Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), zwane dalej „Towarzystwem” jest stowarzyszeniem i posiada osobowość
prawną.
§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Kielce.
§4
Towarzystwo może używać odznak, oznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy
administracji państwowej.
§5
Działalność Towarzystwa opiera się przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania
§6
Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności naukowej, badawczej, upowszechnianie wiedzy
i wyników badań oraz szerzenie wiedzy o regionie.
§7
Towarzystwo realizuje swe cele przez:
1)

inicjowanie i organizowanie prac naukowych, badawczych oraz prowadzenie działalności usługowej i
popularyzatorskiej o charakterze naukowym,

2)

szeroką edukację społeczną ( ekologiczną, kulturoznawczą, historyczną, techniczną)

3)

współpracę ze stowarzyszeniami i placówkami naukowymi, społeczno-kulturalnymi oraz uczestnictwo w
społecznym ruchu naukowym i kulturalnym krajowym i zagranicznym,

4)

opracowywanie i popularyzowanie wyników badań naukowych przez ogłaszanie ich drukiem i
rozpowszechnianie,

5)

wydawanie własnych czasopism naukowych, prac popularnonaukowych i informacyjnych,

6)

organizowanie biblioteki naukowej,

7)

prowadzenie dokumentacji i bibliografii prac regionalnych

8)

przyznawanie nagród za działalność naukową oraz występowanie z wnioskami o wyróżnienie nagrodami i
odznaczeniami państwowymi członków Towarzystwa,

9)

podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji celów statutowych
§8

1.Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w celach zarobkowych i na własny rachunek według
ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.Obejmuje ona działalność wytwórczą, budowlaną, handlową i
usługową.
2. Dzialalność gospodarcza Towarzystwa i dochód z tej działalnosci może służyć wyłącznie realizacji celów
statutowych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1)

członków zwyczajnych,

2)

członków honorowych

3)

członków wspierających

3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa
§ 10
1)

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię
praw publicznych, pragnący urzeczywistniać cele Towarzystwa.

2)

Członków zwyczajnych cudzoziemców, nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski przyjmuje
się na podstawie pisemnej deklaracji.

3)

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd decyzją podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty
złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych o dwuletnim stażu
członkowskim.

4)

Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia decyzji. W razie
odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia
złożyć odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:
1)

wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa,

2)

uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa.

3)

należeć do jednej lub kilku Sekcji /Wydziału/,

4)

zgłaszać propozycje, uwagi i postulaty w zakresie działalności statutowej,

5)

przedstawiać swe prace i brać udział w posiedzeniach naukowych i dyskusjach, organizowanych przez
Towarzystwo,

6)

ogłaszać swe prace w wydawnictwach Towarzystwa, po uprzednim zaopiniowaniu przez Sekcję /Wydział/,

7)

otrzymywać materiały sprawozdawcze i informacyjne Towarzystwa oraz wydawnictwa Sekcji /Wydziałów/,
do których należy,

8)

korzystać z biblioteki i innych urządzeń Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd,

9)

czynnie realizować cele i zasady Towarzystwa,

10) .nosić odznakę Towarzystwa,

11) wglądu do protokołów Walnego Zebrania.
§ 12
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1)

przestrzegać postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2)

brać czynny udział w pracach Towarzystwa oraz realizować jego program,

3)

brać udział w Walnych Zebraniach Towarzystwa,

4)

płacić regularnie składki członkowskie.
§ 13

1.

Godność członka honorowego Towarzystwa może zostać nadana osobie fizycznej, która położyła wybitne zasługi
w dziedzinie nauki, kultury lub gospodarki regionu oraz szczególnie zasłużonej dla KTN.

2.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Towarzystwa większością 2/3 głosów,
obecnych członków w głosowaniu jawnym.

3.

Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku uiszczania składek członkowskich.

4.

Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego wymienione w § 11 Statutu
§ 14

1.

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna i fizyczna uznająca cele Towarzystwa.

2.

Przyjęcie na członka wspierającego dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie złożonej deklaracji w trybie
określonym w § 10 ust. 3 i 4 Statutu.

3.

Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym za pośrednictwem swego przedstawiciela w
zebraniach Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i korzystać z poradnictwa.

4.

Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń /składki
członkowskiej lub innej formy deklarowanego wsparcia/ oraz przestrzegania uchwał władz Towarzystwa.
§ 15

1.

2.

3.

Członkostwo ustaje na skutek:
1)

dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa,

2)

skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
za okres trzech lat.

Członkostwo wygasa na skutek:
1)

śmierci członka,

2)

likwidacji Towarzystwa,

3)

likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Wykluczenie członka następuje na skutek:
1)

popełnienia czynu hańbiącego,

2)

wydania orzeczenia przez Sąd Koleżeński.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 16
1.

1.Władzami Towarzystwa są:
1)

Walne Zebranie,

2)

Zarząd Towarzystwa,

3)

Komisja Rewizyjna,

4)

Sąd Koleżeński.

2.

Wyboru władz wymienionych w ust. 1 pkt 2, 3, 4 dokonuje Walne Zebranie członków w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów obecnych członków.

3.

Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata. Po upływie kadencji władze obowiązane są pełnić swe czynności do
czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

4.
5.

Członek może być wybrany tylko do jednej władzy Towarzystwa.
W razie zmniejszenia się toku kadencji, ustalonego w Statucie składu władz wymienionych w ust. 1 pkt. 2, 3, 4
zwolnione miejsce może zająć członek, który w wyborach uzyskał wymaganą liczbę głosów /w kolejności
otrzymanych głosów/.
§ 17

Uchwały władz Towarzystwa są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków, chyba że
postanowienia Statutu stanowią inaczej.
§ 18
1.

Jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Wydziały, Sekcje, Komisje, Biuro Towarzystwa i Biblioteka.

2.

Towarzystwo może tworzyć inne jednostki organizacyjne według potrzeb.

3.

Zasady tworzenia i strukturę jednostek, o których mowa w ust. 1 i 2, określa regulamin organizacyjny,
podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.

Rozdział V
A. Władze Towarzystwa
§ 19
1.

Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Towarzystwa.

2.

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.

4.

Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd i podaje do wiadomości członkom
Towarzystwa i organu nadzorującego, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku.
§ 20

1.

2.

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie:
1)

z inicjatywy Zarządu,

2)

na żądanie co najmniej ¼ ogólnej liczby członków,

3)

na wniosek Komisji Rewizyjnej

Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne zebranie w ciągu 1 miesiąca od otrzymania żądania,
wniosku lub podjęcia uchwały.

§ 21
Walne Zebranie:
1)

ustala kierunki działalności merytorycznej i finansowej na okres kadencji,

2)

podejmuje uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,

3)

uchwala projekt Statutu oraz jego zmiany,

4)

nadaje godność członków honorowych Towarzystwa,

5)

rozpatruje i przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

6)

udziela lub odmawia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

7)

wybiera Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński,

8)

podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady Zebrania, dotyczące działalności Towarzystwa,

9)

ustala wielkość składki członkowskiej,

10) rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu: o odmowie przyjęcia w poczet członków, oraz o zwieszeniu w
czynnościach członka Zarządu,
11) zatwierdza regulaminy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, regulamin organizacyjny oraz inne
regulaminy wewnętrzne,
12) zatwierdza sprawozdanie finansowe,
13) zatwierdza decyzje Zarządu o przyjęciu na rzecz Towarzystwa dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków
pochodzących z ofiarności publicznej lub o zbyciu majątku,
14) rozpatruje inne sprawy przedstawione przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

B. Zarząd Towarzystwa
§ 22
Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
§ 23
1.

Zarząd składa się z 9-11 członków. Na posiedzeniu zwołanym w ciągu 7 dni od daty wyborów, Zarząd ze swego
grona wybiera: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika.

2.

W razie zmniejszenia się składu Zarządu, ma zastosowanie § 16 ust. 5 Statutu.

3.

Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy, tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
§ 24

Zarząd Towarzystwa zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale.
§ 25
Zarząd obowiązany jest zawiadomić organ nadzorujący o terminie i miejscu posiedzenia, którego przedmiotem obrad
będzie sprawozdanie z wykorzystania środków pochodzących z dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz ofiarności
publicznej.
§ 26
Zarząd może zawiesić w czynnościach członka Zarządu, dopuszczającego się naruszenia postanowień Statutu lub nie
wywiązującego się z obowiązków członka. Od decyzji o zawieszeniu służy odwołanie do Walnego Zebrania.

§ 27
Do zakresu działalności Zarządu należy w szczególności:
1)

realizowanie zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami, zaleceniami Walnego Zebrania,

2)

uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,

3)

przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

4)

akceptowanie sprawozdania i zatwierdzenie projektu budżetu,

5)

zarządzanie majątkiem i podejmowanie decyzji w sprawie dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków
pochodzących z ofiarności publicznej,

6)

ustalenie kierunków i nadzorowanie działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i gospodarczej
Towarzystwa,

7)

ustalenie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Towarzystwa,

8)

załatwianie wszelkich spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i innych władz
Towarzystwa.
§ 28

1.

2.

Działalnością Towarzystwa między posiedzeniami Zarządu kieruje Prezydium Zarządu w granicach udzielonych
upoważnień.
Skład Prezydium Zarządu stanowią: Prezes, dwu wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.
§ 29

1.

Prezes Zarządu reprezentuje Towarzystwo przed władzami i instytucjami.

2.

Zwołuje posiedzenie Zarządu, Prezydium Zarządu i przewodniczy im.

C.

Komisja Rewizyjna
§ 30

1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. Składa się z 4-5 członków.

2.

W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej ma zastosowanie § 16 ust. 5 Statutu.

3.

4.

Komisja Rewizyjna wybiera w ciągu 7 dni od dnia wyboru spośród swego grona: przewodniczącego, jego
zastępcę i sekretarza.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

5.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i jego
Prezydium

6.

Nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej osoba prawomocnie sjazana za przestepstwo z winy umyslnej.

7.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństw,
powinowactwa, małżeństwa lub podległości służbowej z tytułu pracy a także w stosunku przysposobienia, opieki albo
kurateli.
8.
Członek Komisji Rewizyjnej może w zwiazku z wykonywaniem swojej funkcji otrzymywać tylko zwrot
uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż okreslona art. 8 pkt. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. nr 96 poz. 873)
§ 31

Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.
§ 32
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)

kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa z wyjątkiem działania Sądu Koleżeńskiego,

2)

przedstawianie Zarządowi lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących
działalności statutowej i finansowej Towarzystwa,

3)

składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

4)

składanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§ 33

Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania posiedzenia zarządu lub Prezydium z proponowanym przez siebie porządkiem
obrad.
D.

Sąd Koleżeński
§ 34

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków
postanowień Statutu i zasad programowych Towarzystwa oraz sporów wynikłych między członkami Towarzystwa w
związku z realizacją zadań statutowych.
§ 35
1.

Sąd Koleżeński jest dwu instancyjny i składa się z 4-5 członków, którzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

2.

Sąd Koleżeński w I instancji orzeka w składzie 3-osobowym.

3.

Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego I instancji rozpatruje Sąd Koleżeński w 5-osobowym składzie.

4.

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego jako II instancji są ostateczne
§ 36

W razie zmniejszenia się składu Sądu Koleżeńskiego ma zastosowanie § 16 ust. 5 Statutu.
§ 37
Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1)

upomnienie,

2)

naganę,

3)

zawieszenie w prawach członka na okres 6 miesięcy do 2 lat,

4)

wykluczenie z Towarzystwa.
§ 38

Wykluczenie członka z Towarzystwa następuje w razie poważnego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał
Towarzystwa.
§ 39
1.

Sąd Koleżeński działa na podstawie własnego regulaminu)

2.

Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu.

Rozdział VI
Majątek i gospodarka finansowa
§ 40
Majątek Towarzystwa składa się z:
1)

składek członkowskich,

2)

dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności publicznej,

3)

wpływów z działalności statutowej,

4)

dochodów z majątku Towarzystwa,

5)

dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
§ 41

Cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 42
1.

Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Towarzystwa
upoważniony jest Zarząd.

2.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach
majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch osób: Prezesa lub z jego upoważnienia
jednego z wiceprezesów oraz skarbnika lub głównego księgowego.
§ 43

1.Towarzystwo:
1/ nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń majatkiem Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków władz
Towarzystwa i pracowników Towarzystwa oraz na rzecz bliskich wymienionych w tym punkcie osób.
2/ nie przekazuje majątku Towarzystwa na rzecz osób wymienionych w pkt. 1 na zasadach innych niż na rzecz osób
trzecich.
3/ osoby wymienione w pkt. 1 mogą korzystać z majatku Towarzystwa wyłącznie na takich zasadach jak osoby
trzecie, przepis niniejszy nie stoi na przeszkodzie stosowaniu paragrafu 11 pkt. 8 Statutu.
4/ bliskimi są krewni i powinowaci w linii prostej, krewni i powinowaci w linii bocznej do II stopnia włącznie,
małżonkowie oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki albo kurateli.
2. Towarzystwo nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów w których uczestniczą
osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1.
Rozdział VII
Postanowienia ogólne
§ 44
1.

Projekt Statutu oraz zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów
obecnych członków.

2.

Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków
§ 45

1.

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić:

2.

1)

na podstawie własnej uchwały i wówczas likwidatorami Towarzystwa są członkowie Zarządu, o ile uchwała
ostatniego Walnego Zebrania nie stanowi inaczej,

2)

postanowieniem sądu na wniosek organu nadzorującego w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

zasady i tryb likwidacji oraz obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy.
§ 46

Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa, Walne Zebrania może wskazać organizacje lub instytucje społeczne, na których
rzecz przejdzie majątek Towarzystwa po zaspokojeniu jego zobowiązań.
§ 47
Sądem rejestrowym Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jest Sąd Wojewódzki w Kielcach.
§ 48
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104) oraz przepisy ustawy z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324).
§ 49
Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Towarzystwa w dniu 22 czerwca 1989 roku.

Decyzja
Na mocy art. 54 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104), wpisano
Kieleckie Towarzystwo Naukowe w Kielcach do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w
Kielcach pod Nr 2.

