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STATUT   
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO 

 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, w skrócie PTP, w dalszej części 
Statutu zwane Towarzystwem.  
 

§ 2. 
1. Towarzystwo posiada osobowość prawną oraz działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
2. Siedzibą władz Towarzystwa jest m.st. Warszawa. 
 

§ 3. 
Towarzystwo działa na mocy obowiązującej ustawy Prawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 
1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, ze zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.  
 

§ 4. 
1. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.  
2. Towarzystwo do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.  
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. Cały dochód z prowadzonej działalności gospodarczej służy 
realizacji celów statutowych Towarzystwa. 

 
§ 5. 

Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe, sekcje naukowe, komisje problemowe stałe   
i doraźne oraz inne placówki na zasadach określonych w niniejszym Statucie. Oddziały terenowe 
wskazane uchwałą Zarządu Głównego mogą posiadać osobowość prawną.  
 

§ 6. 
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 
podobnym profilu działania.  
 

§ 7. 
1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Polskie Towarzystwo 

Pedagogiczne", pośrodku "Zarząd Główny" lub "Zarząd Oddziału" oraz pieczęci podłużnej     
z nazwą i adresem Towarzystwa.  

2. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym 
zakresie przepisów.  

 
§ 8. 

We wszelkich sprawach dotyczących działalności Towarzystwa, które nie zostały jednoznacznie 
rozstrzygnięte postanowieniami niniejszego Statutu, decyzje podejmują odpowiednie władze 
Towarzystwa, kierując się przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz 
ogólnymi zasadami prawa. 
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Rozdział II 

Cele i sposoby działania 
 

§ 9. 

Celem Towarzystwa jest udział w rozwoju nauk pedagogicznych i popularyzacja ich osiągnięć      
w kraju i za granicą.  

 
§ 10. 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:  

1) inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych zmierzających do rozwijania 
nauk pedagogicznych oraz do doskonalenia systemu edukacji w Polsce;  

2) organizowanie zjazdów Towarzystwa, konferencji, seminariów i zebrań o charakterze 
naukowym lub popularno-naukowym;  

3) działania na rzecz rozwijania standardów badań i praktyki edukacyjnej, ze zwróceniem 
uwagi na problematykę etyczną; 

4) rozwijanie i upowszechnianie standardów etycznych zawodu pedagoga; 

5) współdziałanie z władzami państwowymi, komitetami naukowymi PAN, stowarzyszeniami     
i organizacjami naukowymi, szkołami wyższymi, instytutami resortowymi i organizacjami 
działającymi na rzecz rozwoju edukacji;  

6) udzielanie pomocy członkom Towarzystwa podejmującym wysiłki na rzecz uobecniania 
teorii pedagogicznej w praktyce edukacyjnej;  

7) działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji naukowych członków Towarzystwa przez 
organizowanie kursów naukowych, konkursów na wyróżniające się prace pedagogiczne, a 
także przez wspieranie wyjazdów naukowych za granicę;  

8) inspirowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli i innych pracowników 
edukacji; 

9) udział w rozwijaniu kultury pedagogicznej w społeczeństwie przez wykłady publiczne, 
odczyty, publikacje oraz inne przedsięwzięcia edukacyjne;  

10) prowadzenie  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  działalności 
wydawniczej w różnych formach i na różnych nośnikach, tworzenie banku narzędzi 
badawczych oraz udzielanie pomocy w publikowaniu opracowań naukowych członków 
Towarzystwa;  

11) prowadzenie placówek doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i opracowywanie 
ekspertyz, prowadzenie i wspomaganie prac badawczo-rozwojowych;   

12) uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i usługowych;  

13) uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych systemach informacji;  

14) współdziałanie z zagranicznymi i międzynarodowymi towarzystwami pedagogicznymi, 
uczestniczenie w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych. 
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Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§ 11. 

Członkowie dzielą się na:  

1) zwyczajnych,  
2) stowarzyszonych, 
3) wspierających,  
4) honorowych.  
 

§ 12. 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która 
ma ukończone studia pedagogiczne lub kwalifikacje, które Zarząd Oddziału Terenowego 
Towarzystwa uzna za równorzędne i jednocześnie spełnia przynajmniej jeden                           
z następujących warunków:  

1) ma publikowany dorobek z dziedziny nauk pedagogicznych lub pokrewnych, 
2) ma znaczące osiągnięcia w zakresie praktyki pedagogicznej. 

2. Członkiem stowarzyszonym może zostać każdy polski obywatel nie mający kwalifikacji 
określonych w § 12 pkt 1., jeśli deklaruje chęć udziału w pracach Towarzystwa i realizowania 
jego celów statutowych. 

3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba, prawna lub fizyczna, która uznaje cele 
statutowe Towarzystwa i jest gotowa wspierać Towarzystwo materialnie, organizacyjnie lub 
intelektualnie. Członek wspierający może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swego 
przedstawiciela.  

4. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauk pedagogicznych i upowszechniania ich 
osiągnięć Towarzystwo może przyznać tytuł członka honorowego. Członkami honorowymi 
mogą być pedagodzy z kraju i z zagranicy. 

  
§ 13. 

Członkowie zwyczajni i stowarzyszeni należą do oddziałów właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania lub miejsce pracy. Członkowie mieszkający i pracujący poza terenem istniejących 
oddziałów wybierają oddział, do którego chcą należeć. 
 

§ 14. 

1. Członków zwyczajnych, członków stowarzyszonych i członków wspierających rejestruje 
Zarząd Główny na podstawie uchwały Zarządu Oddziału terenowego o przyjęciu w poczet 
członków Towarzystwa. Członków wspierających może bezpośrednio przyjmować także 
Zarząd Główny. Decyzja o przyjęciu uprawomocnia się po zapłaceniu składki członkowskiej. 

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub stowarzyszonych 
powinna wypełnić i podpisać deklarację oraz złożyć ją w oddziale terenowym. Osoby, 
fizyczne lub prawne, ubiegające się o przyjęcie w poczet członków wspierających składają 
deklaracje do Zarządu Oddziału terenowego lub bezpośrednio do Zarządu Głównego. 

3. Jeśli zgłaszający się był poprzednio członkiem zwyczajnym Towarzystwa, Zarząd Oddziału 
terenowego podejmuje decyzję o przywróceniu go w poczet członków Towarzystwa. 

4. Nadanie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów 
Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego. 
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§ 15. 

1. O podjętej uchwale w przedmiocie członkostwa w Towarzystwie, Zarząd Oddziału 
terenowego zawiadamia zarówno zgłaszającego się o przyjęcie w poczet członków 
zwyczajnych lub stowarzyszonych, jak i Zarząd Główny Towarzystwa.  

2. W przypadku osób, fizycznych lub prawnych, zgłaszających się na członków wspierających, 
Zarząd Główny zawiadamia zgłaszających się o podjętej uchwale w przedmiocie członkostwa 
w Towarzystwie.  

3. Od uchwały Zarządu Oddziału terenowego o odmowie przyjęcia w poczet członków 
zwyczajnych lub stowarzyszonych przysługuje zgłaszającemu się odwołanie do Zarządu 
Głównego, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna. 

4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających Towarzystwa, przysługuje 
zgłaszającemu się odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa. Pisemne 
odwołanie winno być przesłane na adres Zarządu Głównego w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o odmowie przyjęcia. Odwołanie rozpatruje najbliższy Walny Zjazd 
Delegatów Towarzystwa, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna. 

 
§ 16. 

1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:  
1) wybierania członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, do którego należy 

oraz uczestniczenia w wybieraniu władz Towarzystwa: Zarządu Głównego, Głównej 
Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i Sądu Koleżeńskiego poprzez wybieranie delegatów 
na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa; 

2) kandydować na członka Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, do którego 
należy oraz Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i Sądu 
Koleżeńskiego, a nadto na delegata na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa; 

3) brać udział w odczytach, zebraniach dyskusyjnych, konferencjach, seminariach                 
i kursach o charakterze naukowym lub popularno-naukowym, krajowych lub 
zagranicznych organizowanych przez Towarzystwo lub przy współudziale Towarzystwa; 

4) pierwszeństwa udziału w zjazdach, konferencjach i innych spotkaniach naukowych lub 
popularno-naukowych organizowanych przez Towarzystwo, 

5) korzystania z pomocy naukowej i doradczej członków Towarzystwa.  
2. Członek stowarzyszony Towarzystwa ma te same prawa, co członek zwyczajny z wyjątkiem      

§ 16 pkt 1 ppkt 1 i 2. 
3. Członek wspierający Towarzystwa ma te same prawa, co członek zwyczajny z wyjątkiem          

§ 16 pkt 1 ppkt 1 i 2. 
4. Członek honorowy Towarzystwa może uczestniczyć we wszelkich pracach Towarzystwa oraz 

być obecny i zabierać głos na Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa i Walnym Zjeździe 
Członków każdego oddziału, jednakże prawa przewidziane w § 16 pkt 1 ppkt 1 i 2 przysługują 
mu tylko wtedy, gdy jest równocześnie członkiem zwyczajnym Towarzystwa, zaś prawo 
głosowania na Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa, gdy jest ponadto delegatem na tym 
Zjeździe. Członek honorowy jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.  

 
§ 17. 

Członek zwyczajny, członek stowarzyszony i członek wspierający jest zobowiązany do:  
1) przestrzegania postanowień Statutu Towarzystwa, regulaminów i uchwał władz 

Towarzystwa,  
2) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd 

Delegatów Towarzystwa, 
3) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,  
4) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej. 
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§ 18. 

Członkowie Towarzystwa pełnią wszystkie funkcje z wyboru honorowo.  

 
§ 19. 

Członek zwyczajny, który przewiduje, iż nie będzie mógł brać udziału w pracach Towarzystwa 
przez okres co najmniej jednego roku, może zwrócić się do Zarządu Głównego o zawieszenie jego 
praw (§ 16) i obowiązków (§ 17) członkowskich na okres oznaczony. Po upływie tego okresu 
zawieszenie ustaje, chyba że członek zwyczajny zwróci się o przedłużenie zawieszenia na dalszy 
oznaczony okres. Zarząd Główny podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę, która jest 
ostateczna. 

 
§ 20. 

1. Członkostwo zwyczajne, stowarzyszone i wspierające ustaje na skutek:  

  1) dobrowolnego wystąpienia członka ze stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie właściwemu 
Zarządowi   Głównemu bezpośrednio lub za pośrednictwem Zarządu Oddziału;  

  2) skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny Towarzystwa z powodu niewypełnienia 
zobowiązań członka (§ 17), w tym nieusprawiedliwionego zalegania w opłaceniu składek 
członkowskich przez okres 1 roku, mimo pisemnego upomnienia. Zarząd Główny może 
przywrócić członkostwo osobie skreślonej, jeśli wniosła ona całość zaległych składek; 

3) a) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego stwierdzającego orzeczenie kary 
wykluczenia ze Stowarzyszenia za działanie na szkodę Towarzystwa, za dopuszczenie się 
czynu nieetycznego naruszającego dobre imię Towarzystwa lub w związku z prawomocnym 
orzeczeniem przez sąd karny kary utraty praw publicznych; 

    3) b) z wnioskiem o wykluczenie z Towarzystwa może wystąpić każdy członek Towarzystwa. 
Pisemny wniosek składany jest Zarządowi Głównemu, który w ciągu miesiąca podejmuje 
uchwałę w przedmiocie jego skierowania do Sądu Koleżeńskiego; 

   3) c) Sąd Koleżeński wydaje w tej sprawie orzeczenie; 

   3) d) Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego osobie wykluczonej z Towarzystwa przysługuje 
odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa. Pisemne odwołanie powinno być 
przesłane na adres Zarządu Głównego w ciągu miesiąca od dnia otrzymania orzeczenia o 
wykluczeniu; 

3) e) odwołanie rozpatruje najbliższy Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, którego uchwała 
w tej sprawie jest ostateczna. 

4) śmierci członka Towarzystwa. 

2. Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa może pozbawić członka honorowego jego tytułu z 
powodów wymienionych w § 20 pkt 1 ppkt 3 lit. a) na wniosek Sądu Koleżeńskiego. 

3. W okresie między wydaniem przez Sąd Koleżeński orzeczenia o wykluczeniu z Towarzystwa 
a uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa rozstrzygającą odwołanie od tego 

postanowienia  prawa członkowskie osoby odwołującej się od wymienionego wyżej 

orzeczenia  ulegają zawieszeniu. 
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Rozdział IV 

Władze Towarzystwa 
   

§ 21. 
Władzami Towarzystwa są:  

1) Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,  
2) Zarząd Główny Towarzystwa,  
3) Główna Komisja Rewizyjna,  
4) Sąd Koleżeński.  

 
§ 22. 

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Delegatów, zwoływany przez Zarząd Główny.  

2. Walny Zjazd Delegatów rozstrzyga ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu 
działalności Towarzystwa, wynikających z realizacji jego celów statutowych. 

3. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.  

 
§ 23. 

Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa jest zwoływany przez Zarząd Główny 
przynajmniej raz na trzy lata. 

 
§ 24. 

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa jest zwoływany z inicjatywy Zarządu 
Głównego, bądź na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub 1/3 
członków zwyczajnych Towarzystwa. 

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa musi 
zawierać propozycje w sprawie porządku obrad. Jeśli propozycje te nie są sprzeczne ze 
Statutem Towarzystwa, Zarząd Główny obowiązany jest je uwzględnić, może jednak 
uzupełnić porządek obrad dodatkowymi punktami. 

3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa jest zwoływany przez Zarząd Główny w 
ciągu sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których 
został zwołany.  

 
§ 25. 

1. Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa składa się z delegatów wybieranych na Walnych 
Zebraniach Członków Oddziałów, w tym również wybranych członków Zarządu Głównego. 

2. Kadencja Delegatów Towarzystwa rozpoczyna się wraz z kolejną kadencją władz 
Towarzystwa i trwa trzy lata. 

3. Członkowie honorowi uczestniczą w Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa na zasadach 
określonych w § 16 pkt 4. 

4. W Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa z głosem doradczym biorą udział zaproszeni 
goście. 
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§ 26. 

1. Zasady wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa ustala Zarząd Główny, 
określając liczbę delegatów oddziału proporcjonalnie do liczby członków oddziału. 

2. Walne Zebranie Oddziału może dokonać wyboru zastępców delegatów i uszeregować ich w 
takiej kolejności, w jakiej wchodzą oni w prawa i obowiązki delegatów oddziału, którzy nie 
mogli przybyć na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa. 

 
§ 27 

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa oraz o liczbie 
delegatów przypadających na każdy oddział, Zarząd Główny zawiadamia zarządy oddziałów, 
Główną Komisję Rewizyjną Towarzystwa i Sąd Koleżeński Towarzystwa pisemnie 
przynajmniej na sześć tygodni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa. 

2. Zarząd Oddziału przesyła Zarządowi Głównemu wykaz wybranych delegatów i zastępców 
delegatów najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów 
Towarzystwa. 

 
§ 28. 

1. Walny Zjazd Delegatów ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy 
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez 
względu na liczbę obecnych.  

2. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem 
uchwały w przedmiocie zmiany Statutu (§ 62) i rozwiązania Towarzystwa (§ 63). W razie 
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów 
Towarzystwa.  

§ 29. 

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa należy:  

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,  

2) wybór przewodniczącego, członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji 
Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego,  

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej 
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa,  

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej 
Komisji Rewizyjnej,  

5) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,  

6) nadawanie tytułu honorowego przewodniczącego Towarzystwa,  

7) przyznawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Towarzystwa,  

8) ustalanie wysokości składek członkowskich,  

9) podejmowanie uchwał o zmianie statutu,  

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,  

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne 
wymagają decyzji Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa. 
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§ 30. 
1. Zarząd Główny składa się z przewodniczącego Towarzystwa i członków, w liczbie od 15 do 

25 osób. Pracą Zarządu Głównego kieruje przewodniczący Towarzystwa. 

2. Przewodniczącego Towarzystwa wybiera Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa w 
głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zjazdu Delegatów w tym 
przedmiocie,  na okres 3 lat. Przewodniczącym Towarzystwa można być maksymalnie przez 
dwie kolejne kadencje. 

3. Pozostałych członków Zarządu Głównego wybiera Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa w 
głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zjazdu Delegatów w tym 
przedmiocie,  na okres 3 lat.  

4. Przewodniczący Towarzystwa i każdy z pozostałych członków Zarządu Głównego lub cały 
Zarząd Główny może ustąpić przed upływem swojej kadencji bądź z własnej inicjatywy bądź 
na żądanie Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa. 

5. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu Głównego Towarzystwa, 
władzom Zarządu przysługuje prawo do kooptacji, jednak liczba członków dokooptowanych 
nie może przekraczać 1/3 liczby jego członków. 

 
§ 31. 

Wybór członków Zarządu Głównego odbywa się w ten sposób, że każdy obecny i upoważniony 
do głosowania uczestnik Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa oddaje głos co najwyżej na 
tylu kandydatów, ilu ma zostać wybranych członków Zarządu Głównego. Ci kandydaci, którzy 
otrzymali największą liczbę głosów, zostają wybrani na członków Zarządu Głównego.  

 
§ 32. 

Zarząd Główny wybiera spośród siebie 10-osobowe Prezydium Zarządu Głównego, w skład 
którego wchodzą: przewodniczący Zarządu Głównego, 3 wiceprzewodniczących, sekretarz 
generalny oraz członkowie.  

 
§ 33. 

1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje 
Towarzystwo w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem 
działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny.  

2. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy liczby członków Prezydium, w tym przewodniczącego lub jednego                                  
z wiceprzewodniczących. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego 
posiedzenia. Podjęte uchwały podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu 
Głównego.  

3. Uchwały Prezydium mogą być podejmowanie drogą elektroniczną.  

4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał.  
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§ 34. 

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków, w tym przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących zebrania. 
W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa 
razy w roku.  

3. W zebraniach Zarządu Głównego mogą brać udział przewodniczący zarządów oddziałów, 
jednakże nie uczestniczą oni w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami. 

4. Uchwały Zarządu Głównego mogą być podejmowane drogą elektroniczną. 

 

§ 35. 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:  

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz 
wytycznymi i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów,  

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,  

4) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej,  

5) uchwalanie preliminarzy budżetowych i zatwierdzanie bilansów rocznych Towarzystwa,    

6) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa, 

7) przyjmowanie członków wspierających Towarzystwa, 

8) rejestrowanie członków zwyczajnych, stowarzyszonych i wspierających, 

9) występowanie z wnioskiem do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie tytułu członka 
honorowego Towarzystwa (§ 14, pkt 4),  

10) występowanie z wnioskiem do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie tytułu honorowego 
przewodniczącego Towarzystwa,  

11) zawieszanie praw i obowiązków członkowskich członka zwyczajnego (§ 19), 

12) skreślanie z listy członków Towarzystwa i przywracanie członkowstwa w sytuacjach 
określonych w § 20, pkt 1, ppkt 2, 

13) podejmowanie uchwały w kwestii skierowania do Sądu Koleżeńskiego wniosku o 
wykluczenie członka Towarzystwa (§ 20, pkt 1, ppkt 3. lit. b), 

14) powoływanie oddziałów terenowych, nadzorowanie ich działalności oraz w uzasadnionych 
przypadkach ich zawieszanie i rozwiązywanie, 

15) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, 

16) rozpatrywanie odwołań od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków                         
i podejmowanie w tym przedmiocie ostatecznej decyzji. 
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§ 36. 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli Towarzystwa, odrębnym od 
Zarządu Głównego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 

2. Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z pięciu członków, nie będących 
członkami Zarządu Głównego ani Sądu Koleżeńskiego, wybieranych na okres trzech lat przez 
Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa w głosowaniu przeprowadzanym w taki sposób, w jaki 
wybierani są członkowie Zarządu Głównego (§ 31).  

3. Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego 
zastępcę. 

4. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy jej składu osobowego.  

5. W przypadku zmniejszenia się składu Głównej Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji 
uzupełnienie jej składu następuje w drodze kooptacji. W tym trybie można powołać nie 
więcej niż ½ liczby członków pochodzących z wyboru. 

 
§ 37. 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku 
kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
finansowo-gospodarczej, pod względem jej celowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Głównego oraz może objąć swoją 
kontrolą działalność oddziałów terenowych Towarzystwa. 

3. Główna Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie z 
działalności władz Towarzystwa, co najmniej raz na 3 lata.  

4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami 
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.  

5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu 
Głównego i Prezydium z głosem doradczym.  

 
§ 38. 

Szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony 
przez Walny Zjazd Delegatów.  

 
§ 39. 

1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu osób, nie będących członkami Zarządu Głównego ani 
Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, wybieranych na okres trzech lat przez Walny 
Zjazd Delegatów Towarzystwa w głosowaniu przeprowadzanym w taki sposób, w jaki 
wybierani są członkowie Zarządu Głównego (§ 31).  

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.  

3. Sąd Koleżeński podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy jego składu osobowego.  

4. W przypadku zmniejszenia się składu Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji 
uzupełnienie jego składu następuje w drodze kooptacji. W tym trybie można powołać nie 
więcej niż ½ liczby członków pochodzących z wyboru.  
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§ 40. 

1. Do kompetencji i obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy: 

1) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikłych w obrębie Towarzystwa w 
sprawach objętych zakresem działalności Towarzystwa, 

2) wydawanie orzeczeń o wykluczeniu z Towarzystwa (§ 20, pkt 1, ppkt 3. lit c), 

3) kierowanie do Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa wniosku o pozbawienie 
członka honorowego jego tytułu (§ 20, pkt 2). 

2. Sąd Koleżeński składa na każdym Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa sprawozdanie ze 
swojej działalności. 

 
 

Rozdział V 

Oddziały terenowe Towarzystwa 
 

§ 41. 

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych zamieszkujących lub pracujących 
w jednym lub większej liczbie pobliskich województw, Zarząd Główny na podstawie uchwały 
powołuje oddział. 

2. Do oddziału należą członkowie mieszkający lub pracujący na terenie województwa w którym 
powołano oddział oraz członkowie mieszkający lub pracujący na terenie pobliskich 
województw określonych przez Zarząd Główny uchwałą powołującą oddział. 

3. Zarząd Główny może podjąć uchwałę o rozwiązaniu oddziału w przypadku zmniejszenia się 
liczby członków oddziału do poniżej 15.  

 

 
§ 42. 

1. Oddział inspiruje, organizuje i prowadzi badania naukowe, organizuje odczyty, zebrania 
dyskusyjne, konferencje, seminaria i kursy o charakterze naukowym lub popularno-
naukowym o zasięgu lokalnym. 

2. Oddział rozpowszechnia wśród swoich członków informacje o działalności Towarzystwa. 

 

§ 43. 

1. Władzami Oddziału są:  

1) Walne Zebranie Oddziału,  
2) Zarząd Oddziału,  
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.  

2. Kadencja wszystkich władz oddziału trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 
jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Oddziału w tym przedmiocie. 
W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz oddziału, władzom tym przysługuje 
prawo do kooptacji, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby 
członków tych władz. 
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§ 44. 

1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału. 

2. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przynajmniej raz na trzy lata. 

 

§ 45. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:  

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej oddziału, zgodnie z 
postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa,  

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej 
Oddziału,  

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,  

4) wybór delegatów i zastępców delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.  

5) wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Wybór ten odbywa się w 
podobny sposób, jak wybór członków Zarządu Głównego (§ 31). 

 
§ 46. 

Walne Zebranie Oddziału ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy 
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie − bez 
względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału podejmowane są zwykłą 
większością głosów. 

 
§ 47. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może być zwoływane na żądanie Zarządu 
Głównego Towarzystwa, na wniosek Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 
1/3 liczby członków Oddziału.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których 
zostało zwołane.  

 
§ 48. 

O terminie, miejscu, porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia 
członków na co najmniej 14 dni przez zwołaniem zebrania.  

 
§ 49. 

Zarząd Oddziału składa się z 5-8 osób, w zależności od wielkości oddziału, które spośród siebie 
wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.  
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§ 50. 

Pełniona funkcja członka Zarządu Oddziału ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej, zgłoszonej na piśmie rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału; 

2) niewypełnienia zobowiązań przez członka Zarządu; 

3) śmierci członka Zarządu Oddziału. 

 
§ 51. 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:  

1) reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,  

2) kierowanie działalnością oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz 
Towarzystwa,  

3) przyjmowanie członków zwyczajnych, stowarzyszonych i wspierających Towarzystwa, 

4) prowadzenie ewidencji członków Oddziału, sporządzanie i przesyłanie raz w roku do Zarządu 
Głównego imiennych spisów członków Oddziału,  

5) organizowanie zebrań, narad, konferencji, odczytów, inspirowanie i organizowanie badań i 
innych działań, zgodnych z celami Towarzystwa,  

6) opracowywanie i uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej, zgodnej z celami 
Towarzystwa,  

7) opracowywanie rocznych preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia 
Zarządowi Głównemu,  

8) zarządzanie majątkiem i funduszami oddziału, a w przypadku oddziałów nieposiadających 
osobowości prawnej zarządzanie majątkiem i funduszami w ramach uprawnień 
przyznawanych przez Zarząd Główny,  

9) składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i 
finansowej oraz sprawozdań na wniosek Zarządu Głównego. 

 

§ 52. 

Posiedzenia Zarządu Oddziału są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał.  

 

§ 53. 

Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub sekretarza. W razie równości 
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.  

 

§ 54. 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków Oddziału, którzy spośród siebie 
wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.  

2. Komisja Rewizyjna Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy jej składu osobowego.  
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§ 55. 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrolowanie całokształtu działalności 
finansowo-gospodarczej oddziału co najmniej raz w roku.  

2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami 
wynikającymi z ustaleń kontroli.  

3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Oddziału może brać udział w posiedzeniach Zarządu 
Oddziału i Prezydium z głosem doradczym.  

 
§ 56. 

W obrębie oddziałów mogą być na wniosek Zarządu Oddziału i za zgodą Zarządu Głównego 
powoływane sekcje naukowe oraz komisje problemowe stałe i doraźne. 
 
 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze 
 

§ 57. 

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, którymi dysponuje 
Zarząd Główny oraz na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny – Zarządy 
Oddziałów.  

 

§ 58. 

Fundusze Towarzystwa pochodzą:  

1) ze składek członkowskich,  

2) z dochodów majątku Towarzystwa, 

3) z dotacji, grantów, subwencji, darowizn i zapisów,  

4) z wpływów z działalności statutowej oraz z dochodów z prowadzonej działalności 
gospodarczej Towarzystwa, jeżeli działalność taka zostanie podjęta, 

5) z wpływów z ofiarności publicznej. 

 

§ 59. 

Wpływy ze składek członkowskich są wykorzystywane przez Zarząd Główny i Zarządy 
Oddziałów.  Oddziały mają prawo refundacji przez Zarząd Główny kosztów poniesionych na 
własną działalność statutową w wysokości 50% składek  przekazanych przez oddział 
terenowy    w danym okresie rozliczeniowym. 

 

§ 60. 

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa, zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa 
wymagają zgody władzy rejestracyjnej.  
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§ 61. 

1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają 2 osoby: przewodniczący 
Zarządu Głównego lub jeden wiceprzewodniczący oraz sekretarz generalny.  

2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są 2 podpisy: przewodniczącego lub 
jednego  z wiceprzewodniczących oraz sekretarza generalnego.  

3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oddziału posiadającego osobowość 
prawną uprawnieni są przewodniczący Oddziału i wiceprzewodniczący Oddziału.  

 

 
Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa 
 

§ 62. 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 
2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.  

 

§ 63. 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa 
większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych 
do głosowania.  

2. Sposób i zasady likwidacji Towarzystwa uchwala Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa 
zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania, przy czym w razie 
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów 
Towarzystwa. 

3. Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa o przeznaczeniu majątku Towarzystwa 
podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych  w 
Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, ze zm.). 

 

§ 64. 

Statut wchodzi w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 


