Statut Organizacji Młodych Medyków
przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Organizacja Młodych Medyków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwana dalej OMM, bądź
Organizacją działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. 2012 poz.572 ze zm.), Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz niniejszego
Statutu.
2. OMM działa w ramach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwanego dalej Uczelnią.
Organizacja podlega rejestracji w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich prowadzonych
przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
3. Siedzibą OMM jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
4. Organizacja zrzesza studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
5. Organizacja opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i nie prowadzi
działalności gospodarczej.
6. OMM może współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, które stawiają sobie cele
zbieżne do celów OMM.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§2
Celem OMM jest:
a. promowanie kierunków prowadzonych przez Uniwersytet,
b. wspieranie i promowanie rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
c. działanie na rzecz integracji środowisk studenckich,
d. inicjatywa i organizowanie się członków OMM w celu pogłębiania wiedzy w szczególności
związanej z nauką zawodu,
e. zapewnienie studentom możliwości doskonalenia się przez udział w organizowanych przez
OMM przedsięwzięciach, w szczególności edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, itp.,
f. edukacja prozdrowotna,
g. podejmowanie innych działań związanych z organizacją życia studenckiego Uczelni.

§3
OMM realizuje swoje cele poprzez:
a. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami zrzeszającymi osoby związane
z medycyną, naukami biologicznymi oraz organizacjami zrzeszającymi studentów
i doktorantów,
b. wspieranie i organizacja akcji charytatywnych, prospołecznych i promujących zdrowie,
c. udział w organizowaniu studenckich uczelnianych i międzyuczelnianych imprez
okolicznościowych, integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,
d. promocję OMM oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podczas organizowanych akcji,
przedsięwzięć itp.,
e. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów Organizacji.
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Rozdział III. Członkowie OMM
§4
Członkowie OMM dzielą się na :
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§5
Członkiem zwyczajnym OMM może zostać każdy student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
który złoży pisemną deklarację.
§6
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. czynnego uczestniczenia w pracach Organizacji,
b. biernego i czynnego prawa wyborczego,
c. prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków,
d. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Organizacji.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. opłacać składki członkowskie,
b. uczestniczenia w działalności Organizacji i w realizacji jego celów,
c. uczestniczenia zebraniach członków,
d. przestrzegania postanowień statutu OMM i uchwał jej organów,
e. godnie reprezentować OMM na zewnątrz,
f. popularyzować OMM.

§7
1. Członkiem wspierającym Organizacji może zostać osoba fizyczna lub prawna, która za swoją
zgodą zostanie przyjęta do Organizacji za okazaną pomoc w realizacji celów, po złożeniu pisemnej
deklaracji oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Organizacji.
2. Członek wspierający opłaca składkę w zadeklarowanej wysokości.
3. Ustanie członkostwa następuje w wypadkach §11 ust.1 pkt. a) ,b) i d) i ust.2.
§8
Członkowie zwyczajni i wspierający OMM przyjmowani są przez Zarząd w drodze uchwały.
§9
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zebranie
za szczególne zasługi dla OMM.
2. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych
w §11 ust.2.
§ 10
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach
organizowanych przez OMM.
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§ 11
1. Ustanie członkostwa w Organizacji następuje wskutek:
a. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b. śmierci członka będącego osobą fizyczna lub likwidacji członka będącego osobą prawną,
c. ukończenia studiów lub utraty statusu studenta,
d. wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku działalności sprzecznej ze Statutem lub innymi
uchwałami władz organizacji, narażania dobrego imienia organizacji lub długotrwałego
niewywiązywania się z przyjętych wobec Organizacji zobowiązań.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego
powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebraniu jest ostateczna.

Rozdział IV. Organy Organizacji Młodych Medyków
§ 12
Organami OMM są:
a. Walne Zebranie złożone ze wszystkich członków Organizacji,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§13
1. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród członków
OMM w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na roczną kadencję do czasu wyboru
nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa
po pierwszym Walnym Zebraniu nowej kadencji.
a. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
ustania członkostwa,
b. pisemnej rezygnacji,
c. odwołania przez Walne Zebranie, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności
połowy członków.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem
kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
§14
1. Uchwały wszystkich organów OMM zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Uchwałę w sprawie uchwalenia i zmiany Statutu OMM podejmuje Walne Zebranie bezwzględną
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków.
§ 15
1. Kadencja wszystkich wybieranych organów Organizacji trwa 1 rok.
2. Nie ma ograniczeń czasowych, co do ilości kadencji pełnionej funkcji w ramach działalności OMM
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Walne Zebranie
§ 16
1. Najwyższą władzą OMM jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku akademickim, zawiadamiając
członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w
drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania.
5. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych OMM.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju OMM,
b. uchwalanie statutu i jego zmian,
c. wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
d. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów OMM,
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h. uchwalanie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu OMM ,
j. podejmowanie uchwał o nadaniu lub odebraniu godności członka honorowego,
k. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów OMM.
2. W głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi OMM absolutorium nie mogą brać udziału członkowie
Zarządu.
Zarząd OMM
§ 19
1. Zarząd jest władzą wykonawczą Organizacji.
2. W skład Zarządu OMM wchodzi:
a. Prezes Zarządu,
b. V-ce Prezes Zarządu,
c. Sekretarz,
d. Skarbnik,
e. Koordynator do spraw zdrowia publicznego,
f. Koordynator do spraw edukacji,
g. Koordynator do spraw naukowych,
h. Koordynator do spraw promocji zdrowia,
i. Koordynator do spraw działalności prospołecznej,
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j. Koordynator do spraw promocji i informacji.
3.Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Vice-Prezes lub
upoważniony członek Zarządu.
4. Zarząd kieruje działalnością OMM i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 20
1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b. kierowanie bieżącą pracą Organizacji i zarządzanie majątkiem,
c. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków lub stwierdzenia ustania członkostwa
oraz prowadzenie ewidencji członków OMM,
d. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
e. reprezentowanie OMM na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania,
g. przedkładanie Rektorowi statutu OMM i jego zmian do zatwierdzenia.
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania
stosownych decyzji.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających
kolektywnego działania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Vice-Prezes.
5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 21
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością OMM.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4 Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
§ 22
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności OMM,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności OMM i Zarządu OMM,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 23
1. Źródłami powstania majątku OMM są:
a. środki przyznawane przez Władze Uczelni,
b. pieniądze przekazywane Organizacji przez inne podmioty na konto Uczelni,
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c. darowizny,
d. dotacje fundacji i innych organizacji,
d. składki członkowskie,
e. inne.
2. Decyzje w sprawie zarządzania środkami finansowymi OMM podejmuje Zarząd.
3.W przypadku rozwiązania Organizacji cały jej majątek przechodzi na własność Uczelni.
Rozdział VI. Nazwa i logo OMM
§ 24
Posługiwanie się nazwą oraz logo OMM jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Prezesa Zarządu OMM.
Rozdział VII. Rozwiązanie OMM
§ 25
Rozwiązanie OMM następuje w drodze :
a. uchwały Walnego Zebrania Członków podjętego 2/3 głosów w obecności połowy ogólnej
liczby członków Organizacji wskutek zaniku działalności, jeżeli w ciągu dwóch lat nie odbyło
się Walne Zebranie,
b. uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jeżeli w działalności Organizacji
rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, Statut Uniwersytetu, niniejszy Statut.
Rozdział VIII. Sposób reprezentacji
§ 26
Do składania oświadczeń woli w imieniu OMM, w tym w sprawach majątkowych, uprawnieni
są dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Vice-Prezes, po konsultacji z Zarządem Organizacji.
Rozdział IX. Postanowienia końcowe
§ 27
1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie wewnętrzne
przepisy Uniwersytetu oraz powszechnie obowiązujące przepisy.
2. Uchwały organów organizacji mogą być uchylone przez Rektora Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem Uniwersytetu lub gdy naruszają
powagę lub interes Uczelni.
3. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Rektora oraz po przyjęciu go przez Walne
Zebranie.
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