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31 maja 2014 r.

Kierownicy Sekcji Naukowych TPN
Członkowie TPN
Realizując zalecenia Zarządu TPN, który postanowił zwołać Walne Zgromadzenie
Członków TPN na dzień 28 czerwca 2014 r. a także postulaty Walnego Zgromadzenia TPN
z 2012 roku – Sekcja Prawa, Administracji, Organizacji i Zarządzania przekazuje do zaopiniowania następujące projekty dokumentów;
1. Statut TPN;
2. Ordynacja Wyborcza do władz TPN; Nowy tekst.
3. Regulamin Organizacyjny TPN. Nowy tekst.
Sekcja na swoim posiedzeniu w dniu 13 maja 2014 r. akceptowała opracowane przez Kierownika Sekcji propozycje zmian. Uwzględniają one także te uwagi i opinie, które do Sekcji
dotarły w 2013 r. a które Sekcja uznała za zasadne. Główne zmiany Statutu zmierzają do;
1/ wyeliminowania zróżnicowanej terminologii i wprowadzenia jednej, zgodnej z prawem;
2/ uporządkowania istoty Towarzystwa oraz chronologii merytorycznej zgodnie z regulacjami
prawa i § 1 Statutu
3/ zalegalizowania „Prezydium”, które ma zadania i kompetencje, ale którego „formalnie nie
ma we władzach Towarzystwa;
4/ uaktualnienia stanu prawnego i doprecyzowania miejsca publikacji ustaw oraz wzbogacenia podstaw prawnych o „inne przepisy” oraz „uchwały władz TPN”;
5/ zalegalizowania i objęcia ochroną prawną „logo” TPN. Formalnie logo nie istnieje, chociaż
faktycznie jest używane;
6/ rozszerzenia terenu działalności TPN na cały obszar RP oraz zagranicę;
7/ uporządkowania istoty „członkostwa wspierającego” zgodnie z ustawą;
8/ doprowadzenie do normalności sytuacji patowych (równa ilość głosów), gdyż istniejące
rozwiązania dają szansę „bycia za a nawet przeciw w tym samym głosowaniu”;
9/ uporządkowania spraw „wykładni regulacji statutowych”;
10/ uporządkowania pewnych statutowych niezgodności;
11/ usprawnienia procedur dotyczących wewnętrznego funkcjonowania Towarzystwa, w tym
dotyczących tworzenia kół zamiejscowych oraz dekoncentracji pewnych kompetencji i zadań.
Przedłożony członkom towarzystwa projekt zmian Statutu ma charakter otwarty a zawarty
jest dla przejrzystości na tekście obowiązującego Statutu. Proponowane zmiany obejmują
skreślenie tekstu aktualnego oraz dodanie kursywą (wytłuszczenia) tekstu proponowanego
a drobniejszym drukiem - uzasadnienia. Zawarte w tekście uzasadnienia, proszę potraktować
jako wyjaśnienia intencji zmian a nie pouczenia. Sekcja uznała, że przekazanie takiej wersji
jest czytelne i daje szansę na zgłaszanie innych uwag czy propozycji oraz odrzucenie zmian
proponowanych. W tym zakresie powinna obowiązywać zasada, że termin wszelkich uwag
i propozycji upływa po 14 dniach od chwili otrzymania tego Statutu z projektem zmian. Po 17
czerwca br. propozycje zmian uznaje się za „zaakceptowane”. Dla członków TPN nie dysponujących pocztą elektroniczną – niniejszy tekst jest do wglądu codziennie w godzinach pracy w siedzibie TPN. Sekcja Prawa zobowiązuje się do przeanalizowania wszystkich
zgłoszonych uwag, propozycji, zastrzeżeń oraz do ich przedstawienia wraz ze swoim stanowiskiem na Walnym Zgromadzeniu. Taki tryb umożliwia rzetelniejsze rozpatrzenie problematyki statutowej oraz gwarantuje jego stabilność w dłuższym okresie czasu.
Wyrażamy przekonanie, że ta propozycja zostanie przyjęta z życzliwością, z pożytkiem
dla naszego Towarzystwa.
Z wyrazami szacunku
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Statut
Towarzystwa Przyjaciół Nauk
im. Kazimierza Marii Osińskiego

w Przemyślu
(Tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Towarzystwo Przyjaciół Nauk
im. Kazimierza Marii Osińskiego w
Przemyślu, zwane w dalszych postanowieniach
statutu
„Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym o charakterze naukowym i posiada osobowość prawną .
2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.
3. Towarzystwo jest także organizacją pożytku publicznego i działa na
mocy ustawy o działalności pozytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U.
2003 Nr 96, poz. 873), ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 104 z późn.
zm.) oraz niniejszego statutu.
4. Towarzystwo działa na mocy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
2001 Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873z późn. zm.), innych przepisów
prawa powszechnie obowiązującego,
oraz niniejszego statutu i uchwał
władz stowarzyszenia.
(Uzasadnienie; TPN jest stowarzyszeniem,

stwa jest Rzeczypospolita Polska
oraz zagranica. region Polski południowo-wschodniej.
(Uzasadnienie; Regulacja statutowa ogranicza teren działalności Towarzystwa do
„regionu”, który i tak nie precyzuje jego
granic. Także pojęcie „region” nie występuje w przepisach prawa administracyjnego dotyczącego podziałów terytorialnych).

2. Siedzibą władz Towarzystwa
jest miasto Przemyśl.
§3
Towarzystwo posiada prawo używania pieczęci o treści: Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu
wraz z pełnym adresem pocztowym,
telekomunikacyjnym i kontem bankowym lub w formie skróconej, w
zależności od potrzeb.
1.Towarzystwo ma prawo używania
pieczęci podłużnej z pełną nazwą,
adresem numerem rachunku bankowego oraz okrągłej zawierającej
w otoku swoją nazwę oraz w środku
logo, jako znak prawnie chroniony.
2.Wzór pieczęci o których mowa w
ust. 1 ustala Zarząd Towarzystwa.
(Uzasadnienie; Skrócona wersja pieczęci
bez określenia w jakim zakresie jest mało
precyzyjna. TPN ma też swoje logo, ale nie
ma ono sankcji statutowej i znaku prawnie
chronionego, proponowana zmiana to
wprowadza)

które uzyskało na swój wniosek status organizacji pożytku publicznego; najpierw było stowarzyszeniem a dopiero później organizacją pożytku publicznego, także ustawy były uchwalane
chronologicznie- 1989 r. i 2003 r.)

§4
1. Stowarzyszenie Towarzystwo
opiera swoją działalność na pracy
społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. etatowych.

§2
1. Terenem działalności Towarzy2

Rozdział II
Cele i środki działania
§6
Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego Towarzystwo jest
stowarzyszeniem o charakterze naukowym a także organizacją pożytku
publicznego i realizuje zadania publiczne oznaczone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności: a jego
Cele towarzystwa obejmują w szczególności;
1. Wspiera i prowadzi Wspieranie i
prowadzenie prac naukowobadawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych,
2. popularyzuje naukę popularyzowanie nauki, wiedzy i kultury
wśród najszerszych kręgów społeczeństwa regionu,
3. Rozwija Rozwijanie zaplecza naukowo-badawczego i edukacyjnego
dla potrzeb środowiska naukowego,
kulturalnego i gospodarczego, w tym
miasta Przemyśla,
4. Publikuje Publikowanie wyników badań naukowych,
4. Popularyzuje Popularyzowanie
osiągnięć naukowych, wiedzy i kultury oraz promuje promowanie dorobku środowiska naukowego,
5. Podejmuje działania na rzecz
utworzenia Collegium Wschodnioeuropejskiego i funduszu rozwoju
ośrodka akademickiego w Przemyślu.
5. Podejmowanie działań służących
budowie, umacnianiu i promocji
Przemyskiego Ośrodka Akademickiego.
(Uzasadnienie; Ten rozdział dotyczy celów,

2. Stowarzyszenie Towarzystwo
może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków.
(Uzasadnienie; Używanie określenia stowarzyszenie w świetle treści § 1 oznacza,
że chodzi o inne niż TPN stowarzyszenie.
Jeśli chodzi o TPN to w postanowieniach
statutu jest to „Towarzystwo”. Ta uwaga
dotyczy zmian w całym statucie)

§5
1. Stowarzyszenie Towarzystwo
może być członkiem krajowych i
międzynarodowych organizacji o
tym samym lub podobnym profilu
działania.
2. O przystąpieniu do organizacji,
o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne
Zgromadzenie Zebranie Członków.
(Uzasadnienie; W prawie polskim „Zgromadzenie” jest zdefiniowane w ustawie z
dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Jest to „zgrupowanie co najmniej
15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad
lub wspólnego wyrażenia stanowiska”.
Art. 1 ust.2. Ustawa opublikowana w Dz.U.
Nr 51, poz. 297 z późn. zm. Zgromadzenie
nie jest „osobą prawną ani też instytucjonalną formą w której realizuje się prawo
do zrzeszania. W Zgromadzeniu nie ma
członków ani więzi między uczestnikami
Zgromadzenia. Po Zgromadzeniu – jego
uczestnicy się rozchodzą. Towarzystwo to
nie Zgromadzenie, a zatem jego władze
(organy) też nie mogą być nazwane Zgromadzeniem. W ustawie Prawo o stowarzyszeniach „najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków” – art.
11 ust. 1. W orzecznictwie sądowym te
sprawy są interpretowane w tym duchu,
zgodnie z literą prawa. (np. Zarządzenie z
dnia 15 kwietnia 2010 r. Sądu Rejonowego
Sądu Gospodarczego w Rzeszowie Wydział
XII Krajowego Rejestru Sądowego sygn.
akt. RZ XII Ns Rej. KRS 3753/10/729) Ta
uwaga dotyczy całego statutu).

a Statut stanowi o zadaniach, wymaga to
uporządkowania i proponowana zmiana to
czyni. Ponadto cała dotychczasowa regulacja wymaga zgodności z gramatyką języka
polskiego.)
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§7
Towarzystwo realizuje swoje cele
przez:
1. Prowadzenie specjalistycznych
prac naukowo-badawczych o znaczeniu ogólnokrajowym i regionalnym na zlecenie Komitetu Badań
Naukowych w Warszawie, organów
państwowych, administracji publicznej państwowej i samorządowej
oraz innych instytucji naukowych,
kulturalnych i gospodarczych.
2. Utrzymywanie i prowadzenie
biblioteki, wydawnictwa, pracowni i
zakładów zatrudniających pracowników. etatowych.
3. Wydawanie publikacji periodycznych, monograficznych i innych,
szczególnie dotyczących miasta
Przemyśla, regionu przemyskiego
oraz działalności Towarzystwa.
4. Współdziałanie z instytucjami i
organizacjami
zainteresowanymi
działalnością Towarzystwa.
5. Organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, odczytów i wykładów, konsultacji i zebrań publicznych o tematyce naukowej i
kulturalnej oraz kursów, szkoleń,
Wystaw i prezentacji multimedialnych.
6. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi i instytucjami kulturalnymi
w kraju i zagranicą.
7. Podejmowanie innych środków
i przedsięwzięć w celu realizacji celów zgodnych z celami statutowymi.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkami Towarzystwa mogą
być osoby fizyczne i prawne
2. Osoba prawna może być jedy-

nie wspierającym członkiem Towarzystwa.
3. Członek wspierający uczestniczy
w pracach Towarzystwa za pośrednictwem delegowanego przedstawiciela, którym jest członek zwyczajny
Towarzystwa.
(Uzasadnienie; Zgodnie z przepisami
ustawy, które potwierdza ust. 2 § 8 osoba
prawna może być tylko „członkiem wspierającym” Towarzystwo. Jedyny, ustawowy
wyjątek dający prawo zrzeszania się osób
prawnych dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. Wyjątek ten wprowadziła
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. tj. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm. Zasadę tę wprowadziły też ustawy z 1998 r.; o samorządzie
powiatowym i o samorządzie województwa.)

§9
Członkowie Towarzystwa dzielą się;
na: W Towarzystwie wyróżnia się;
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających zwyczajnych będących przedstawicielami członków wspierających,
3. Członków honorowych.
(Uzasadnienie; zwrot „dzielą się” oznacza
podział. Towarzystwo to pewna wspólnota,
to nie podział a integracja, łączenie).

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być
każdy obywatel polski, posiadający wykształcenie wyższe, który
pragnie wnieść wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa i złoży pisemną deklarację popartą przez
dwóch członków wprowadzających zatwierdzoną przez Zarząd
Towarzystwa.
2. Status wyższego wykształcenia
nie dotyczy dotychczasowych
członków.
3. Cudzoziemcy mogą należeć do
Towarzystwa zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli
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3. Zabrania się przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego
członków lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, a w
szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
4. Zabrania się wykorzystywania
majątku na rzecz członków Towarzystwa lub ich pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich.
5. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług
od podmiotów w których uczestniczą
członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.
§ 12
1. Członek zwyczajny ma prawo
do:
1) czynnego i biernego wyboru prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach
i innych zadaniach organizowanych i
współorganizowanych przez władze
Towarzystwa i Towarzystwo,
(Uzasadnienie; nie tylko władze towarzy-

polskich.
4. Członkiem wspierającym może
być osoba prawna lub fizyczna
uznająca cele Towarzystwa i deklarująca dobrowolnie określone
świadczenia na jego rzecz.
5. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna
szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów nauki polskiej i Towarzystwa. Nadanie
godności członka honorowego
następuje na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, na podstawie pisemnego wniosku Zarządu Towarzystwa. Osoby fizyczne nie będące członkami Towarzystwa
powinny potwierdzić na piśmie
gotowość przyjęcia godności
członka honorowego.
§ 11
1. Członkami Towarzystwa nie
mogą zostać osoby skazane prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
2. Członkowie Towarzystwa nie
mogą mieć udzielanych pożyczek z
funduszy Towarzystwa lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Towarzystwa, dotyczy to również pracowników Towarzystwa oraz osób, z którymi pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim we
wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, albo pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej, do
drugiego stopnia włącznie, albo są
związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli.

stwa są organizatorami w/w zadań. Towarzystwo także jest współorganizatorem
wielu zadań.)

3) korzystania z porad i pomocy w
zagadnieniach wynikających z jego
pracy naukowej, zawodowej lub społecznej,
4) korzystania - na prawach pierwszeństwa - z form działalności Towarzystwa służących podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych,
5) korzystania z Biblioteki Naukowej, pracowni i zakładów naukowych, zgodnie z ich regulaminami
oraz z innych świadczeń, urządzeń i
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4.Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa. Przedstawiciel członka
wspierającego jest zobowiązany do
regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń
przez
członka wspierającego. oraz przestrzegania statutu, regulaminów i
uchwał władz Towarzystwa.
5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

pomocy w prowadzeniu prac naukowo-badawczych,
6) zgłaszania wniosków i postulatów
dotyczących zagadnień działalności
Towarzystwa.
7) zaskarżania, do Walnego Zgromadzenia Zebrania Członków,
uchwał Zarządu Towarzystwa o
skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestnictwa w pracy
Towarzystwa,
2) regularnego opłacania składek
członkowskich,
3) dbania o rozwój Towarzystwa i
należytego wypełniania zadań zleconych im do realizacji przez władze
Towarzystwa,
4) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Towarzystwa.
§ 13
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1. pkt. 2-7.
2. Członek zwyczajny, któremu
nadano godność członka honorowego, oprócz praw z tego tytułu, zachowuje także wszystkie prawa
członka zwyczajnego.
3. Członek Wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem
doradczym w statutowych władzach
Towarzystwa. Członek Honorowy i
Członek Towarzystwa będący przedstawicielem członka wspierającego,
w czasie trwania jego osobowości
prawnej mają prawo brać udział z
głosem doradczym - w posiedzeniach statutowych władz Towarzystwa.

(Uzasadnienie; przywileje dla delegata
członka wspierającego (sponsora) są pochodną dla sponsoringu. Narzucanie sponsorom obowiązków jest nierealne)

§ 14
1. Członkostwo wygasa przez:
1) dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie,
2) skreślenie z listy członków Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich za okres przekraczający 2 lata,
3) wykluczenie członka na skutek
prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia
zasad statutowych, nieprzestrzegania
uchwał i regulaminów lub działania
na szkodę Towarzystwa, albo na
skutek pozbawienia członka praw
publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
4) śmierć członka,
5) likwidację osoby prawnej lub
utratę osobowości prawnej przez
członka wspierającego, będącego
osoba prawną.
2. Skreślenie lub wykluczenie
członka z listy członków może nastąpić na mocy uchwały Zarządu
Towarzystwa.
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3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje
prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia Zebrania.

ności Towarzystwa,
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie
sprawozdań z działalności Zarządu,
Prezydium, Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego,
4. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Zebrania dotyczących działalności Towarzystwa,
5. Wybór Prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego, na zasadach określonych w ordynacji wyborczej,
6. Uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Towarzystwa i jego
zmian,
7. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa,
8. Nadawanie lub cofanie godności członka honorowego Towarzystwa,
9. Rozpatrywanie odwołań w
sprawach członkowskich od uchwał
Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
10. Podejmowanie uchwał w
sprawie działalności gospodarczej,
11. Podejmowanie uchwał w
sprawie rozwiązania Towarzystwa i
przeznaczeniu jego majątku,
12. Podejmowanie innych uchwał,
które z mocy obowiązującego prawa
wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Zebrania.
§ 19
1. Walne Zgromadzenie Zebranie
zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa co roku.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zebrania ustala Zarząd Towarzystwa i podaje do wiadomości wszystkim
członkom co najmniej na 7 dni przed
planowanym terminem obrad.
§ 20

(Uzasadnienie; Likwidacja osobowości
prawnej sponsora nie powoduje „likwidacji” członka - przedstawiciela sponsora,
ale ogranicza tylko jego przywileje)

Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 15
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie Zebranie
Członków,
2. Zarząd Towarzystwa,
3. Prezydium Zarządu;
4. Komisja Rewizyjna,
5. Sąd Koleżeński.
(Uzasadnienie; Statut wprowadza organ o
nazwie „Prezydium”, a więc propozycja
legalizuje stan faktyczny)

§ 16
1. Kadencja władz Towarzystwa
trwa wynosi 3 lata i trwa do dnia
wyboru nowych władz i ujawnienia
tych zmian w KRS.
(Uzasadnienie; Ta propozycja gwarantuje
ciągłość władz)

2. Wybór członków władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
Rozdział V
Walne Zgromadzenie Zebranie
Czlonków
§ 17
1. Walne Zgromadzenie Zebranie
Członków jest najwyższą władzą
Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie Zebranie
może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Zebrania należy:
1. Uchwalanie statutu i jego
zmian,
2. Uchwalanie programu działal6

1. Do ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie
Zebranie konieczna jest obecność co
najmniej połowy liczby członków
Towarzystwa.
2. W przypadku braku quorum
Walne Zgromadzenie Zebranie może podejmować prawomocne uchwały w II-gim terminie, wyznaczonym
w tym samym dniu, po upływie 30
minut od terminu I-szego, bez
względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały w sprawie zmiany statutu mogą być powzięte większością
co najmniej 2/3 głosów obecnych na
Walnym Zgromadzeniu Zebraniu
członków Towarzystwa, natomiast
uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa wymagają obecności co
najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
4. Uchwały zapadają zwykłą
większością głosów.
§ 21
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zebranie może być zwołane
w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa.
2. Zarząd Towarzystwa jest obowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zebranie w ciągu
14 dni po otrzymaniu prawidłowego
żądania, z podaniem porządku obrad, na zasadach podanych w § 18
17 ust. 2.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zebranie Członków obraduje
wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
Rozdział VI
Zarząd Towarzystwa

§ 22
Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, reprezentuje
je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Zebraniem.
§ 23
1. Zarząd Towarzystwa składa się z
od 7 do 15 9 członków, w tym z
prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, redaktora wydawnictw i kierowników sekcji naukowych.
(Uzasadnienie; Walne Zebranie nie wybiera Kierowników Sekcji Naukowych, tylko
Sekcja)

2. W
posiedzeniach
Zarządu
uczestniczą kierownicy sekcji
naukowych.
(Uzasadnienie; Kierowników Sekcji wybierają członkowie Sekcji a nie Walne Zebranie, które wybiera członków Zarządu)

3. Prezes, wiceprezesi, i sekretarz,
skarbnik i redaktor wydawnictw stanowią Prezydium Zarządu Towarzystwa.
§ 24
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego
Zgromadzenia Zebrania oraz określanie kierunków działania Towarzystwa.
2. Zatwierdzanie Uchwalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz sprawozdań z ich wykonania,
3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa,
4. Decydowanie w sprawach
przedstawianych przez Prezydium
Zarządu,
5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Zebrań,
6. Powoływanie i rozwiązywanie
7

sekcji, pracowni, zakładów i komisji
naukowych, komisji problemowych i
kół zamiejscowych oraz ustalanie
zasad ich działania, w tym regulaminów ich pracy,
7. Przygotowywanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Zebraniu umotywowanych wniosków o
nadanie (lub pozbawienie) godności
członka honorowego Towarzystwa,
8. Powoływanie Komitetu Redakcyjnego, który redaguje organ Towarzystwa oraz inne wydawnictwa i
czasopisma inne publikacje Towarzystwa w tym czasopisma,
9. Prowadzenie współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami naukowymi
i kulturalnymi i organizacjami społecznymi w zakresie działań Towarzystwa,
10. Sprawowanie nadzoru nad Biblioteką Naukową TPN z jej działami etatowymi: Bibliotecznym, Administracyjnym i Wydawniczym, w
tym ustalanie Regulaminu Pracy i
Zakładowego Regulaminu Wynagradzania,
11. Podejmowanie decyzji w
sprawie działalności gospodarczej.
12. Ustalanie wysokości opłaty
wpisowej i składek członkowskich,
13. Składanie sprawozdań ze swej
działalności na Walnym Zgromadzeniu Zebraniu.
14.Podejmowanie
decyzji
we
wszystkich sprawach dotyczących
Towarzystwa a nie zastrzeżonych
statutowo na rzecz innych jego
władz.

razy w roku.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje
prezes lub wyznaczony wiceprezes
wspólnie z sekretarzem, powiadamiając pisemnie wszystkich członków Zarządu nie później niż 3 dni
przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Uchwały Zarządu zapadają
zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 1/2 liczby
członków Zarządu. W przypadku
równości rozstrzyga głos prezesa
Towarzystwa. równej ilości głosów
rozstrzygnięciem jest stanowisko
Prezesa zajęte w tym głosowaniu.
(Uzasadnienie; Takie rozwiązanie zapobiega głosowaniu „za a nawet przeciw”)

4. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Towarzystwa.
§ 26
Posiedzenia Prezydium Zarządu
odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej niż co najmniej raz w miesiącu zwoływane przez Prezesa lub
Wiceprezesa.
(Uzasadnienie; Wiceprezes w stowarzyszeniach nie jest „zastępcą wyznaczonym
przez Prezesa” ale pełnoprawnym członkiem organu kolegialnego).

§ 27
Do zakresu działania Prezydium Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, w tym
podejmowanie wszelkich decyzji finansowych i gospodarczych w ramach pełnomocnictwa udzielonego
przez Zarząd Towarzystwa
2. Nadzorowanie i kontrolowanie
pracy pracowników Towarzystwa
etatowych agend Biblioteki Naukowej, w tym załatwianie wszelkich
spraw osobowych zatrudnionych

(Uzasadnienie; Jest to kompetencja generalna zapobiegająca przechwytywaniu
kompetencji Zarządu przez inne organy).

§ 25
1. Zarząd Towarzystwa zbiera się
w miarę potrzeby, przynajmniej 4
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pracowników, łącznie z dokonywaniem regulacji płac wg zasad ustalonych w Zakładowym Regulaminie
Wynagradzania.
3. Nadzorowanie i koordynowanie
i kontrolowanie prac i działalności
sekcji naukowych i komisji problemowych oraz zakładów naukowych,
4. Opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Towarzystwa.
5. Przygotowywanie wniosków i
wystąpień o dotacje, kierowane do
władz państwowych, rządowych,
samorządowych i pozarządowych
oraz innych organizacji i instytucji.
6. Inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.
7. Składanie Zarządowi sprawozdań ze swej działalności.
(Uzasadnienie; Od roku 1990 zmieniono

Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie czynności
kontrolnych w zakresie całokształtu
działalności Towarzystwa przynajmniej dwa razy w roku,
2. Występowanie do Zarządu z
wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3. Składanie na Walnym Zgromadzeniu Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium władzom
Towarzystwa,
4. Składanie sprawozdań ze swej
działalności na walnym Zgromadzeniu Zebraniu Członków
§ 31
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem
doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu
Towarzystwa ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości służbowej.
§ 32
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego
przez Walne Zgromadzenie Zebranie a posiedzenia zwoływane są
przez jej Przewodniczącego lub sekretarza.
Rozdział VIII
Sąd Koleżeński
§ 33
1. Sąd Koleżeński składa się z od
3 do 5 członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera spośród swego grona przewodniczącego
i sekretarza.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych

nazewnictwo dawnych organów państwowych i jest „dualizm” w administracji publicznej. Organy administracji rządowej
(Rada Ministrów, Prezes RM, Minister,
wojewoda) są odróżniane od innych „organów państwowych” np. Komitetu Badań
Naukowych)

§ 28
Obsługą administracyjną władz
statutowych Towarzystwa zajmuje
się Dział Administracyjny Biblioteki
Naukowej TPN Towarzystwa.
Rozdział VII
Komisja Rewizyjna
§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z
od 3 do 5 członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera
spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza.
§ 30
Do zakresu działania Komisji
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władzach Towarzystwa.
§ 34
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.
2. Zespołowi rozpoznającemu
sprawy przewodniczy przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie
równości stron, z zapewnieniem
stronom prawa do obrony, a także
odwołania się do Walnego Zgromadzenia Zebrania Członków.
§ 35
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie
spraw związanych z naruszeniem
przez członków postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2. Rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa oraz naruszania zasad współżycia społecznego i sporów powstałych
na tle działalności Towarzystwa.
3. Składania sprawozdań ze swej
działalności na Walnym Zgromadzeniu Zebraniu Członków.
§ 36
Sąd Koleżeński może wymierzać
następujące kary organizacyjne:
1. Upomnienia,
2. Zawieszenia w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
3. Wykluczenie z Towarzystwa.
§ 37
Wykluczenie członka zwyczajnego z Towarzystwa następuje w razie:
1. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę
pozbawienia praw publicznych lub
karę wykonywania zawodu,
2. Poważnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów lub

uchwał władz Towarzystwa.
§ 38
Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.
Rozdział IX
Biblioteka Naukowa, sekcje naukowe, komisje problemowe i zakłady naukowo-badawcze
§ 39
1. Biblioteka Naukowa realizuje
cele statutowe Towarzystwa, szczególnie w zakresie gromadzenia zbiorów bibliotecznych i działalności
wydawniczej.
2. Biblioteka Naukowa, składająca
się z działów: Bibliotecznego, Wydawniczego i Administracyjnego
działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd TPN
Towarzystwa.
3. Do rozwiązywania zagadnień
naukowych, organizacyjnych, ekonomicznych i innych Zarząd Towarzystwa może powoływać sekcje naukowe i ich agendy oraz komisje
problemowe i koła zamiejscowe.
4. Do zadań sekcji naukowych należy prowadzenie prac naukowobadawczych, organizowanie zebrań
popularnonaukowych oraz krzewienie wiedzy w zakresie ustalonej dla
nich problematyki.
5. Do zadań komisji problemowych należy opracowywanie opinii
władz Towarzystwa w zakresie zagadnień prawnych, organizacyjnych,
ekonomicznych i innych zleconych
im przez władze Towarzystwa.
6. Zadaniem zamiejscowych kół
Towarzystwa jest wspieranie inicjatyw i zadań Towarzystwa oraz promowanie jego działalności i pozyskiwanie sojuszników w realizacji
celów statutowych.
10

§ 40
Do prowadzenia prac naukowobadawczych Zarząd Towarzystwa
może utworzyć samodzielne placówki naukowe zwane „zakładami”,
działającymi wg zatwierdzonych
przez Zarząd regulaminów.
Rozdział X
Majątek i fundusze Towarzystwa
§ 41
Majątek Towarzystwa stanowią
nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 42
1. Źródłem majątku Towarzystwa
są:
1) wpływy z wpisowego i składek
członkowskich,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dochody z działalności, na które
Towarzystwo posiada zezwolenie
właściwych organów administracji
państwowej publicznej.
4) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność
lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,
5) dotacje,
6) darowizny, zapisy i spadki.
7) inne dochody uzyskiwane zgodnie z obowiązującym prawem.

prezesa lub wiceprezesa oraz
kontrasygnata głównego księgowego.
(Uzasadnienie; takie rozwiązanie zapobiega paraliżowi władz statutowych i gwarantuje legalizm w gospodarce finansowej)

2. Prezydium Zarządu może zaciągać zobowiązania majątkowe do
kwoty ustalonej przez Zarząd.
Rozdział XI
Zmiana statutu i rozwiązanie
Towarzystwa
§ 45
Zmiana statutu może być dokonana na mocy uchwały Walnego
Zgromadzenia Zebrania powziętej
większością co najmniej 2/3 głosów
obecnych na Walnym Zgromadzeniu
Zebraniu Członków Towarzystwa.
§ 46
1. Dobrowolne rozwiązanie Towarzystwa może być postanowione
na osobnym, w tym celu zwołanym
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu
Zgromadzeniu.
2. Do podjęcia wiążącej uchwały
o rozwiązaniu Towarzystwa konieczna jest obecność co najmniej
2/3 liczby uprawnionych do głosowania członków, jeżeli co najmniej
4/5 z tej liczby oświadczy się za
rozwiązaniem Towarzystwa.
§ 47
1. W razie powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zebranie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, likwidatorami Towarzystwa są członkowie jego Zarządu.
2. Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa,
Nadzwyczajne
Walne
Zgromadzenie Zebranie może wskazać organizację lub instytucję społeczną, na której rzecz przejdzie majątek Towarzystwa po pokryciu zobowiązań Towarzystwa.

(Uzasadnienie; Sami sobie nie ograniczajmy możliwych dochodów z innych źródeł)

§ 43
Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz
dysponowania środkami Towarzystwa upoważniony jest Zarząd.
§ 44
1. Do zawierania umów, udzielania
pełnomocnictw
i
składania
oświadczeń woli we wszystkich
sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy
dwóch członków Zarządu, w tym
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Rozdział XII
Postanowienia końcowe
§ 48
1. Językiem urzędowym Towarzystwa jest język polski, w którym
ogłaszane są wszelkie publikacje
Towarzystwa.
2. Wyjątek od tej zasady stanowią:
1) streszczenia obcojęzyczne zamieszczane przy niektórych pracach,
2) wydawnictwa materiałów źródłowych spisanych w językach obcych,
3) w szczególnych przypadkach prace badawcze zgłaszane w językach
obcych,
4) publikacje dwujęzyczne.
§ 49
1.Prawo wiążącej interpretacji postanowień Statutu przysługuje Za-

rządowi Towarzystwa.
2. Sprawy sporne na tym tle rozstrzyga Walne Zebranie, po zasięgnięciu opinii Sekcji Prawa, Administracji, Organizacji i Zarządzania.
Wątpliwości wynikłe na tle interpretacji niniejszego statutu rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
(Uzasadnienie; Wątpliwości przy interpretacji Statutu mogą wystąpić w każdym czasie. Czekanie na Walne Zebranie (kosztowne i 1 x w roku) to tylko narastanie
konfliktów.)

§ 50
Statut oraz jego zmiany wchodzą
w życie po uprawomocnieniu się
stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Statut został uchwalony przez Nadzwyczajne walne Zgromadzenie TPN w dniu
17 czerwca 1998 r.,
a następnie został wpisany do rejestru s sądowego postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Przemyślu z dnia 16 września 1998 r. Sygn. Akt I Ns Rej St 46/98
Zmiany w statucie:
1. Wprowadzone przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków TPN w dniu 22 czerwca 2002 r. – uwidocznione w Rejestrze KRS nr
0000127870
2. Wprowadzone przez Walne Zgromadzenie Członków TPN w dniu 19 czerwca 2004 r. – uwidocznione w Rejestrze KRS nr 0000127870 dnia 14 kwietnia
2005 r.
3. Wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TPN
Przemyślu w dniu 4 marca 2011 r. - uwidocznione w Rejestrze KRS nr
OOOO127870 dnia 13 czerwca 2011 r.
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