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Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Collegium Medicum 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

STATUT 

 

§ 1 Postanowienia ogólne. 

1. „Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Collegium Medicum 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, zwane dalej „STDL CM UMK”, jest uczelnianą 

organizacją studencką i działa na podstawie art. 204 i 205 ustawy z dn. 27.07.2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572, ze zm.), Statutu Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego Uczelnią oraz niniejszego Statutu. 

2. Siedzibą STDL jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a terenem działalności Rzeczpospolita 

Polska i zagranica. 

3. Warunkiem podjęcia działalności przez STDL CM UMK jest uzyskanie wpisu do rejestru 

organizacji studenckich prowadzonego przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu. 

4. Czas działania STDL jest nieoznaczony. 

 

§ 2 Cele i środki działania. 

1. Cele i zadania STDL CM UMK: 

a. wspieranie i promowanie kierunku Analityka Medyczna, 

b. dążenie do integracji studentów Analityki Medycznej, 

c. współpraca z organizacjami studenckimi istniejącymi na CM UMK i poza nią, 

d. popularyzacja rozwoju zawodowego członków, 

e. edukacja prozdrowotna, 

f. wspieranie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu wśród studentów i 

absolwentów kierunku Analityka Medyczna oraz podejmowanie działań mających na 

celu walkę z przyczynami jego powstawania, 

g. pomoc w aktywnym wchodzeniu przyszłych absolwentów na rynek pracy, 

h. reprezentowanie członków STDL CM UMK  na forum ogólnopolskim, 
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2. STDL CM UMK  realizuje swoje cele poprzez: 

a. rozszerzanie i ułatwianie kontaktów ze specjalistami z zakresu diagnostyki 

laboratoryjnej, 

b. pogłębianie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych studentów analityki 

medycznej, 

c. organizację szkoleń i konferencji, 

d. nawiązanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi działającymi w obrębie 

Uczelni jak i poza nią, 

e. współpracę z organizacjami ogólnopolskimi zrzeszającymi osoby związane z 

diagnostyką laboratoryjną, 

f. organizację akcji profilaktycznych i kulturalnych, 

g. organizowanie zebrań członków STDL CM UMK, 

3. Opiekę nad STDL CM UMK może sprawować opiekun wybierany przez Radę zwykłą 

większością głosów. 

4. STDL CM UMK może być członkiem krajowych i międzynarodowych zrzeszeń oraz 

organizacji o takim samym lub podobnym charakterze. 

 

§ 3 Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

1. Członkowie STDL CM UMK  dzielą się na: 

a. członków zwyczajnych zwanych dalej członkami, 

b. członków honorowych, 

2. Członkiem zwyczajnym STDL CM UMK  może być każdy student Analityki Medycznej, 

absolwenci do jednego roku po absolutorium oraz absolwent Analityki Medycznej 

uczestniczący w studiach doktoranckich. 

3. Przyjęcia na członka zwyczajnego STDL CM UMK  dokonuje Rada zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym na podstawie złożonej pisemnej deklaracji kandydata. 

4. Zarząd STDL CM UMK  nie może odmówić przyjęcia na członka kandydatowi, który 

złożył na piśmie deklarację o przystąpieniu do STDL CM UMK  i odpowiada 

wymaganiom Statutu. 
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5. Założyciele STDL CM UMK  stają się członkami STDL CM UMK  z datą wpisu do 

rejestru organizacji studenckich prowadzonego przez Rektora. 

6. O przyjęciu do STDL CM UMK  decyduje Rada w ciągu 14 dni od daty złożenia 

pisemnej deklaracji członkowskiej. 

7. O decyzji odmownej Rada powinna zawiadomić zainteresowaną osobę drogą mailową w 

ciągu 14 dni o daty podjęcia decyzji. W zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji 

i pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od 

daty otrzymania zawiadomienia. 

8. Odwołanie, o którym mowa w punkcie 7 powinno być rozpatrzone przez Komisję 

Rewizyjną w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostało złożone. Decyzja Komisji 

Rewizyjnej w niniejszej sprawie jest ostateczna. 

9. Członkiem honorowym może zostać każda osoba zasłużona dla STDL CM UMK ; 

godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków po złożeniu wniosku 

przez Radę. 

10. Członek honorowy ma prawo : 

a. uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków, 

b. zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością STDL CM UMK , 

11. Do obowiązków członka honorowego należy: 

a. przestrzeganie postanowień Statutu oraz Uchwał STDL CM UMK , 

b. udział w działalności STDL CM UMK  oraz służenie pomocą i doświadczeniem 

członkom STDL CM UMK , 

12.  Do obowiązków członków Rady należy: 

a.  czynne uczestnictwo w działalności STDL CM UMK , 

b. uczestnictwo w spotkaniach Rady w terminach obwieszczonych przez Prezesa w odrębnym 

dokumencie, 

c. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej STDL CM UMK  spośród członków Rady. 

13. Członek zwyczajny ma prawo: 

a. uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków, 

b. uczestniczyć w studenckich spotkaniach w kraju i za granicą jako reprezentant STDL 

CM UMK  

c. wybierać i być wybieranym do Władz STDL CM UMK , 
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d. uczestniczyć we wszystkich formach  realizacji celów statutowych, 

14. Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

a. uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków, 

b. uczestniczenie w pracach prowadzonych przez STDL CM UMK , 

c. uiszczanie składek członkowskich w wyznaczonym terminie, 

15. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

a. wystąpienia z STDL CM UMK , 

b. wykluczenia z STDL CM UMK , 

c. nieuiszczenia składki członkowskiej w wyznaczonym terminie, 

d. skreślenia z listy studentów, 

e. śmierci członka, 

16. Członek może wystąpić z STDL CM UMK  składając pisemną rezygnację do Zarządu. 

17. Członek może być wykluczony z STDL CM UMK  w przypadku: 

a. świadomego działania na szkodę STDL CM UMK , 

b. uporczywego i świadomego naruszania postanowień Statutu i Uchwał Walnego 

Zgromadzenia Członków oraz Zarządu STDL CM UMK , 

c. gdy z jego winy dalsze pozostawanie w STDL CM UMK  nie da się pogodzić z 

postanowieniami Statutu i zasadami współżycia społecznego, 

18. Członek może być zawieszony w prawach członka STDL CM UMK  na okres 

zawieszenia go w prawach studenta. 

19. Decyzję o zawieszeniu, wykreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Komisja 

Rewizyjna na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. 

20. Zawieszenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi drogą 

mailową zawiadomienia o zawieszeniu, wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z 

uzasadnieniem. Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o trybie i terminie 

odwołania. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany 

podanego adresu mailowego ma moc prawną doręczenia. 

21. Członek zawieszony, wykreślony lub wykluczony ma prawo odwołać się do Walnego 

Zgromadzenia Członków i być obecnym na jego obradach przy rozpatrywaniu tego 

odwołania. 
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22. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

 

§ 4 Władze STDL CM UMK . 

1. Do władz STDL CM UMK  należą: 

a. Zarząd 

b. Rada 

c. Komisja Rewizyjna 

d. Walne Zgromadzenie Członków 

2. Kadencja Władz STDL CM UMK  trwa jeden rok od 1 listopada do 31 października. 

3. Najwyższą Władzą STDL CM UMK  jest Walne Zgromadzenie Członków. 

4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd STDL CM 

UMK  przynajmniej raz w roku jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze, 

b. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd STDL CM 

UMK  na wniosek członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 1/3 liczby członków 

zwyczajnych STDL CM UMK , Rektora lub jednego z Prorektorów UMK, w terminie 

14 dni od daty złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 

obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane. O 

terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków wszyscy członkowie 

zostają poinformowani drogą mailową, 

c. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków odbywają się w siedzibie Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, 

5. Członek STDL CM UMK  może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków tylko 

osobiście. 

6. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone 

przez Radę osoby. 

7. Walne Zgromadzenie Członków STDL CM UMK : 

a. rozlicza ustępujący Zarząd z jego działalności i powierzonych mu funduszy – udziela 

absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
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b. nadaje honorowe członkostwo STDL CM UMK , 

c. uchyla uchwały Zarządu, 

d. podejmuje uchwały o przystąpieniu do stowarzyszeń lub innych organizacji, 

e. podejmuje uchwały o rozwiązaniu STDL CM UMK  i przeznaczeniu jego majątku po 

rozwiązaniu STDL CM UMK  

f. podejmuje uchwały we wszystkich sprawach związanych z działalnością STDL CM 

UMK  niezastrzeżone dla innych organów, 

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w razie 

ogłoszenia drugiego terminu, bez względu na liczbę obecnych członków. 

9. We wszystkich sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne. 

10.  W pozostałych sprawach głosowanie odbywa się jawnie, o ile przepisy i Statut nie 

stanowią inaczej lub Walne Zgromadzenie Członków nie utajni głosowania. 

11.  Głosowanie można utajnić na wniosek 1/3 obecnych na Walnym Zgromadzeniu 

członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. 

12.  Zasady wybierania członków Rady: 

a. Członkowie Rady wybierani są spośród członków STDL CM UMK  z I, II, III, IV i V 

roku w wyborach tajnych w wyborach tajnych podczas Walnego Zgromadzenia do 14 

dni roboczych od inauguracji danego roku akademickiego, 

b. Rada winna składać się z 10 członków zastrzegając, że każdy rocznik ma w niej co 

najmniej jednego reprezentanta, 

c. Zarządowi STDL CM UMK  przysługuje prawo delegowania maksymalnie 3 

członków do Rady na nową kadencję, 

d. czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy członkowie STDL CM UMK , 

którzy obecni są na Walnym Zgromadzeniu,  

e. głosuje się tylko osobiście, 

13. Jeżeli Członek Rady zrezygnuje lub utraci swój status w Radzie, przeprowadzone zostają 

wybory uzupełniające na danym roku studiów nie później niż w ciągu 14 dni roboczych 

od chwili rezygnacji lub utraty statusu podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd powołuje wówczas Komisję Skrutacyjną, która podejmuje decyzje o zasadach 

wyboru nowego członka Rady. 

14. Władzą wykonawczą STDL CM UMK  jest pięcioosobowy Zarząd. Uchwały Zarządu są 
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podejmowane zwykłą większością głosów. Przy równej ich liczbie rozstrzyga głos 

prezesa. Kadencja Zarządu trwa 1 rok. Członkiem Zarządu nie może zostać student 

pierwszego roku. 

15. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członka zarządu 

wybiera Rada spośród swoich członków, która również udziela absolutorium 

poszczególnym członkom Zarządu. Nieuzyskanie absolutorium powoduje niemożność 

zasiadania w Zarządzie STDL CM UMK . 

16. Do obowiązków Zarządu STDL CM UMK  należą: 

a. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

b. prowadzenie ewidencji członków zwykłych, 

c. nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w tym z  ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i statutu Uczelni, 

d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

e. składanie sprawozdania za każdy okres działalności na Walnym Zgromadzeniu 

Członków, 

f. gospodarowanie powierzonym majątkiem i funduszami, 

g. kontrolowanie frekwencji członków Rady na wyznaczonych spotkaniach, 

h. składanie sprawozdań z działalności STDL CM UMK  Rektorowi UMK, Prorektorowi  

ds. Collegium Medicum oraz Dziekanowi Wydziału Farmaceutycznego. 

17. Zarząd STDL CM UMK  jest uprawniony w szczególności do: 

a. przyznawania nagród i wyróżnień członkom STDL CM UMK  oraz do występowania 

z podobnymi wnioskami do Prorektora ds. Collegium Medicum, 

b. organizowania wyjazdów krajowych i zagranicznych dla członków STDL CM UMK  

(konferencje, zjazdy, obozy, praktyki) niezależnie od Samorządu Studenckiego, 

c. reprezentowania STDL CM UMK  poza Uczelnią, 

d. wydawania decyzji w sprawach członkowskich, 

18. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz  w miesiącu. 

Zwołuje je Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezesi lub Sekretarz. 

19. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów w 

obecności więcej niż połowy Członków Zarządu. 

20. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób zasiadających w Radzie, które nie są 
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członkami Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Kadencja Komisji Rewizyjnej 

trwa 1 rok. 

21. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie kontroli merytorycznej i finansowej 

STDL CM UMK . 

22. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności przed Walnym 

Zgromadzeniem Członków oraz wnioskuje w sprawie absolutorium dla Zarządu. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jest przekazywane Rektorowi oraz Prorektorowi ds. 

Collegium Medicum . 

 

§ 5 Komisja Skrutacyjna 

1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą 3 osoby wybrane przez Radę. 

2. Do zadań Komisji Wyborczej należy: 

a. przeprowadzenie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów na członka Rady, 

b. sporządzenie protokołu z wyborów i przedstawienie go Radzie w przeciągu 1 tygodnia 

od daty przeprowadzenia wyborów, 

3. W przypadku uchybień w pracy Komisji, decyzją Rady, zostanie ona rozwiązana, a Rada 

powołuje nową Komisję. 

4. Po zatwierdzeniu wyników wyborów Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu. 

§ 6 Majątek i fundusze. 

1. Majątek STDL stanowią: 

a. środki przyznawane przez Uczelnię, 

b. składki członkowskie, których wielkość ustala Zarząd, 

c. dotacje, darowizny, 

2. Przeznaczenie funduszy STDL CM UMK : 

a. działalność statutowa 

b. materiały biurowe i eksploatacyjne 

c. wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania towarzystwa 
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§ 7 Postanowienia przejściowe i końcowe. 

1. Powyższy Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. W przypadku rozwiązania STDL CM UMK  majątek organizacji przejmuje Uczelnia. 

3. Zmiany w Statucie zatwierdzane są zwykłą większością głosów  Rady przy obecności 

przynajmniej połowy członków Rady. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie obowiązują przepisy ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym. 


