
ANEKS 2 

STATUT 
P O Ł U D N I O W O - W S C H O D N I E G O 

I N S T Y T U T U N A U K O W E G O W PRZEMYŚLU 

Rozdział I. Pos tanowienia ogó lne 

§ 1 

Stowarzyszenie pod nazwąPołudniowo-Wschodni Instytut Nauko-
wy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest polsko-ukraińską organizacją poza-
rządową o charakterze edukacyjnym i naukowym. 

§ 2 
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. 

§ 3 
Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Południowo-Wschodni In-

stytut Naukowy. 
§ 4 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 
a jego siedzibą miasto Przemyśl. 

Rozdział II. Cele i formy działania 

§ 5 
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie badań, pogłębianie i upowszech-

nianie wiedzy o stosunkach polsko-ukraińskich, dziejach Polski i Ukrainy 
oraz wspólnym dziedzictwie kulturowym Polaków i Ukraińców, a także in-
nych narodów zamieszkujących na terenie dawnej i współczesnej Rzeczy-
pospolitej, co w szerszym wymiarze społecznym powinno służyć tworzeniu 
klimatu współpracy, wzajemnego zrozumienia i tolerancji. 

§6 

Podstawowymi formami działania Stowarzyszenia są: 
1/ upowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-ukraińskich, dziejach 

i kulturze Polaków i Ukraińców oraz innych narodów zamieszkujących na 
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terenie dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej poprzez organizację semi-
nariów, wykładów publicznych, wystaw, konferencji oraz kursów; 

2/ prowadzenie i integrowanie badań nad przeszłością i współczesno-
ścią stosunków polsko-ukraińskich, dziejami Polski i Ukrainy, a także wspól-
nym dziedzictwem kulturowym Polaków i Ukraińców oraz innych narodów 
historycznie związanych z Rzeczpospolitą; 

3/ prowadzenie biblioteki naukowej; 

4/ prowadzenie wymiany naukowej oraz innych kontaktów zgodnych z 
celami Stowarzyszenia; 

5/ publikowanie wyników prowadzonych badań; 

6/ podejmowanie wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami dzia-
łającymi w Polsce oraz na terenie innych państw, przedsięwzięć służących 
realizacji celów Stowarzyszenia. 

§ 7 
Dla realizacji działań określonych w § 5 i 6 Stowarzyszenie prowadzi 

zakład naukowo-badawczy i edukacyjny o nazwie Południowo-Wschodni 
Instytut Naukowy, zwany dalej Instytutem. 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 8 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych. 

§ 9 
Członkiem zwyczajnym lub honorowym może być każdy obywatel Rze-

czypospolitej Polskiej i Ukrainy, a także innego państwa, który pragnie wspó-
łdziałać w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. 

§10 
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podsta-

wie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych Sto-
warzyszenia. 

§ 1 1 
Członkowie zwyczajni mają prawo: 
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1/ uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia; 
2/ czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia; 
3/ korzystania ze zbiorów bibliotecznych Stowarzyszenia. 

§12 
Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 
1/ uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 
2/ przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzysze-

nia. 

§13 
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków 

osobom, które położyły znaczne zasługi na polu zbliżenia polsko-ukraiń-
skiego, działalności edukacyjnej i naukowej zgodnej z celami Stowarzysze-
nia. 

§14 
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku: 
1/ śmierci członka; 
2/ złożenia deklaracji o wystąpieniu; 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę do-

datkową pozbawienia praw publicznych; 
4/ wykluczenia przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym z po-

wodu sprzeniewierzenia się zasadom statutowym Stowarzyszenia. 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§15 
Władzami Stowarzyszenia są: 
1/Walne Zgromadzenie Członków; 
2/ Zarząd; 
3/ Komisja Rewizyjna. 

§16 
Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

§17 
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzysze-

nia. Biorą w nim udział członkowie zwyczajni z głosem decydującym oraz 
członkowie honorowi z głosem doradczym. 
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§ 1 8 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
1/ wytyczanie ogólnego kierunku działalności Stowarzyszenia; 
2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewi-

zyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
3/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym; 
4/ nadawanie członkostwa honorowego; 
5/ ustalanie wysokości składki członkowskiej; 
6/ podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania 

Stowarzyszenia; 
7/ podejmowanie decyzji w sprawie obsady osobowej stanowiska dy-

rektora Instytutu, zgodnie z zapisem § 34; 
8/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego 

Zgromadzenia Członków. 

§19 
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczaj-

ne. 

§20 
Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia wysy-

łając wszystkim członkom zawiadomienie pisemne z podanym porządkiem 
obrad na 14 dni przed terminem obrad. 

§21 
Uchwały prawidłowo zwołanego Walnego Zgromadzenia Członków, z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym statucie, zapadają w 
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obec-
nych członków. Na wniosek jednego nawet członka może być uchwalona 
tajność głosowania w każdej sprawie. 

§22 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w 

każdym czasie stosownie do zaistniałej sytuacji z inicjatywy Zarządu, Ko-
misji Rewizyjnej, dyrektora Instytutu lub na pisemny wniosek co najmniej 
1/3 liczby członków Stowarzyszenia. 

§23 
Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać nadzwyczajne Walne Zgro-

madzenie w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 
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§18 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków, w tym prezesa. 

§25 
Wyboru prezesa dokonuje się w odrębnym głosowaniu. 

§26 
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie wiceprezesa 

oraz sekretarza. 

§27 
Do kompetencji Zarządu należy: 
1/ kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwa-

łami Walnego Zgromadzenia Członków; 
2/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
3/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i składanie na nim 

sprawozdania z działalności Stowarzyszenia; 
4/ przyjmowanie członków zwyczajnych; 
5/ uchwalanie budżetu, zarządzanie majątkiem i dysponowanie fundu-

szami Stowarzyszenia; 
6/ ustalanie struktury organizacyjnej Instytutu w myśl zapisu § 33; 
7/ ogólny nadzór nad pracą Instytutu; 
8/ powoływanie Rady Naukowej Instytutu na wniosek dyrektora Instytutu; 
9/ zatwierdzanie regulaminu Rady Naukowej Instytutu; 
10/ zatrudnianie dyrektora Instytutu, z którym umowę o pracę podpisu-

je wiceprezes lub sekretarz Zarządu; 
11/ decydowanie o innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia Członków i Komisji Rewizyjnej lub powierzonych 
dyrektorowi Instytutu. 

§28 
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

§29 
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym Stowarzyszenie. Skła-

da się ona z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego i se-
kretarza. Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne w 
każdym czasie we wszystkich jednostkach Stowarzyszenia. 
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§18 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1/ przeprowadzanie kontroli Stowarzyszenia w sprawach działalności 

gospodarczo-finansowej; 
2/ występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi; 
3/ składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej 

działalności oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarzą-
dowi; 

4/ występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Członków. 

§31 
Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna mogą w trakcie kadencji 

uzupełniać swój skład osobowy o nowych członków w razie zmniejszenia 
się ich liczby poniżej przewidzianej odpowiednio w § 24 i 29. 

Rozdział V. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy 

§32 
Instytut, zgodnie z zapisem § 7, jestjednostką organizacyjną Stowarzy-

szenia powołaną dla realizacji celów naukowych i edukacyjnych. 

§33 
Strukturę organizacyjną oraz regulamin pracy Instytutu ustala Zarząd 

Stowarzyszenia. 

§34 
Funkcję dyrektora pełni każdorazowy prezes Stowarzyszenia, jeśli Wal-

ne Zgromadzenie Członków nie postanowi inaczej. 

§35 
Instytut zatrudnia pracowników etatowych. W imieniu Instytutu umo-

wy o pracę podpisuje jego dyrektor. 

§36 
Całością prac Instytutu kieruje dyrektor. Reprezentuje on Instytut na 

zewnątrz oraz podpisuje umowy dotyczące działalności Instytutu. 
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§18 

Nadzór merytoryczny nad pracą Instytutu sprawuje Rada Naukowa. 

Rozdział VI. Rada Naukowa Południowo-Wschodniego Insty-
tutu Naukowego 

§38 
Rada Naukowa, zwana dalej Radą, jest organem opiniodawczo-dorad-

czym Instytutu w zakresie programowania jego prac naukowo-badawczych 
i wydawniczych. 

§39 
Radę powołuje Zarząd spośród samodzielnych pracowników naukowych 

z krajowych i zagranicznych wyższych uczelni oraz placówek naukowo-
badawczych. 

§40 
Rada składa się z 7 - 11 członków, a jej pracami kieruje przewodniczący 

wybierany przez Radę. Rada może wybrać także zastępcę przewodniczącego. 

§41 
Kadencja Rady trwa pięć lat. 

§42 
W trakcie kadencji skład Rady może być uzupełniany o nowych człon-

ków. 

Rozdział VII. Majątek Stowarzyszenia 

§43 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§44 
Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 
1/ wpływy ze składek członkowskich; 
2/ dotacje, granty, darowizny, zapisy; 
3/ wpływy ze sprzedaży wydawnictw i innych przedsięwzięć wynikają-

cych z działalności statutowej; 
4/ wpływy z innych źródeł przewidzianych przepisami prawa. 
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§18 

Dla ważności umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń 
woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymaganyjest 
podpis prezesa lub innego członka Zarządu, a w kwestiach dotyczących dzia-
łalności Instytutu jako jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, podpis 
dyrektora lub osoby upoważnionej przez Zarząd Stowarzyszenia, o ile Za-
rząd nie postanowi inaczej. 

Rozdział VIII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§46 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie 

Członków większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 człon-
ków uprawnionych do głosowania. 

§47 
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadze-

nie Członków większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 
członków uprawnionych do głosowania. Uchwała taka winna określić spo-
sób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek. 

§48 
Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umiesz-

czone w proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Człon-
ków. 

Statut przyjęty Uchwałą nr 5/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. Walnego Zgro-
madzenia Członków Południowo- Wschodniego Instytutu Naukowego w Prze-
myślu. 
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