp olitej Po 1 skiej .

5. Stowarzyszenie może nalezeć do organizacji międzynarodowyclr, jeżeli
nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych,
ktorych Rzecrypospolita Polska jest stroną.

6. Ctrdzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia.
7 . Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
8. Stowarzyszenie moze zatrudniać pracownikow do realizacji swoich

zadań.
9. Stowarzyszenie ma prawo uzywania oznak i pieczęci oraz symbolu

graficznego (1o go) i narwy,,Neurologika" zastosowanej w formie znaku
firmowego, klóre są chronione przezprawo.

10.Stowarzyszenie moze posługiwać się skróconą tazNvą,,PSPN", a dla
celów wspoĘracy z zagranicą rnoże posługiwać się tłumaczeniem nazwy
stowarzyszęnla w językach obcych.



Rozdział II
Cele i sposoby działania

§2
l. Głownym celem Stowarzyszenia jest włączenie się do światowego ruchu

intelekfua]nego wspierającego badania nad rolą neurowiedzy w
zaruądzańu wiedzą w celu zaberyieczeńa stabilnego rozwoju globalnego
społeczeństwa informacyjnego. Cel ten będzie realizowany przęz
rozpowszechnianie idei i pomysłów badawczych na zaprojektowanie
neurologiki, która będąc dyscypliną logiczną, integruj ącą
interdyscyplinarne osiągnięcia neuronauk w pomaniu ludzkiego mózgu,
stanowiłaby teorię ludzkiego umysłu jako podstawę naukową budowania
gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa ńedzy. W Ęm celu
Stowarzyszenie będzie twarzyć platformę usługową do wspierania badń
nad rolą neurowiedry w zatądzaniu wiedzą.

2. Szczegołowymi celami Stowarzyszenia są:
l) integracja środowisk naukowych ząangużowanych w dzieło

budowania gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa wiedzy;
2) popul aryzacja neurowiedzy;
3) promocja polskich osiągnięć naukowych w obszarze neurowiedzy

w kraju i na świecie;
4) tworzenie systemu wymiany informacji o interdyscyplinarnych

osiągnięciach naukowych araz o stypendiach, konferencjach i
sympozjach naukowych;

5) ułatwianie wyjazdów do ośrodków naukowy ch,oraz na
konferencje, sympozja naukowe Ę.;

6) wspoĘraca z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
§3

l. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie badan naukowych;
2) utworzenie strony internetowej do interaktywnej prezentacji idei,

pomysłów, progrąmow i pĄektów badawczych;
3) organizowanie spotkań naŃowych, konferencji i sympozjów;
4) organizowanie konkursów naŃowych na rozsitązywanie

problemów badawczych;
5) pozyskiwanie środków na prowadzenie interdyscyplinarnych badań

naŃowych;
6) działalność wydawnicza;
7) organizowanie imprez promocyjnych;
8) utrzymywanie kontaktów zllczęlniami, jednostkami badawczyni i

przedsiębiorstwami;
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9) wspołdziałanie z administracją samorządową i rądową;
l0)działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania

kontaktów i wspoĘracy między społeczeństwami innych krajów na
płaszczyźmie wspoĘracy z organizacjami i instytucjami krajowymi
i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie opiera się na pracy swoich członków. Może jednak
zatradńać pracowników.

Stowarzyszenie może prowadzić dzińalność gospodmczą, z ktoĘ
dochody będą przezfraczane wyłącznie na cele statutowe stowarzyszenia.
O podjęciu działalności gospodarczej decyduje w formie uchwĄ zarząd
stowarzyszeńa.

Rozdział III
Czlonkowie, ich prawa i obowiązki

§4
Cźonkami Stowarzyszenia mogą być osoby ftzyczne oraz prawrre.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

l) cźonków zwyczajnych;
2) członków honorowych;
3) cżonków wspierających.

§5
cźonkiem z:łvyczajnym może być osoba ftzycznaposiadająca peŁną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw obywatelskich,
akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet
cżonkow Stowarzyszenia kandydata, który ńaĘł pisemną deklarację
ataz przędłożył pozytywną opinię dwoch cźonkow Stowarzyszenia,
decyduje Zarząd. Cżonkowie zńaĘciele stają się z mocy prawa
Członkami Stowarzyszenia w momencie podpisania LisĘ zńoĘcieli,
ktora j est j ednocześnie deklaracj ą członkowską.

Członkiem honorowyn moze być osoba ftzycma, która wniosła wybitny
wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób
wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym moze być osoba prawna. Stosowną uchwałę
podejmuje w tej kwestii Znząd.

1.

2.
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§ó
1. Cźonkow nlłyczajnycb przyjmuje w drodze uchwĄ Zarząd

Stowarzyszenia.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosekZarządu na
Walnym Zebraniu Członkow.

3. Nadanie godności członka wspierającego następuje w drodze uchwĄ
Zar ządu Stowarzyszenia.

§7
1. Prawa członka zwyczajnego:

1) cąlnne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia;
2) uczestniczenie we wszystkich pracach i imprezach organŁowanych

przez Stowarzyszenie;
3) korzystanie z porad, pomocy i zasobów, jakimi dysponuje

Stowarzyszenie;
4) zgłaszanie wniosków i postulatów doĘczących działalności

Stowarzyszenia.

2. Obowiązki członka zwyczajnego:
1) aktyv,ine uczestniczeńe w pracach ireńŁacji celów

Stowarzyszenia;
2) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz

Stowarzyszenia;
3) regularne opłacanie składek;
4) dbarrie o dobre imię Stowarzyszenia.

§8
1. Członek honorowy posiada prawa określone w §7 ust. 1 plł.2-4.
2. Cźonek honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w

posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

4. Członek wspierający posiada prawa określone w §7 ust. 1 plł. 2 t 4.
5, Członek wspierający ma prawo brać udziŃ - z głosem doradcąm - w

posiedzeniach statutołyych władz Stowarzyszenia.
6. Członek wspieĄący jest zwolniony z opłacania składek cźonkowskich.

§9
1. Członkostwo ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wysĘpienia ze Stowarzyszenia;
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2) skreślenia z listy cźonków na mocy uchwały Zarządll z powodu
zale gania z apłatą składki członkowskiej ;

3) pozbawienia praw obywatelskich;
4) wyklu częnla przcz Zaruąd wskutek zŁażenta umotywowanego,

pisemnego wniosku prz;ez co najmniej 7 cńorkow stowarzyszenia;
5) śmierci cżonka;
6) likwidacji Stowarzyszenia;
7) wykluczeńauchwałą Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się

celom Stowarzyszenia.

§10
1 . W prąrpadku podję cia przez Zarząd uchwĄ o wykluczeniu ze składu

członkow Stowarzyszenia, cźonkowi przysługuje prawo odwołania do
Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14
dni od dnia doręczeniauchwały o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia
odwołani a pt zez Walne Zębr anie Członkow, wykonanie uchwaĘ Zar ządu
o wykluczeniu jest zawieszone. W tym czasie członkowi nie przysługują
pozostałe prawa i obowiązki określone w III Rozdziale Statutu.

Rozdział IV
\ilładze Stowarzyszenia

§11
Wadzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebtanie Członków
2) Znząd
3) Komisja Rewizyjna.

§12
Kadencja wszystkichwładz Stowarzyszenia trwa4lata, a ich wybor
odbywa się bezwzslędną większością głosów w głosowaniu jawnym , ptzy
obecności przynajmniej połowy ogolnej liczby członkow uprawnionych
do głosowania. Przy wyborze Władz Stowarzyszenia stosuje się zapisy
§l5 ust. 6.
W sprawach powoływania i odwoĘwania Cżonków Znządu oraz
Komisji Rewizyjnej głosowanie tajne zaruądza się na wniosek co
najmniej 1/10 obecnych na Walnym Zebraniu.

§13
UchwaĘ władz Stowarzyszenia, jeżeli stafut nie stanowi inaczej, są
podejmowane w głosowaniu jawnym mvykŁą większością głosów , ptzy
obecności przynajmniej połowy człoŃów uprawnionych do głosowania.

1.

t.

2.
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2. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

§14
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządulub

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w fiakcie kadencji, skład osobowy
Ęch władz jest uzupehriany w wyniku wyborów uzupehiających.

§15
l. Najwyższąwładzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zebranie Członków,

które zbiera się co najmniej tazw roku.
2. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członkow, zwane dalej

Walnym Zebrarriem, powiadamiając członków o terminie, miejscu i
porządku obrad najpoźniej 7 dni przed terminem zębrąnia.

3. Nadzwyczajne Walne Zębtanię moze być zwołane:
1) z inicjatywy Zmządu;
2) na wniosek Komisji RewŁyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia

w terminie do 30 dni od wpĘnięcia wniosku.
4. Zarąd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zębrańe

Cźonków powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad
najpoźniej 4 dni przed terminem zebrania.

5. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczeshiczyć co najmniej
połowa cźonkow uprawnionych do głosowania.

6. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie ma wymaganej ilości
cżonków, Zaruąd Stowarzyszenia może z-łvołać Walne Zebranie w
drugrm terminię, Wznaczoryłn 30 minut po pierwszym terminie.
UchwaĘ Walnego Zehania zwołanego w drugim terminie zapadaj ąbez
względu na liczbę obecnych członków, zwykłą większością głosow.

7. Cźonek Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu może dńńać na podstawie
pełnomocnictwa §lko w imieniu jednego nieobecnego członka.

§16
1. Do kompetencji Walne go Zebrańa w szczegolności naleĘ.

1) określanie głównych kierunkow działania Stowarzyszenia;
2) uchwalanie stafutu i jego znńan;
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
4) zatwierdzenie budżetu;
5) wybor i odwoĘwanie cźonków władz Stowarzyszenia (Zarządl i

Komisji Rewizyjnej);
6) rozpatrywanie i zatwier dzarlie sprawo zdafi władz Stowarzyszenia;
7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych

świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń;
8) ustalanie zasaddysponowania środkarri ze składek członkowskich;
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9) rozpatrywanie wnioskow i postulatów zgłoszonychprzez członków
Stowarzyszenia lub jego władze;

l0)rozpatrywanie odwołań od spraw członkowskich i od uchwał
Zarządu;

1l)podejmowanie uchwał o przynaleaności Stowarzyszenia do innych
organizacji;

l2)nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego;
1 3)udzielanie absolutorium Zatądowi Stowarzyszenia.

§17
l. Zarządkieruje całoksztahem działalności Stowarzyszenia zgodnie z

uchwałami Walnego Zebrania, reprezenĘe je na zewnąffz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zebrańem.

2. W skład Zarząduwchodzi 5 członków: Prezes, dwóch Wiceprezesów,
skarbnik i sekretarz.

3. PosiedzeniaZarządlodbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej
niż raz na kwartał.

4. Ustaleńa z posiedzeń Zarądu są zapisywane w formie protokołu.
5. Na posiedzeniaZarządumogą być zapraszani z głosem doradczym

cźonkowie Komisji Rewżyjnej i inni goście.

§18
l. Do zadń Zarządunależy:

1) kierowanie bieżącąpracą Stowarzyszenia i realżowanie uchwał
Walnego Zebrańa;

2) zwoływanie Walnego Zębrańai Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania;.

3) określanie szczegółowych kięrunków działania Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji, w formie uchwaĘ, o prowadzeniu

działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie, zgodnie z
zastrzeżeńatń z ust.3 §3,

5) przygotowanie pĄektu budżetu Stowarzyszenia;
6) sprawowani e zar:ząd:unad majątkiem Stowarzyszenia;
7) podejmowanie uchwał w sprawach cźonkowskich w tym

przyjmowanie, wykluczanie i skreślatie zlisty członków zgodnie z
§9 statutu;

8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
9) wnioskowąnie o nadanie lub pozbawienie członkostwa

honorowe go Stowarzyszenia,
l0)składanie sprawozdań ze swojej dzińalności na Walnym Zebraniu;
1l)powoĘwanie Rady Naukowej, łtórej członkowie pełnią funkcje

doradcze d|aZarądu Stowarzyszenia, i utworzenie Birna
Stowarzyszenia do obsługi bieżącej pracy Stowarzyszenia.



§19
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewrzyjnej wchodzi 3 członkow, którzy wybierają ze

swego grona Przewodniczącego.
3. Cźonkowie Komisji Rewżyjnej:

1) nie mogą być członkami Zarządl Stowarzyszenia, ani nie mogą
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z Ęrtułu zatrudnienia;

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przesĘpstwo z
winy umyślnej;

3) z Ęrtułu pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej nie mogą
offzymywać zwrotu uzasadnionych kosźów lub wynagrodzenia -
swoje funkcje pehdą społecznie.

4. Komisja Rewizyjna dzińa na podstawie regulaminu zatwierdzonego
ptzęzWalne Zębrańę.

§20
1. Do zadń Komisji Rewizyjnej należy:

1) konfrola całokształfu działalności Stowarzyszeńa;
2) przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków w

sprawie działalności Stowarzyszenia onz zaleceń pokontolnych
doĘczących działalności stafutowej i finansowej Stowarzyszenia,

3) opiniowanie sprav/ozdania finansowego przedstawioneg o ptzez
zarąd,

4) składanie sprawozdańta Walnym Zebraniu i zg}aszanie wniosków
w sprawie udzielenia absolutońum Zarządoń Stowarzyszenia.

2. Posiedzenia Komisji RewŁyjnej, zwoływane przrez Przewodnicącego,
odbywają się w miarę potrzeb, jednak ńe rzadńej niżrazw roku.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§21
l. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nięruchomości, ruchomości i

fundusze.
2. Żrldłamimajątku są:

1) składki członkowskie;
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub

będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
3) dotacje;
4) darowŁny, zapisy i spadki;
5) dochody z dńńa|ności gospodarczej;
6) dochody z działalności statutowej.
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4.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Składki członkowskie powinny być wpłacane rocznie, do końca marca
kazdego biezącego roku. Nowo przyjęci cźonkowie wpłacają składki
według zasad określonychprzez Zarząd, w ciągu dwoch tygodni od
oftzymania powiadomienia o przyjęciu na cżonka Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość
zgodnie z obowiązującymr przepisami.

§22
Do reprezentowania Stowarzyszenia i dla wazności oświadczernawoli,
pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązkow majątkowych
Stowarzyszenia są wylnagane podpisy dwóch członków Zarządu, w tym
Skarbnika.
Dla wążności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch
cżonków Zaruądll, w tlmr Prezesa lub Wiceprezesa.

§23
1. Zabrania się:

1) Udzielania pozyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jego cżonków, członków organów
lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
zlłłiąńu małZeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa albo są rvłięani z Ęrtułu przysposobienia, opieki
lub kurateli zwane dalej ,,osobami bliskimi".

2) Przekaąłvania majątku Stowarzyszenia naruecz jego członków,
cżonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niżw stosrrnku do osób ffzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.

3) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na tzeczczłonków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niżw stosunku do osób trzecich chyba, że ta
wykorzystanie bezpośrednio vrynika ze stafutowego celu
Stowarzyszenia.

4) Zakupu aaszczególnych zasadach towarów lub usług od
podmi ot ow, w ktorych uc ze stnic zą człotlkowie Stowarzys zenia,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

5.

1.

2.
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Rozdział VI
Zasady dokonywania zmian statutu i rtzwiązania Stowarzyszenia

§24
1. Statut Stowarzyszenia maże być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania

podjętą większościąZ/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy
cźoŃow uprawnionych do głosowania.

§25
1. Rozwiqańe Stowarzyszenia naĘpuje na podstawie uchwaĘ Walnego

Zebt ańa podj ętej większoś cią 2 l 3 głosow przy obecności przynajmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, V/alne Zgramadzeńe
określa sposób j e go likwidacj i oraz przęntaczenie maj ątku
Stowarzyszenia.

Rozdział WI
postanowienia końcowe

§2ó
l. W sprawach nieuregulowanych niniejszym stafutem mają zastosowanie

przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§27
l. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w Ęcie z dniem uchwalenia.
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