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STATUT 
Towarzystwa Naukowego 

[pod nazwą:] 

 
Polskie Towarzystwo Leibnizjańskie – Societas Leibnitiana Polonorum 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 

Stowarzyszenie pod nazwą Polskie Towarzystwo Leibnizjańskie – Societas Leibnitiana 

Polonorum działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o  stowarzyszeniach  

(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2 

 

Towarzystwo posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

Siedzibą Towarzystwa jest Wrocław. 

 

§ 4 

 

Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także na terenie innych 

państw, o ile pozwalają na to przepisy prawne, względnie po uzyskaniu wymaganych prawem 

tych państw zezwoleń.  

 

§ 5 

 

Organem nadzorującym działalność Towarzystwa jest Prezydent miasta Wrocławia (art.8 

ust.2 pkt 2 Prawa o stowarzyszeniach w związku z art.92 ust.2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym; tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.). 

 

§ 6 

 

Towarzystwo jest dobrowolnym, naukowym zrzeszeniem osób fizycznych i w zakresie 

przewidzianym przez Ustawę osób prawnych, tworzonym w celu badań nad spuścizną naukową 

Gottfrieda Wilhelma Leibniza, w szczególności publikowania, propagowania i popularyzowania 

jego filozoficznych idei. 

 

§ 7 

 

1. Towarzystwo może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń 

oraz zawierać porozumienia o współdziałaniu. 
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2. Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o tym 

samym lub podobnym profilu działania.  

 

§ 8 

 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności 

gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony 

do podziału pomiędzy jego członków. 

 

§ 9 

 

Towarzystwo ma prawo posiadać i używać odznaki, pieczęci oraz znaku graficznego 

(logo) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w formie zatwierdzonej przez 

Zarząd Towarzystwa. 

 

Rozdział II 

Cele Towarzystwa 
 

§ 10 

 

      Celami Towarzystwa są:  

 

1. Badania na piśmienną spuścizną Gottfrieda Wilhelma Leibniza. 

2. Upowszechnianie wiedzy nad dokonaniami myśli filozoficznej G.W. Leibniza z wszystkich 

obszarów jego filozoficznej oraz naukowej aktywności.  

3. Upowszechnianie wiedzy o myśli filozoficznej i naukowej G.W. Leibniza wśród młodzieży 

akademickiej i kadry naukowej obszaru nauk humanistycznych, ale także społecznych, 

prawnych i technicznych. 

 

§ 11 

 

     Cele Towarzystwa będą realizowane poprzez: 

1. cykliczne spotkania członków Towarzystwa w ramach organizowanych w poszczególnych 

ośrodkach akademickich konferencji, 

2. nawiązywanie współpracy z podobnymi towarzystwami i naukowcami, zajmującymi się 

spuścizną Leibniza za granicą, 

3. dokonywanie przekładów prac G.W. Leibniza na język polski, 

4. inspirowanie członków do podejmowania przedsięwzięć służących podejmowaniu inicjatyw 

naukowych w postaci: konferencji, projektów naukowych, monograficznych publikacji 

dotyczących spuścizny naukowej G.W. Leibniza i tym podobnych, 

5. współpracę naukową z osobami prywatnymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, 
6. prowadzenie witryny internetowej, 
7. działalność wydawniczą. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§ 12 

 

1. Członkiem Towarzystwa może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która pisemnie oświadczy swoje 
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poparcie celów Towarzystwa i chęć przystąpienia do Towarzystwa. Koniecznym 

warunkiem dodatkowym jest posiadanie minimum jednej, recenzowanej publikacji 

naukowej dotyczącej spuścizny intelektualnej G. W. Leibniza. 

2. Do Towarzystwa mogą należeć także cudzoziemcy, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi obywateli polskich.  

3. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:  

1) zwyczajnych, 

2) honorowych, 

3) wspierających. 

 

§ 13 

 

Wniosek o nabycie członkostwa składa się Zarządowi Towarzystwa w formie pisemnej 

deklaracji. Decyzję o nadaniu członkostwa podejmuje Zarząd Towarzystwa i ostatecznie 

zatwierdza Prezes Towarzystwa.  

 

§ 14 

 

Prawa i obowiązki członków: 

 

1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma czynne i bierne prawo wyborcze. 

2. Członkiem honorowym zostać może osoba o szczególnym dorobku i autorytecie naukowym 

dotyczącym Patrona Towarzystwa. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka nie mająca 

osobowości prawnej, zainteresowana działalnością i celami Towarzystwa. Podmioty te 

działają w Towarzystwie przez swoich przedstawicieli. 

4. Uprawnienia wymienione w ustępie pierwszym nie dotyczą członków honorowych i 

wspierających. Przysługują im natomiast pozostałe prawa i obowiązki członków 

zwyczajnych. 

5. Członek Towarzystwa ma prawo do: 

1) udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo, 

2) korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji posiadanej przez Towarzystwo, 

3) współdecydowania w sprawach Towarzystwa. 

6. Członek Towarzystwa jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu Towarzystwa i uchwał jego władz, 

2) wykonywania prac społecznych na rzecz Towarzystwa. 

7. Członek honorowy zwolniony jest ze zobowiązań finansowych wobec Towarzystwa. 

 

§ 15 

 

1.   Ustanie członkostwa następuje z chwilą: 

1) złożenia Zarządowi Towarzystwa pisemnej rezygnacji przez członka, 

2) śmierci członka, 

3) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu. 

2.   Skreślenie z listy członków następuje w razie: 

1) nieudzielania się w pracach Towarzystwa przez okres dłuższy niż dwa lata, 

2) nienależytego wypełniania obowiązków członka, 

3) niepłacenia składek ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków, 

4) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

8. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w 

terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna. 
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Rozdział IV 

Władze Towarzystwa 
 

§ 16 

 

Władzami Towarzystwa są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków, 

2) Zarząd składający się z pięciu członków: 

a) Prezesa Zarządu, 

b) Wiceprezesa Zarządu, 

c) Członka Zarządu,  

d) Sekretarza,  

e) Skarbnika. 

3) Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, w tym przewodniczącego. 

 

§ 17 

 

1. Najwyższa władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków,  zwoływane raz 

na cztery lata. 

2. W nagłych okolicznościach na wniosek pełnego składu Zarządu zwołuje się 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. 

 

§ 18 

 

Na pisemny wniosek prezesa Zarządu i co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa 

zwołuje w ciągu 14 dni zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. 

 

§ 19 

 

1. Ukonstytuowanie władz Towarzystwa: 

1) Zarząd i Komisję Rewizyjną wybierają członkowie na Walnym Zgromadzeniu 

Członków w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu 

jawnym, 

2) wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów, 

3) członkowie Zarządu wybierają w głosowaniu jawnym Prezesa, Wiceprezesa, Członka 

Zarządu, Sekretarza i Skarbnika, z wyjątkiem przewidzianym w ust. 2,  

4) członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą pełnić swe funkcje przez okres 

dłuższy niż jedna kadencja, 

5) członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają w głosowaniu jawnym przewodniczącego, 

z wyjątkiem przewidzianym w ust. 2,  

6) nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

7) kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, 

8) członkostwo Zarządu i Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci 

członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

9) odwołanie członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w razie: 

a) złożenia rezygnacji, 

b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 

c) istotnego naruszenia postanowień statutu.  

2. Pełen skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej pierwszej kadencji wybierany jest przez 

członków założycieli Towarzystwa in gremio na zebraniu założycielskim Towarzystwa.  
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§ 20 

 

      Uzupełnienie składu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje na Walnym 

Zgromadzeniu Członków. 

 

§ 21 

 

      Kompetencje władz Towarzystwa: 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1) uchwalenie zmian Statutu, 

2) dokonywanie oceny działalności Zarządu i jego członków, 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

4) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących Towarzystwa, 

5) ustalanie wysokości składki członkowskiej, 

6) rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu, 

7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa. 

 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,  

2) organizowanie bieżącej działalności Towarzystwa: 

a) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania, 

b) sprawowanie zarządu majątkiem Towarzystwa, 

c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia, 

d) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz 

likwidacji Towarzystwa, 

3) uchwalanie rocznych wpływów i wydatków finansowych oraz podejmowanie decyzji 

majątkowych, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie nadania i utraty członkostwa, 

5) pracami Zarządu kieruje prezes, 

6) Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, 

7) w braku większości głosów przeważa głos prezesa Zarządu. 

 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) sprawowanie bieżącej kontroli działalności Towarzystwa, pod względem działalności 

przestrzegania przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, innych przepisów 

prawnych oraz postanowień niniejszego Statutu, 

2) kontrola działalności finansowej i gospodarczej, 

3) składanie pisemnego sprawozdania z kontroli działalności Towarzystwa na Walnym 

Zgromadzeniu Członków, 

4) stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 

§ 22 

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa upoważnieni są: 

1) prezes Zarządu Towarzystwa, 

2) dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa, działający wspólnie, 

3) członek Towarzystwa, któremu pełny skład Zarządu Towarzystwa udzieli 

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli. 

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są prezes i wiceprezes lub dwóch 

członków Zarządu, przy czym zaciągnięcie zobowiązań majątkowych przekraczających 
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30.000,00 zł (trzydziestu tysięcy złotych) wymaga współdziałania prezesa i dwóch 

członków Zarządu.  

3. Zawarcie umowy o pracę z członkami Zarządu wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 23 

 

Działalność programowa i gospodarcza Towarzystwa prowadzona jest bezpośrednio przez 

Towarzystwo lub jego Oddziały i Przedstawicielstwa terenowe; w razie potrzeby we współpracy 

z osobami fizycznymi i prawnymi. 

§ 24 

 

Władze towarzystwa podejmują decyzje w formie uchwał. 

1) do ważności uchwał władz Towarzystwa wymagana jest obecność co najmniej 

połowy liczby członków, 

2) o terminie walnego Zgromadzenia członkowie Towarzystwa zawiadamiani są na dwa 

tygodnie naprzód listami poleconymi lub pocztą elektroniczną, 

3) uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej, bądź zostanie zgłoszony wniosek przez 

członka Towarzystwa, aby głosowanie było tajne. 

 

Rozdział V 

Oddziały i Przedstawicielstwa terenowe Towarzystwa 
 

§ 25 

 

1. W miarę potrzeb Zarząd powołuje Oddziały oraz Przedstawicielstwa terenowe Towarzystwa, 

określając teren ich działalności. 

2. Członkami Oddziału i Przedstawicielstwa terenowego są wszyscy członkowie Towarzystwa 

zamieszkali na obszarze działalności danego Oddziału lub Przedstawicielstwa. 

3. Oddział i Przedstawicielstwo terenowe realizuje cele statutowe Towarzystwa na swoim 

obszarze działania. 

4. Władzami Oddziału i Przedstawicielstwa są; 

- Walne Zgromadzenie Członków Oddziału lub Walne Zgromadzenie Członków 

Przedstawicielstwa, 

- Zarząd Oddziału lub Zarząd Przedstawicielstwa, 

- Komisja Rewizyjna Oddziału lub Komisja Rewizyjna Przedstawicielstwa. 

5. Do działalności władz Oddziału i Przedstawicielstwa terenowego stosuje się odpowiednio 

postanowienia Statutu dotyczące władz Towarzystwa. Szczegółową organizację, zakres 

działania i kompetencje władz Oddziałów i Przedstawicielstw Terenowych określa regulamin 

uchwalony przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Przedstawicielstwa, pod warunkiem jego 

zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa. 

6. Oddziały i Przedstawicielstwa terenowe Towarzystwa mogą zostać zawieszone lub 

rozwiązane przez Zarząd Towarzystwa na wniosek Prezesa Towarzystwa w przypadku: 

- prowadzenia przez Oddział lub Przedstawicielstwo terenowe działalności niezgodnej z 

celami albo Statutem Towarzystwa, 

- braku koordynacji działalności Oddziału lub Przedstawicielstwa terenowego z Zarządem 

Towarzystwa, 

- braku aktywności Oddziału lub Przedstawicielstwa przez ponad rok.  

   

 

 

Rozdział VI 
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Majątek i finanse Towarzystwa 
 

§ 26 

 
Majątek Towarzystwa powstaje:  

1) ze składek członkowskich, 

2) z darowizn, spadków i zapisów, 

3) z dochodów własnej działalności gospodarczej, 

4) z dochodów z majątku Towarzystwa. 

       Wysokość i częstotliwość pobierania składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie 

Członków. 

 

§ 27 

 

1.  Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. 

2.  Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie   

       może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 28 

 

      Zmiana Statutu Towarzystwa następuje przez uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków 

podjętą na zasadach ogólnych. 

 

§ 29 

 

1. Towarzystwo  może  być  rozwiązane  uchwałą  Walnego  Zgromadzenia  Członków  podjętą  

      na zasadach ogólnych lub postanowieniem sądu.  

2. W razie rozwiązania Towarzystwa uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, 

likwidatorem jest Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zgromadzenie Członków. 

3. W razie rozwiązania Towarzystwa przez sąd zarządza on jego likwidację, wyznaczając 

likwidatora. 

 

§ 30 

 

1. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpieczający 

majątek Towarzystwa przed nieuzasadnionym uszczupleniem. 

2. Likwidator zawiadamia sąd o wszczęciu likwidacji i zgłasza sądowi wniosek po zakończeniu 

likwidacji o wykreślenie Towarzystwa z rejestru stowarzyszeń.  

 

§ 31 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków uchwala cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek 

likwidowanego Towarzystwa. 

2. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Towarzystwa. 


