TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE
SOCIETAS SCIENTIARUM PLOCENSIS
Organizacja pożytku publicznego
KRS 0000136357
Rok założenia 1820
STATUT TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO
uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TNP w dniu 28 listopada 2003r. wpisany do
KRS 25 marca 2004r.
Towarzystwo Naukowe Płockie założone w 1820 roku wyrasta z ducha tolerancji i
oświecenia. Jednoczy ludzi, chcących pracować dla ogólnego dobra, a w szczególności dla
społeczności lokalnej. Fundamentalnym celem jego działalności jest upowszechnianie wiedzy jako
źródła wszelkiego postępu.
Zobowiązane przykładem przodków, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne
z ponad tysiącletniego dziedzictwa Państwa i Płocka, Towarzystwo Naukowe Płockie stoi na straży
narodowych wartości i ochroną otacza dobra kultury, będące miarą ludzkiej cywilizacji.
Wierni ideom założycieli naszych ten oto Statut Towarzystwa Naukowego Płockiego
uchwalamy, aby jego postanowienia wypełniać ku pożytkowi publicznemu.
Wszystkich, którzy dla dobra Towarzystwa Naukowego Płockiego ten Statut będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie godności człowieka i jego prawa do wolności a
poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę naszego stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
2.
3.
4.

§1
Towarzystwo jest samorządnym i dobrowolnym zrzeszeniem społeczno- -naukowym osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje i wolę pracy naukowej dla dobra ogólnego.
Towarzystwo nosi nazwę: „Towarzystwo Naukowe Płockie (Societas Scientiarum Plocensis),
w skrócie „TNP", zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Towarzystwem".
Towarzystwo używa znaku graficznego, którego wzór określa załącznik nr 1 do Statutu.
Nazwa Towarzystwa i jego znak graficzny są prawnie zastrzeżone.
§2
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Płock.

§3
1. Towarzystwo działa na obszarze Mazowsza, a szczególnie województwa mazowieckiego i
ziem ościennych.
2. Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.
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§4
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
§5
1. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 roku z późniejszymi.
zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
3. Towarzystwo ma prawo zakładania oddziałów na warunkach określonych w niniejszym
statucie.
§6



Towarzystwo posługuje się pieczęciami:
okrągłą z własnym znakiem graficznym w środku oraz napisem w otoku: Towarzystwo
Naukowe Płockie;
podłużną oraz innymi pieczęciami i znakami określonymi w przepisach szczegółowych.

§7
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
profilu działalności oraz może zawierać z nimi porozumienia.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁALNOŚCI
§8
Towarzystwo, kontynuując postępowe tradycje polskiej myśli naukowej, ma na celu
krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie
materiałów naukowych, w szczególności dotyczących Płocka i terenów związanych z regionem
Mazowsza, w zakresie różnych gałęzi wiedzy.
§9
Towarzystwo dla realizacji celów statutowych prowadzi działalność stosownie do przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr
96, poz. 873).
§ 10
Towarzystwo dla osiągnięcia swych celów prowadzi nieodpłatną działalność pożytku
publicznego, w ramach której może:
1) tworzyć komisje i sekcje naukowe,
2) zakładać oddziały terenowe,
3) prowadzić biblioteki naukowe,
4) organizować pracownie naukowe i techniczne,
5) wydawać we własnym zakresie bądź za pośrednictwem instytucji wydawniczych dzieła i
roczniki, sprawozdania oraz czasopisma naukowe, popularnonaukowe, literackie, z dziedziny
historii, kultury, oświaty i sztuki oraz inne,
6) wydawać kwartalnik „Notatki Płockie",
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7) wykonywać własne i zlecone prace naukowo-badawcze, ekspertyzy i prowadzić działalność
wydawniczą,
8) realizować prace naukowe i popularnonaukowe, fotograficzne i fonograficzne oraz inne
audiowizualne,
9) prowadzić działalność popularnonaukową za pośrednictwem nowoczesnych nośników
informatycznych, w tym Internetu,
10) prowadzić działalność oświatową i szkoleniową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) organizować sesje i konferencje naukowe oraz seminaria i sympozja,
12) urządzać cykliczne posiedzenia naukowe, odczyty i wykłady,
13) odbywać okresowe zebrania członków Towarzystwa,
14) współdziałać ze stowarzyszeniami kulturalnymi i zawodowymi,
15) współpracować z podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami samorządowymi,
16) podejmować akcje popularyzujące problematykę regionu, w szczególności naukę i kulturę,
17) urządzać wystawy promujące Płock i Mazowsze,
18) urządzać pokazy zbiorów bibliotecznych oraz dzieł sztuki,
19) organizować wycieczki naukowe,
20) udzielać pomocy i otaczać opieką osoby – zbieraczy pamiątek historycznych i materiałów
naukowych,
21) roztaczać opiekę nad zabytkami sztuki i historii, pomnikami przyrody oraz nad środowiskiem
biologicznym człowieka,
22) udzielać pomocy finansowej i przyznawać nagrody w związku z działalnością naukową w
kraju i za granicą, a także fundować stypendia imienia wybitnych osób dla utrwalenia ich
pamięci, w szczególności dla wyróżniających się studentów pochodzących z obszaru działania
Towarzystwa,
23) udzielać – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – pomocy materialnej członkom
Towarzystwa,
24) inicjować i organizować czyny społeczne oraz przyjmować dary (zapisy) od osób fizycznych i
prawnych – na rzecz Towarzystwa.
§ 11
Towarzystwo współpracuje z Polską Akademią Nauk, ze szkołami wyższymi, z
towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami naukowymi oraz kulturalno-oświatowymi w kraju i
za granicą.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 12
W wewnętrznej działalności Towarzystwa obowiązują zasady równości praw i obowiązków
wszystkich członków. Wzajemne stosunki między członkami winna cechować koleżeńskość,
wzajemny szacunek i życzliwość.
§ 13.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.
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§ 14
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna przyjęta w poczet
członków zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, interesująca się zagadnieniami nauki i
jej popularyzacją, posiadająca wyższe wykształcenie, mająca dorobek naukowy, bądź osoba
zasłużona dla nauki i kultury – po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch
wprowadzających członków Towarzystwa i po przyjęciu przez Zarząd.
§ 15
1. Godność członka honorowego mogą otrzymać osoby wybitnie zasłużone na polu nauki i
kultury, popularyzujące cele statutowe Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek
Zarządu.
3. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego; zwolniony on jest z opłacania składki
członkowskiej.
§ 16
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, deklarująca zainteresowanie celami statutowymi
Towarzystwa oraz gotowość wspierania finansowego jego działalności, przyjęta w poczet
członków przez zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający może uczestniczyć w pracach Towarzystwa z głosem doradczym.
3. Członek wspierający nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 17
Każdy członek Towarzystwa ma prawo:
brać udział w Walnym Zgromadzeniu,
wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
nosić odznakę organizacyjną,
przedstawiać Zarządowi kandydatów na członków honorowych i zwyczajnych,
korzystać ze zbiorów bibliotecznych, urządzeń oraz obiektów Towarzystwa zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie regulaminami.,
6) brać udział w sesjach, seminariach, sympozjach, posiedzeniach, odczytach i wykładach
naukowych organizowanych przez Towarzystwo,
7) publikować w wydawnictwach Towarzystwa własne prace naukowe i popularnonaukowe,
przyjęte przez organ nadzorujący wydawnictwa,
8) reprezentować Towarzystwo na zewnątrz z upoważnienia władz.
1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§ 18
Członkowie zwyczajni Towarzystwa są zobowiązani do:
przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
realizowania celów i zadań statutowych Towarzystwa,
aktywnego uczestnictwa w pracach komisji lub sekcji naukowych,
dbania o dobre imię Towarzystwa.
regularnego, tj. w terminie do 30 czerwca opłacania składki członkowskiej za dany rok,
dbania o majątek Towarzystwa i przyczyniania się do jego powiększania,
postępowania zgodnie z zasadami etyki i zasadami współżycia społecznego.
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1)
2)
3)

4)
5)

§ 19
Członkiem Towarzystwa przestaje być, kto:
złożył rezygnację z przynależności,
zostanie skreślony za zaległe składki członkowskie za okres półtora roku, chyba że Zarząd
uzna sytuację za usprawiedliwioną wyjątkowymi okolicznościami,
zostanie skreślony za nieprzestrzeganie statutu, działalność na szkodę Towarzystwa lub
postępowanie nieetyczne godzące w interes Towarzystwa lub pozbawienie praw publicznych
prawomocnym wyrokiem albo na skutek prawomocnego skazania na karę pozbawienia
wolności za przestępstwo umyślne,
zostanie skreślony z powodu śmierci,
uchwałą Zarządu zostanie skreślony z innych ważnych powodów.

§ 20
Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków w przypadkach, o których mowa w § 19
pkt. 2, 3 i 5 przysługuje prawo odwołania w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały – za
pośrednictwem Zarządu – do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 21
1. Władzami Towarzystwa są :
 Walne Zgromadzenie,
 Zarząd,
 Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, chyba że 3/4 obecnych na Walnym Zgromadzeniu uchwali jawne głosowanie.
Walne Zgromadzenie

1.
2.
3.
4.

5.

§ 22
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie – w pierwszym półroczu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków Towarzystwa – nie później niż w ciągu
30 dni od zgłoszenia żądania.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie sprawy,
dla których zostało zwołane.

§ 23
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
1) wybór spośród członków Towarzystwa Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2) przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w
sprawie absolutorium,
3) uchwalanie wytycznych (programów) pracy Zarządu i zatwierdzanie rocznych budżetów,
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4) podejmowanie uchwał w sprawach o szczególnym znaczeniu,
5) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd darowizn i zapisów,
6) wyrażanie zgody – na wniosek Zarządu – na zbycie składników majątku Towarzystwa w
sprawach wyższej wagi,
7) nadawania godności członka honorowego,
8) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia w czynnościach członka,
9) zmiana statutu,
10) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
11) rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa.

1.
2.
3.

4.

§ 24
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków
uczestniczących w Zgromadzeniu, chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
Do ważności uchwał w sprawie zmiany statutu wymagana jest większość 3/4 biorących udział
w głosowaniu.
W Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków Towarzystwa. W razie
braku tej liczby członków w wyznaczonym terminie, Walne Zgromadzenie będzie ważne w
drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
Przy wyborze władz Towarzystwa, za wybranych uważa się tych członków, którzy w
głosowaniu uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
Zarząd

§ 25
Zarząd jest naczelną władzą wykonawczą Towarzystwa i w okresie między Walnymi
Zgromadzeniami kieruje działalnością Towarzystwa.

1.
2.
3.
4.
5.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 26
Zarząd składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Zarząd wybiera spośród siebie: prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza
generalnego i skarbnika.
Do prawomocności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej połowa członków
Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez prezesa.
§ 27
Do zakresu działania Zarządu należy realizowanie celów Towarzystwa, a w szczególności:
nadzorowanie i koordynowanie działalności naukowej, popularnonaukowej i wydawniczej,
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i rozwojem naukowej Biblioteki im. Zielińskich i
innych bibliotek,
zarządzanie majątkiem i sprawami Towarzystwa w ramach budżetu i wytycznych
uchwalonych przez Walne Zgromadzenie,
podejmowanie decyzji w sprawie inwestycji i remontów,
przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań oraz projektu wytycznych (programu)
działalności i budżetu na każdy rok kalendarzowy,
przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków honorowych,
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7) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,
8) tworzenie komisji i sekcji naukowych,
9) odbywanie regularnie posiedzeń, a w miarę potrzeby - posiedzeń nadzwyczajnych o
charakterze uroczystym,
10) angażowanie i zwalnianie pracowników,
11) sprawowanie wewnętrznej kontroli nad działalnością komisji i sekcji naukowych,
12) przyjmowanie delegacji oraz gości krajowych i zagranicznych,
13) występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróżniających się działalnością
członków i pracowników odznaczeniami państwowymi lub regionalnymi oraz nagrodami,
14) rozpoznawanie sporów między członkami – w związku z działalnością w Towarzystwie,
15) tworzenie i nadzorowanie działalności oddziałów terenowych, a w przypadku naruszania przez
nie przepisów prawa lub postanowień niniejszego statutu –podejmowanie działań
dyscyplinujących do rozwiązania oddziału włącznie,
16) rozpatrywanie zaleceń i wniosków Komisji Rewizyjnej,
17) powoływanie dyrektora Biura Zarządu i innych kierowników jednostek organizacyjnych
Towarzystwa,
18) podejmowanie innych działań wynikających z niniejszego statutu i celów Towarzystwa.
§ 28
Prezes, wiceprezes, sekretarz generalny, dyrektor biura zarządu oraz główny księgowy
Towarzystwa są upoważnieni do złożenia wzorów podpisów bankowych i podpisywania pism
kierowanych do banku, przy czym na pismach tych musi figurować zawsze podpis co najmniej
jednego członka Zarządu.
§ 29
1. Prezes Towarzystwa:
 reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,
 kieruje bieżącą działalnością Zarządu,
 zwołuje posiedzenia Zarządu, ustala ich porządek oraz im przewodniczy,
 rozstrzyga głosowanie w razie równości głosów,
 czuwa nad przestrzeganiem Statutu oraz nad zbiorami i majątkiem Towarzystwa,
 nadzoruje aktywność członków,
 koordynuje działalność pozostałych członków Zarządu,
 podpisuje pisma Zarządu.
2. Prezes Towarzystwa może upoważniać członków Zarządu do zastępstwa w wykonywaniu
określonych przez siebie zadań i czynności.









§ 30
Sekretarz generalny:
prowadzi protokoły z posiedzeń Zarządu,
opracowuje wytyczne (programy) pracy,
przygotowuje sprawozdania z działalności,
czuwa nad rejestrem członków,
prowadzi księgę wydawnictw oraz nadzoruje działalność wydawniczą,
prowadzi księgę konferencji, sympozjów i sesji oraz prac naukowych i popularnonaukowych,
podpisuje wspólnie z prezesem (wiceprezesem) ważne pisma.
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§ 31
1. Skarbnik jest kierownikiem finansowo-księgowym Towarzystwa i odpowiada za jego majątek.
2. Skarbnik w szczególności:
 opracowuje roczny budżet Towarzystwa, a w razie potrzeby budżety cząstkowe,
 nadzoruje prowadzenie ksiąg rachunkowych i inwentarzowych Towarzystwa,
 nadzoruje terminowość i wysokość uiszczanych przez członków składek
członkowskich,
 nadzoruje strukturę przychodów i wydatków Towarzystwa,
 nadzoruje prawidłowość rozliczeń dotacji otrzymanych przez Towarzystwo,
 prowadzi księgę darów i czynów społecznych na rzecz Towarzystwa,
 nadzoruje pracę księgowości,
 podpisuje wspólnie z prezesem dokumenty finansowe.
§ 32
Członkowie Zarządu obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, brać czynny
udział w pracach Towarzystwa, spełniać powierzone im funkcje i zadania oraz składać sprawozdania z
ich realizacji.
Komisja Rewizyjna
§ 33
Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Towarzystwa.
§ 34
1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja wybiera spośród swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz
sekretarza.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być osoby pełniące jednocześnie funkcje członka Zarządu Towarzystwa lub
Zarządu Oddziału ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
b. nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 35
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 kontrola stanu majątku Towarzystwa,
 kontrola – raz do roku - całokształtu działalności finansowej i gospodarczej
Towarzystwa pod względem celowości, zgodności z prawem, statutem i uchwałami
Walnego Zgromadzenia,
 kontrola opłacania składek członkowskich,
 składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z oceną działalności
finansowej i gospodarczej oraz zarządzania majątkiem Towarzystwa.
2. Komisja może zlecić wykonanie ekspertyzy finansowo-księgowej rzeczoznawcom, po
uzgodnieniu z Zarządem kosztów tej ekspertyzy.
3. Komisja składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu i stawia
wniosek w przedmiocie absolutorium Zarządowi.
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4. Komisja w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru nad działalnością
Towarzystwa nie podlega Zarządowi.
§ 36
1. Posiedzenia Komisji są prawomocne jeżeli w obradach uczestniczy trzech członków w tym
przewodniczący lub jego zastępca.
2. Szczegółowe zasady działania Komisji określa jej Regulamin wewnętrzny.
ROZDZIAŁ V
AGENDY TOWARZYSTWA
Komisje i sekcje naukowe
§ 37
1. Komisje i sekcje naukowe tworzy się dla realizacji poszczególnych zadań Towarzystwa.
2. Komisje i sekcje tworzy i znosi Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej dziesięciu członków.
3. Komisje i sekcje działają na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Towarzystwa
regulaminów lub otrzymanych od niego zaleceń.
4. Komisje i sekcje posiadają własne zarządy składające się z trzech członków, w tym z
przewodniczącego i sekretarza.
5. Wewnętrzną strukturę organizacyjną komisji i sekcji zatwierdza Zarząd Towarzystwa.
Biblioteka
§ 38
1. Towarzystwo dla realizacji celów statutowych – jako swoją integralną część – prowadzi
Bibliotekę Naukową im. Zielińskich, zwaną dalej Biblioteką.
2. Biblioteka działa na podstawie Regulaminu ustanowionego przez Zarząd Towarzystwa.
3. Biblioteka gromadzi:
a. zbiory specjalne,
b. zbiory po 1945 roku wydania,
c. zbiory nieskatalogowane,
d. obiekty muzealne,
e. inne obiekty związane z obszarem działania Towarzystwa.
§ 39
1. Biblioteką kieruje Dyrektor Biblioteki powoływany spośród osób posiadających wyższe
wykształcenie i co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotekarstwie.
2. Zakres praw i obowiązków Dyrektora Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny
Towarzystwa ustanawiany przez Zarząd Towarzystwa.
§ 40
Towarzystwo może tworzyć i prowadzić inne biblioteki na podstawie regulaminów
ustanowionych przez zarząd Towarzystwa.
Pracownie naukowe i techniczne
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§ 41
1. Zarząd Towarzystwa dla realizacji celów statutowych może tworzyć pracownie naukowe i
techniczne.
2. Pracownie naukowe i techniczne działają na podstawie regulaminów ustanowionych przez
Zarząd Towarzystwa.
Oddziały terenowe
§ 42
1. Poza siedzibą Towarzystwa można tworzyć Oddziały terenowe.
2. Oddział terenowy jest integralną częścią Towarzystwa.
3. Członkowie Oddziału w swojej działalności realizują cele statutowe Towarzystwa, kierując się
postanowieniami Statutu oraz uchwałami i decyzjami władz Towarzystwa.
§ 43
1. Zarząd może wyrazić zgodę na założenie Oddziału terenowego Towarzystwa, jeśli:
a. co najmniej 15 członków Towarzystwa zamieszkałych w danej miejscowości, złoży
pisemny wniosek o założenie Oddziału,
b. członkowie-założyciele zadeklarują pracę społeczną w prowadzeniu Oddziału i
określą jego siedzibę.
2. Podstawę działalności Oddziału stanowią:
a. statut Towarzystwa,
b. regulamin działania Oddziału zatwierdzony przez Zarząd Towarzystwa,
c. budżet Oddziału.
3. Władzami Oddziału są:
a. Zarząd Towarzystwa, któremu Zarząd Oddziału składa roczne sprawozdanie ze swej
działalności,
b. Walne Zebranie Oddziału,
c. Zarząd Oddziału,
4. Pracami oddziału kieruje wybrany na czteroletnią kadencję przez Walne Zebranie Zarząd,
składający się z pięciu członków, w tym z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
5. Oddział używa pieczęci podłużnej i z dopiskiem „Oddział w..." .
6. Oddział może posiadać własne konto bankowe.
7. Zarząd Oddziału zabiega o gromadzenie własnych środków finansowych.
8. Majątek Oddziału wchodzi w skład majątku Towarzystwa i ujęty jest w jego księgach. Nadzór
finansowo-księgowy nad finansami Oddziału sprawuje skarbnik i główny księgowy
Towarzystwa.

a.
b.
c.
d.
e.

§ 44
Zarząd Towarzystwa może rozwiązać Oddział terenowy jeśli:
Walne Zebranie Oddziału złoży taki wniosek,
władze Oddziału nie przestrzegają postanowień Statutu, uchwał Zarządu oraz innych organów
statutowych Towarzystwa,
władze Oddziału działają na szkodę Towarzystwa,
brak środków finansowych uniemożliwia Oddziałowi dalsze prowadzenie działalności,
jeżeli liczba członków Oddziału będzie niższa od liczby określonej w niniejszym Statucie.
ROZDZIAŁ VI
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POSIEDZENIA NAUKOWE
Posiedzenia naukowe
§ 45
Posiedzenia naukowe mają upowszechniać i wzmacniać działalność
popularnonaukową Towarzystwa oraz winny umacniać więzi między jego członkami.

naukową

i

§ 46
1. Posiedzenia naukowe członków Towarzystwa winny odbywać się co najmniej dwa razy w
roku.
2. Posiedzenia naukowe mogą nosić charakter konferencji, sympozjów, sesji naukowych lub
popularnonaukowych.
3. Przedmiotem posiedzeń naukowych winno być między innymi:
 omawianie dzieł i prac naukowych,
 przedstawianie problematyki regionu,
 gromadzenie i upowszechnianie wiadomości popularyzujących dzieje narodu, regionu
i Płocka,
 inne tematy pogłębiające wiedzę i byt mieszkańców regionu.
ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 47
1. Na fundusze Towarzystwa składają się:
a. składki członkowskie,
b. dotacje władz państwowych , samorządowych oraz Polskiej Akademii Nauk,
c. wpłaty podmiotów gospodarczych, oraz innych instytucji i jednostek,
d. darowizny, spadki, zapisy i dotacje osób fizycznych,
e. wpływy z tytułu zleconych Towarzystwu prac naukowo-badawczych, ekspertyz i prac
wydawniczych oraz działalności gospodarczej,
f. wpływy ze sprzedaży wydawnictw Towarzystwa,
g. dochody pracowni prowadzonych przez Towarzystwo,
h. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego stanowiącego własność Towarzystwa,
i. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
j. przychody z innych rodzajów działalności statutowej,
k. dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo.
2. Źródła finansowania Towarzystwa są jawne.
§ 48
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w
następujących działach Polskiej Klasyfikacji Działalności:
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
58.11.Z – Wydawanie książek;
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
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2.
3.
4.
5.

72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych;
72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych;
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza;
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
91.01.Z – Działalność bibliotek;
77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim;
47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami;
68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
68.31.Z – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;
94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nieklasyfikowana.
Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów
statutowych Towarzystwa.
Działalność gospodarcza nie może być prowadzona ze środków przekazanych Towarzystwu w
formie dotacji, o których mowa w § 47 ust.1 pkt b Statutu.
Zarząd Towarzystwa może przyznać członkowi ze środków, o których mowa w ust. 2 nagrodę
pieniężną za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej, badawczej i społecznej.
Zarząd Towarzystwa, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może przyznać członkowi
pozostającemu w trudnych warunkach materialnych, ze środków, o których mowa w ust. 2,
bezzwrotną zapomogę pieniężną.

§ 49
1. Fundusze Towarzystwa mogą być wyłącznie obracane na cele związane z realizacją jego
zadań statutowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Towarzystwa i Oddziałów terenowych są budżety uchwalone
odpowiednio przez Zarząd Towarzystwa lub Zarząd Oddziału.
§ 50.
1. Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego następuje na podstawie uchwały
Zarządu, a w sprawach większej wagi – na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają prezes lub wiceprezes oraz
skarbnik lub członek Zarządu przez niego upoważniony, których podpisy są niezbędne dla
ważności pism i dokumentów w tym zakresie.
§ 51
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do
jego członków, członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi
pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”,
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b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów statutowych oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów statutowych
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie wynika z celu statutowego Towarzystwa,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa,
członkowie organów statutowych lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe”.
ROZDZIAŁ VIII
ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§ 52
1. Na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczy co najmniej 2/3 ogółu
członków, może uchwalić większością 3/4 głosów rozwiązanie i likwidację Towarzystwa.
2. W razie braku quorum w wyznaczonym terminie – uchwała w tym przedmiocie może zapaść
większością 3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogółu członków w drugim terminie,
który może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 7 dni.
3. Po uchwaleniu likwidacji Towarzystwa jego majątek przechodzi na cele naukowe – stosownie
do uchwały ostatniego Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53
1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych organów Towarzystwa, jeśli ich
powołanie przewiduje Statut, pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz innych organów Towarzystwa, jeśli ich
powołanie przewiduje Statut, nie mogą być pracownicy etatowi Towarzystwa oraz osoby, z
którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 54
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, zm. Dz. U. z 1990 r. Nr
14, poz. 86, z 1996 r. Nr 27, poz. 118 i z 1988 r. Nr 106, poz. 668) z późniejszymi zmianami.
§ 55
1. W przypadku opróżnienia stanowiska członka zarządu Towarzystwa, członka Komisji
Rewizyjnej bądź członka zarządu Oddziału w trakcie kadencji, uzupełnienie składu może
nastąpić poprzez dokooptowanie osoby spośród członków Towarzystwa, którą wskaże organ,
do którego następuje kooptacja.
2. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej statutowego składu
danego organu.
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§ 56
Władze Towarzystwa wybrane w myśl przepisów dotychczasowego Statutu, pełnią swe
funkcje do końca kadencji, na którą zostały wybrane.
§ 57
Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut uchwalony przez Walne
Zgromadzenie Towarzystwa w dniu 28 marca 1977 roku.
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