STATUT
POZNAÑSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ£ NAUK
[uchwalony 25 paŸdziernika 2006 r.]
Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk stanowi czêœæ dziedzictwa narodowego Kraju i Wielkopolski. Powsta³o ono 13 lutego 1857 r., z chwil¹ wyboru
pierwszego prezesa Augusta hr. Cieszkowskiego, z inicjatywy œwiat³ych mieszkañców Poznañskiego, osób zainteresowanych rozwijaniem nauki, przede wszystkim uczonych zamieszka³ych na terenie zaboru pruskiego, twórców idei pracy
organicznej, jako stowarzyszenie osób, które za swoje naczelne zadanie stawia³y
podtrzymanie tradycji nauki w Wielkopolsce. Towarzystwo stwarza³o w tamtych
czasach uczonym polskim warunki do dyskusji naukowej oraz do publikacji prac
naukowych w jêzyku polskim. Podjê³o siê ono pracy nad upowszechnianiem
polskiego dziedzictwa naukowego i kultury nie tylko wœród Wielkopolan, ucz¹c
Polaków dumy z polskich osi¹gniêæ, z naszych dziejów. Cz³onkowie Towarzystwa
czynnie uczestniczyli we wszystkich dziedzinach pracy organicznej – od kultury
po gospodarkê – w Wielkopolsce, na Pomorzu oraz na Œl¹sku, dobrze zas³uguj¹c
siê OjczyŸnie.
Jeszcze w czasie Powstania Wielkopolskiego, i to ju¿ w pó³ roku po jego
wybuchu, utworzono z inicjatywy Towarzystwa i przy czynnym udziale Jego
cz³onków Wszechnicê Piastowsk¹, wkrótce przemianowan¹ na Uniwersytet Poznañski, matkê poznañskich uczelni. M¹dre dzia³ania twórców Uniwersytetu,
dzia³aczy Towarzystwa, a szczególnie ówczesnego prezesa Towarzystwa i pierwszego rektora Uczelni prof. dra med. Heliodora Œwiêcickiego, spowodowa³y, ¿e do
Poznania przybyli licznie, z innych regionów kraju i z zagranicy, wybitni uczeni.
W tym okresie, w latach miêdzywojennych, zintegrowali siê w Poznaniu uczeni ze
wszystkich by³ych zaborów, a tak¿e przybyli z emigracji, w jednej korporacji
akademickiej Poznania, w Poznañskim Towarzystwie Przyjació³ Nauk. Zbiory
muzealne i biblioteczne Towarzystwa znacz¹co wspomog³y dzie³o polonizacji
muzeów i bibliotek w Poznaniu, staj¹c siê czêœci¹ struktury naukowej miasta.
Okupacja przynios³a utratê czêœci maj¹tku i bezcennych zbiorów. Wysiedleni
ze swego miasta uczeni poznañscy utworzyli Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich,
na którym kontynuowali dydaktykê uniwersyteck¹ oraz badania naukowe. Wielu
z nich pad³o ofiar¹ okupantów. Ci, którzy przetrwali, zaraz po wyzwoleniu
Poznania wznowili dzia³alnoœæ Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk oraz
Uniwersytetu.
Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk by³o i jest placówk¹ prowadz¹c¹
niezale¿ne badania naukowe oraz ostoj¹ starej poznañskiej inteligencji. Po
powojennym rozbiciu uniwersytetu na kilka uczelni Towarzystwo pozosta³o jedy1

nym forum integruj¹cym œrodowisko naukowe Poznania, niezale¿nym od struktur
uczelnianych, otwartym dla uczonych spoza Wielkopolski, stowarzyszeniem utrzymuj¹cym w³asn¹ hierarchiê naukow¹ i w³asne wydawnictwa. W³adze Towarzystwa, prowadz¹c przez lata niezale¿n¹ i zdecydowan¹ politykê, utrzyma³y jego
wysoki autorytet, zarówno w krêgach polskich, jak te¿ i zagranicznych uczonych.
Celem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk w obecnych czasach jest
podtrzymywanie wysokiego autorytetu uczonych poznañskich i nauki wielkopolskiej, integracja œrodowiska akademickiego oraz u³atwianie mu prezentacji
wyników prac, a tak¿e prowadzenie naukowych dyskusji i pomoc w publikacjach
naukowych. Realizacja tych celów musi byæ godna pamiêci naszych poprzedników, a utrzymanie piêknej tradycji Towarzystwa jest punktem honoru jego
cz³onków.
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I. Nazwa, siedziba, cel i œrodki dzia³ania
§ 1. „Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk” (w skrócie: „PTPN”), zwane
dalej „Towarzystwem”, powsta³o w 1857 jako stowarzyszenie osób zainteresowanych rozwojem nauki polskiej. Celem Towarzystwa jest pielêgnowanie nauki, literatury i sztuki. Jest ono miejscem integracji i ostoj¹
tradycji œrodowiska naukowego i inteligenckiego Poznania i Wielkopolski,
a w stosunku do w³adz i spo³eczeñstwa jest wyrazicielem d¹¿eñ, osi¹gniêæ
i opinii tego œrodowiska.
§ 2. Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowoœæ prawn¹.
§ 3. Siedzib¹ Towarzystwa jest miasto sto³eczne Poznañ, a terenem jego dzia³alnoœci obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4. Towarzystwo posiada prawnie zastrze¿ony emblemat, którego wzór stanowi za³¹cznik do statutu.
§ 5. Towarzystwo u¿ywa pieczêci:
1) pieczêci okr¹g³ych z napisem w otoku: „Poznañskie Towarzystwo
Przyjació³ Nauk”; pieczêæ okr¹g³a Zarz¹du ma poœrodku napis: „Zarz¹d”;
2) pieczêci pod³u¿nych z napisem: „Poznañskie Towarzystwo Przyjació³
Nauk”, ewentualnie uzupe³nionym dodatkowymi informacjami, przede
wszystkim o adresie, numerach NIP, regonu i konta bankowego, a tak¿e
o numerze telefonu i faksu.
§ 6. Towarzystwo realizuje swój cel okreœlony w § 1 przez:
1) organizowanie konferencji, sesji i posiedzeñ naukowych;
2) kwalifikowanie i publikowanie prac naukowych;
3) popieranie i prowadzenie badañ, w szczególnoœci odnosz¹cych siê do
Wielkopolski i jej stolicy Poznania;
4) wystêpowanie z inicjatyw¹ w sprawie planów i organizacji badañ naukowych, og³aszania konkursów itp.;
5) gromadzenie i udostêpnianie zbiorów bibliotecznych oraz dokumentacji
naukowej;
6) upowszechnianie osi¹gniêæ naukowych przez publikacje, organizowanie
wyk³adów, pokazów, wystaw itp.;
7) wspó³pracê z wielkopolskimi szko³ami wy¿szymi, z Polsk¹ Akademi¹
Nauk i Polsk¹ Akademi¹ Umiejêtnoœci, z towarzystwami naukowymi,
z muzeami, bibliotekami, archiwami i z innymi instytucjami maj¹cymi
cele naukowe.
§ 7. Jêzykiem urzêdowym Towarzystwa jest jêzyk polski i w tym jêzyku s¹
og³aszane publikacje Towarzystwa. Wyj¹tek stanowi¹ prace publikowane
w jêzykach obcych na podstawie uchwa³y w³aœciwych wydzia³ów lub
Zarz¹du.
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II. Cz³onkowie
§ 8. Cz³onkowie Towarzystwa dziel¹ siê na: zwyczajnych, honorowych, korespondentów i wspieraj¹cych.
§ 9. 1. Ka¿dy cz³onek zwyczajny Towarzystwa nale¿y do jednego z wydzia³ów.
2. Cz³onkiem zwyczajnym wydzia³u mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca stopieñ
naukowy lub wykazuj¹ca siê znacz¹cymi
wynikami w pracy naukowej, artystycznej lub literackiej.
3. Wszyscy cz³onkowie Towarzystwa, którzy do chwili uchwalania tego
statutu byli cz³onkami zwyczajnymi
komisji dzia³aj¹cych w ramach okreœlonego wydzia³u, staj¹ siê z mocy
prawa cz³onkami zwyczajnymi tego wydzia³u.
§ 10. Cz³onek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
1) udzia³u w Walnym Zebraniu, w posiedzeniu naukowym wydzia³ów
i komisji wydzia³ów oraz posiedzeniu administracyjnym wydzia³u i komisji wydzia³u, do których nale¿y;
2) rekomendowania wydzia³owi, do którego nale¿y, kandydata na cz³onka
zwyczajnego;
3) wybierania i wybieralnoœci do w³adz Towarzystwa;
4) przedstawiania prac w³asnych oraz prac innych osób na posiedzeniach
naukowych wydzia³ów i komisji wydzia³ów;
5) og³aszania swoich prac w wydawnictwach;
6) otrzymywania, po op³aceniu sk³adki cz³onkowskiej, sprawozdañ, biuletynów i okreœlonych przez Zarz¹d wydawnictw Towarzystwa.
§ 11. Cz³onek zwyczajny jest zobowi¹zany do:
1) wspó³dzia³ania w urzeczywistnianiu celu Towarzystwa i popierania jego
d¹¿eñ;
2) przygotowywania opracowañ w sprawach naukowych lub administracyjnych na ¿yczenie Zarz¹du, wydzia³u lub komisji wydzia³u;
3) p³acenia sk³adki w wysokoœci ustalonej przez Walne Zebranie; obowi¹zek ten ustaje po ukoñczeniu przez cz³onka 65 roku ¿ycia wzglêdnie
po przejœciu na rentê lub emeryturê.
§ 12. Cz³onkiem honorowym Towarzystwa mo¿e byæ osoba szczególnie zas³u¿ona wobec nauki, literatury, sztuki lub Towarzystwa. Cz³onek honorowy ma wszelkie prawa cz³onków zwyczajnych bez ich obowi¹zków.
§ 13. 1. Cz³onkiem korespondentem Towarzystwa mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca
stopieñ naukowy lub wykazuj¹ca siê znacz¹cymi wynikami w pracy
naukowej, artystycznej b¹dŸ literackiej, która zobowi¹zuje siê do wspó³dzia³ania w urzeczywistnianiu celu Towarzystwa i popierania jego
d¹¿eñ.
2. Cz³onek korespondent ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach naukowych wydzia³ów i komisji wydzia³ów oraz w Walnym Zebraniu,
jednak bez prawa g³osowania.
4

§ 14. 1. Cz³onkiem wspieraj¹cym mo¿e byæ osoba fizyczna lub prawna, która
pragnie przyczyniaæ siê do realizacji celu Towarzystwa.
2. Cz³onek wspieraj¹cy, który nie jest osob¹ fizyczn¹, dzia³a w Towarzystwie poprzez swojego przedstawiciela.
3. Cz³onek wspieraj¹cy ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach naukowych wydzia³ów i komisji wydzia³ów oraz w Walnym Zebraniu,
jednak bez prawa g³osowania.
4. Cz³onek wspieraj¹cy ma obowi¹zek p³acenia sk³adki cz³onkowskiej
w wysokoœci uzgodnionej z nim przez Zarz¹d Towarzystwa.
§ 15. Cz³onek Towarzystwa mo¿e byæ uchwa³¹ Zarz¹du wykluczony z niego za
postêpowanie niezgodne z etyk¹ i powag¹ cz³onka Towarzystwa. Wykluczony cz³onek mo¿e odwo³aæ siê od uchwa³y Zarz¹du do najbli¿szego
Walnego Zebrania, które rozstrzyga sprawê.
§ 16. 1. Cz³onek zwyczajny lub wspieraj¹cy mo¿e byæ skreœlony z listy cz³onków uchwa³¹ Zarz¹du, je¿eli nie p³aci sk³adek przez okres dwóch lat.
2. Przed podjêciem uchwa³y o skreœleniu, Zarz¹d wyznacza ostateczny
termin uiszczenia sk³adek, informuj¹c równoczeœnie cz³onka o treœci
niniejszego paragrafu statutu.
III. Wybory i uchwa³y
§ 17. 1. Wyboru cz³onka zwyczajnego wydzia³u dokonuje siê w nastêpuj¹cym
trybie:
1) co najmniej dwóch cz³onków tego wydzia³u przedstawia przewodnicz¹cemu wydzia³u kandydata, do³¹czaj¹c uzasadnienie wniosku na piœmie;
2) nazwisko kandydata powinno byæ podane do wiadomoœci w zawiadomieniu o najbli¿szym wspólnym posiedzeniu prezydium wydzia³u i kolegium profesorskiego wydzia³u, na którym odbêdzie siê
dyskusja nad zg³oszon¹ kandydatur¹ i g³osowanie tajne; o wybraniu
nowego cz³onka zwyczajnego decyduj¹ uprawnieni cz³onkowie
uczestnicz¹cy w posiedzeniu zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e poprosiæ nowo wybranego kandydata o wyg³oszenie referatu na posiedzeniu naukowym wydzia³u.
§ 18. 1. Wybór cz³onków do pe³nienia funkcji w Zarz¹dzie, Komisji Rewizyjnej,
wydzia³ach i komisjach wydzia³ów nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, na trzyletni¹ kadencjê i przeprowadzany
jest w terminach wyznaczonych przez Zarz¹d.
2. Wszystkie wybieralne funkcje cz³onkowie Towarzystwa pe³ni¹ nieodp³atnie.
3. Tê sam¹ funkcjê mo¿na pe³niæ najwy¿ej przez dwie kolejne kadencje.
4. Prawo publicznego informowania o pe³nieniu okreœlonej funkcji w Towarzystwie wygasa z chwil¹ wyboru nowych osób do pe³nienia tej
funkcji w kolejnej kadencji.
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5. Obejmuj¹cy sw¹ funkcjê natychmiast po wyborze przejmuje dokumenty,
piecz¹tki i pe³nomocnictwa od swego poprzednika.
§ 19. 1. Wszystkie uchwa³y, z wyj¹tkiem uchwa³y o zmianie statutu i o rozwi¹zaniu Towarzystwa, podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w g³osowaniu jawnym; w razie równej liczby g³osów, rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego. Na ¿¹danie jednak co najmniej 1/3 cz³onków
uczestnicz¹cych w zebraniu powinno nast¹piæ g³osowanie tajne.
2. Uchwa³y wydzia³ów, kolegiów profesorskich i komisji wydzia³ów wymagaj¹ zaakceptowania przez Zarz¹d Towarzystwa.
3. Jeœli Zarz¹d nie zg³osi pisemnych zastrze¿eñ w ci¹gu miesi¹ca, od dnia
przekazania przez przewodnicz¹cych wydzia³ów protokó³u z treœci¹
podjêtych uchwa³, uznaje siê, ¿e uchwa³y te zosta³y zaakceptowane.
4. W przypadku pisemnej odmowy zaakceptowania przez Zarz¹d uchwa³
podjêtych przez wydzia³y, kolegia profesorskie i komisje wydzia³ów,
przewodnicz¹cym wydzia³ów przys³uguje prawo odwo³ania siê do Walnego Zebrania, które ostatecznie rozstrzyga sprawê.
IV. Walne Zebranie
§ 20. 1. Najwy¿sz¹ w³adz¹ Towarzystwa jest Walne Zebranie.
2. Wszyscy cz³onkowie Towarzystwa s¹ uprawnieni do udzia³u w Walnym
Zebraniu Towarzystwa.
§ 21. 1. Walne Zebranie odbywa siê co najmniej raz w roku.
2. Walne Zebranie Towarzystwa zwo³uje prezes z w³asnej inicjatywy lub
na pisemny wniosek co najmniej dwudziestu piêciu cz³onków. Wniosek
ten powinien byæ zrealizowany nie póŸniej, ni¿ w ci¹gu 2 miesiêcy.
3. O terminie Walnego Zebrania i proponowanym porz¹dku obrad wszyscy
cz³onkowie Towarzystwa powinni byæ powiadomieni z czternastodniowym wyprzedzeniem.
§ 22. Do zakresu dzia³ania Walnego Zebrania nale¿y:
1) wybór prezesa, trzech wiceprezesów, sekretarza generalnego i dwóch
jego zastêpców, podskarbiego i jego zastêpcy, g³ównego redaktora
wydawnictw i jego zastêpcy oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
spoœród cz³onków zwyczajnych lub honorowych;
2) nadawanie godnoœci cz³onka honorowego Towarzystwa, na wniosek
Zarz¹du;
3) rozstrzyganie odwo³añ od decyzji Zarz¹du w sprawie odmowy zatwierdzenia wyboru nowego cz³onka wydzia³u, odmowy zatwierdzenia
uchwa³ podjêtych przez wydzia³y, kolegia profesorskie i komisje wydzia³ów lub w sprawie wykluczenia cz³onka z Towarzystwa;
4) tworzenie i rozwi¹zywanie wydzia³ów, na wniosek Zarz¹du;
5) coroczne uchwalanie planu dzia³alnoœci Towarzystwa i przyjêtego przez
Zarz¹d bud¿etu;
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6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoœci Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej;
7) udzielanie ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi absolutorium na wniosek Komisji
Rewizyjnej;
8) rozporz¹dzanie maj¹tkiem Towarzystwa w sprawach przekraczaj¹cych
zwyk³y zarz¹d;
9) zmiana statutu Towarzystwa i dokonywanie wyk³adni postanowieñ statutu;
10) rozwi¹zanie Towarzystwa.
§ 23. Do wa¿noœci uchwa³ Walnego Zebrania w pierwszym terminie potrzebna
jest obecnoœæ co najmniej po³owy cz³onków uprawnionych do g³osowania.
W drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne bez wzglêdu na
liczbê obecnych cz³onków Towarzystwa.
V. Wydzia³y i kolegia profesorskie wydzia³ów
§ 24. 1. Towarzystwo dzieli siê na wydzia³y, które powo³ane s¹ do wykonywania zadañ, o których mowa w § 6.
2. Tworzenie i rozwi¹zywanie wydzia³ów oraz zmiana zakresu ich dzia³ania nale¿y do kompetencji Walnego Zebrania, które podejmuje stosown¹ uchwa³ê na wniosek Zarz¹du.
§ 25. Prezydium wydzia³u sk³ada siê z przewodnicz¹cego, jego zastêpcy i sekretarza, redaktorów wydawnictw seryjnych oraz przewodnicz¹cych i sekretarzy wszystkich komisji tego wydzia³u.
§ 26. 1. Kolegium profesorskie wydzia³u jest organem opiniodawczym i doradczym wydzia³u. W sk³ad kolegium wchodz¹ cz³onkowie zwyczajni
wydzia³u, posiadaj¹cy tytu³ naukowy profesora. Przewodnicz¹cym kolegium profesorskiego jest z urzêdu przewodnicz¹cy wydzia³u.
2. Do zakresu dzia³ania kolegium profesorskiego wydzia³u nale¿y w szczególnoœci:
1) dyskusja i g³osowanie, na wspólnym posiedzeniu z prezydium wydzia³u, nad zg³oszon¹ kandydatur¹ nowego cz³onka zwyczajnego
wydzia³u;
2) ocena celowoœci powo³ywania i rozwi¹zywania komisji wydzia³u;
3) przygotowywanie, dla potrzeb wydzia³u i Zarz¹du, opinii o wydawnictwach wydzia³u i komisji wydzia³u.
§ 27. Wydzia³y odbywaj¹ posiedzenia naukowe i administracyjne. Z posiedzeñ
wydzia³u sporz¹dza siê ka¿dorazowo protokó³, w którym podaje siê nazwiska obecnych, przebieg posiedzenia oraz podjête uchwa³y; protokó³, po
podpisaniu przez przewodnicz¹cego i sekretarza, przesy³a siê Zarz¹dowi.
§ 28. W posiedzeniach naukowych wydzia³ów mog¹ braæ udzia³ wszyscy cz³onkowie Towarzystwa, a za zgod¹ przewodnicz¹cego wydzia³u tak¿e inne
osoby.
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§ 29. 1. Na posiedzeniach naukowych wydzia³u wyg³aszane s¹ odczyty, referaty
i komunikaty naukowe oraz prowadzona jest nad nimi dyskusja.
2. Cz³onkowie Towarzystwa przedstawiaj¹ swoje prace osobiœcie; prace
osób nienale¿¹cych do Towarzystwa przedstawia jeden z cz³onków
wydzia³u albo autor, za zgod¹ przewodnicz¹cego wydzia³u.
§ 30. 1. Posiedzenia administracyjne wydzia³u zwo³uje przewodnicz¹cy wydzia³u z w³asnej inicjatywy lub na z³o¿ony na piœmie wniosek trzech
cz³onków kolegium profesorskiego wydzia³u b¹dŸ siedmiu cz³onków
zwyczajnych wydzia³u.
2. Prawo udzia³u w posiedzeniach administracyjnych wydzia³u przys³uguje
wy³¹cznie jego cz³onkom. Na posiedzeniach tych mog¹ byæ obecni
i zabieraæ g³os cz³onkowie Zarz¹du Towarzystwa, jednak bez prawa
udzia³u w g³osowaniach, o ile nie s¹ cz³onkami danego wydzia³u.
§ 31. Do zakresu dzia³ania posiedzeñ administracyjnych wydzia³u nale¿y:
1) wybór przewodnicz¹cego, jego zastêpcy i sekretarza;
2) tworzenie, na wniosek siedmiu cz³onków wydzia³u lub Zarz¹du, nowej
komisji wydzia³u, jak równie¿ rozwi¹zywanie komisji nie wykazuj¹cej
dzia³alnoœci w okresie 12 miesiêcy.
§ 32. Do zakresu dzia³ania prezydium wydzia³u nale¿y w szczególnoœci:
1) dyskusja i g³osowanie, na wspólnym posiedzeniu z kolegium profesorskim, nad zg³oszon¹
kandydatur¹ na nowego cz³onka zwyczajnego wydzia³u;
2) organizowanie posiedzeñ naukowych i administracyjnych wydzia³u;
3) czuwanie nad przestrzeganiem statutu przez wydzia³ i komisje wydzia³u;
4) koordynowanie dzia³alnoœci komisji wydzia³u;
5) powo³ywanie, na czas trwania kadencji, redaktorów i komitetów redakcyjnych wydawnictw seryjnych wydzia³u oraz, na wniosek komisji,
redaktorów i komitetów redakcyjnych wydawnictw seryjnych tej komisji;
6) podejmowanie uchwa³ o przyjêciu do druku, w wydawnictwach wydzia³u i komisji wydzia³u, prac
zarówno w jêzyku polskim, jak i w jêzyku obcym; prace przeznaczone
do druku podlegaj¹ recenzji; uchwa³a o zakwalifikowaniu pracy do
druku, na wniosek redaktorów wydawnictw wydzia³u i komisji wydzia³u, zapada na posiedzeniu prezydium wydzia³u; przed podjêciem
decyzji o druku, prezydium mo¿e tak¿e zasiêgn¹æ w tej sprawie opinii
kolegium profesorskiego wydzia³u;
7) przedstawianie Zarz¹dowi pisemnej propozycji nadania godnoœci cz³onka honorowego Towarzystwa;
8) kierowanie do Zarz¹du wniosków o stypendia na realizacjê prac naukowych oryginalnych i przegl¹dowych;
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9) projektowanie konkursów naukowych i przedstawianie Zarz¹dowi propozycji w sprawie przyznania nagród konkursowych;
10) sporz¹dzanie w³asnych planów dzia³alnoœci wydzia³u i przedstawianie
Zarz¹dowi rocznych sprawozdañ z ich realizacji;
11) nadzór merytoryczny nad wydawnictwami wydzia³u i czasopismami
redagowanymi przez komisje danego wydzia³u.
VI. Komisje naukowe wydzia³ów
§ 33. Komisje dzia³aj¹ w ramach wydzia³u. Ich zadaniem jest umo¿liwienie
cz³onkom pe³niejszej integracji i realizacji celu Towarzystwa w specjalistycznej dziedzinie nauki, literatury lub sztuki.
§ 34. Pracami komisji kieruj¹ przewodnicz¹cy i sekretarz, którzy reprezentuj¹ j¹
na posiedzeniach prezydium wydzia³u.
§ 35. Komisje odbywaj¹ posiedzenia naukowe i administracyjne. Z posiedzeñ
komisji sporz¹dza siê ka¿dorazowo protokó³, w którym podaje siê nazwiska obecnych, przebieg posiedzenia oraz podjête uchwa³y. Protokó³, po
podpisaniu przez przewodnicz¹cego i sekretarza komisji, przesy³a siê Zarz¹dowi za poœrednictwem prezydium wydzia³u.
§ 36. 1. W posiedzeniach naukowych komisji wydzia³ów mog¹ braæ udzia³
wszyscy cz³onkowie Towarzystwa, a za zgod¹ przewodnicz¹cego tak¿e
inne osoby.
2. Przedmiotem posiedzeñ naukowych komisji oraz organizowanych przez
nie konferencji s¹ odczyty, referaty i komunikaty oraz dyskusje nad
nimi.
3. Cz³onkowie Towarzystwa przedstawiaj¹ swoje prace naukowe osobiœcie; prace innych osób przedstawia b¹dŸ przewodnicz¹cy komisji,
b¹dŸ wyznaczony przez niego cz³onek komisji, albo – za zgod¹ przewodnicz¹cego – sami autorzy.
§ 37. 1. Prawo udzia³u w posiedzeniach administracyjnych komisji przys³uguje
wy³¹cznie jej cz³onkom.
2. Na posiedzeniach administracyjnych komisji mog¹ byæ obecni i zabieraæ
g³os cz³onkowie prezydium wydzia³u, do którego komisja nale¿y oraz
cz³onkowie Zarz¹du Towarzystwa, jednak bez prawa do udzia³u w g³osowaniach, o ile nie s¹ cz³onkami danej komisji.
§ 38. Do zakresu dzia³ania posiedzeñ administracyjnych komisji nale¿y:
1) wybór przewodnicz¹cego i sekretarza Komisji;
2) podejmowanie uchwa³ o przyjêciu nowych cz³onków komisji spoœród
tych cz³onków wydzia³u, którzy oœwiadcz¹ gotowoœæ udzia³u w pracach
komisji;
3) przyjmowanie do wiadomoœci rezygnacji z udzia³u w pracach komisji;
4) przedstawianie prezydium wydzia³u propozycji wydawniczych komisji;
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5) kierowanie, za poœrednictwem prezydium wydzia³u, wniosków do Zarz¹du w sprawie udzielania stypendiów na realizacjê prac naukowych
oryginalnych i przegl¹dowych.
VII. Zarz¹d
§ 39. 1. Zarz¹d Towarzystwa sk³ada siê z prezesa, trzech wiceprezesów, sekretarza generalnego i dwóch jego zastêpców, podskarbiego i jego
zastêpcy, g³ównego redaktora wydawnictw Towarzystwa i jego zastêpcy. Ponadto w sk³ad Zarz¹du z urzêdu wchodz¹ przewodnicz¹cy
wydzia³ów.
2. W posiedzeniach Zarz¹du, z g³osem doradczym, uczestnicz¹: przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, przewodnicz¹cy Rady Bibliotecznej,
przewodnicz¹cy Rady Wydawniczej, dyrektor biblioteki i dyrektor Biura
Zarz¹du.
3. W razie wygaœniêcia mandatu cz³onka Zarz¹du przed up³ywem kadencji,
Zarz¹d mo¿e powierzyæ tê funkcjê do koñca tej kadencji, wyznaczonemu nastêpcy.
§ 40. Do zakresu dzia³ania Zarz¹du nale¿y:
1) zawiadywanie maj¹tkiem Towarzystwa, rozporz¹dzanie jego funduszami oraz zaci¹ganie zobowi¹zañ; pisma ustanawiaj¹ce zobowi¹zania
Towarzystwa powinny byæ podpisane w sprawach zwyk³ego zarz¹du
przez sekretarza generalnego oraz podskarbiego, natomiast w sprawach
przekraczaj¹cych zwyk³y zarz¹d, tak¿e przez prezesa;
2) wystêpowanie na Walnym Zebraniu z inicjatyw¹ tworzenia lub rozwi¹zywania wydzia³ów;
3) og³aszanie komunikatów o aktualnej strukturze organizacyjnej Towarzystwa po ka¿dej zmianie wprowadzonej uchwa³¹ Walnego Zebrania,
o której mowa w § 22 pkt 4 statutu;
4) rozpatrywanie wszelkich wniosków wydzia³ów i komisji wydzia³ów;
5) zatwierdzanie uchwa³ wydzia³ów o wyborze nowych cz³onków zwyczajnych;
6) zatwierdzanie uchwa³ wydzia³ów dotycz¹cych tworzenia nowych komisji tego wydzia³u i rozwi¹zywania komisji, które zaprzesta³y dzia³alnoœci;
7) przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosku o nadanie godnoœci cz³onka
honorowego;
8) powo³ywanie i przyjmowanie rezygnacji cz³onków korespondentów;
9) powo³ywanie cz³onków wspieraj¹cych;
10) tworzenie w razie potrzeby zespo³ów miêdzykomisyjnych i miêdzywydzia³owych;
11) tworzenie w razie potrzeby powo³anych na okreœlony czas zespo³ów
podleg³ych bezpoœrednio Zarz¹dowi;
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12) zatwierdzanie komitetów wy³onionych przez wydzia³y lub komisje wydzia³ów;
13) przyjmowanie opracowanego przez podskarbiego rocznego preliminarza
bud¿etowego;
14) organizowanie sesji naukowych lub zlecanie ich organizacji wydzia³om
i komisjom wydzia³ów;
15) zlecanie opracowañ naukowych, zgodnie z celem statutowym Towarzystwa i publikowanie wyników badañ naukowych, prowadzonych
przez Towarzystwo;
16) przyjmowanie zapisów i darowizn na rzecz Towarzystwa, zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem;
17) podejmowanie wszelkich innych decyzji zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹
Towarzystwa.
§ 41. Zarz¹d mo¿e organizowaæ przeznaczone dla szerszego ogó³u posiedzenia
publiczne, z udzia³em cz³onków Towarzystwa oraz zaproszonych przedstawicieli w³adz i instytucji kulturalnych, w celu zapoznania spo³eczeñstwa z dzia³alnoœci¹ Towarzystwa oraz wzbudzenia zainteresowania zdobyczami nauki.
§ 42. Zarz¹d zbiera siê na posiedzeniach plenarnych w miarê zaistnia³ych potrzeb. Do wa¿noœci uchwa³ Zarz¹du potrzebna jest obecnoœæ prezesa lub
jednego wiceprezesa, sekretarza generalnego lub jednego jego zastêpcy
oraz po³owy pozosta³ych cz³onków.
§ 43. 1. W okresie miêdzy posiedzeniami Zarz¹du dzia³a Prezydium Zarz¹du.
2. W sk³ad Prezydium Zarz¹du wchodz¹: prezes, wiceprezesi, sekretarz
generalny i jego zastêpcy, podskarbi i jego zastêpca oraz g³ówny
redaktor wydawnictw i jego zastêpca.
3. Prezydium Zarz¹du za³atwia bie¿¹ce sprawy nale¿¹ce do Zarz¹du, które
winny byæ w danym okresie za³atwione.
4. Zarz¹d mo¿e uchyliæ uchwa³ê swego Prezydium.
§ 44. 1. Prezes reprezentuje Towarzystwo na zewn¹trz.
2. Prezes zwo³uje Walne Zebranie, posiedzenia plenarne i Prezydium
Zarz¹du, kieruje prac¹ cz³onków Zarz¹du, podpisuje wraz z sekretarzem
generalnym pisma i dokumenty wystawione przez Towarzystwo, dba
o przestrzeganie postanowieñ statutu oraz sprawuje zwierzchni nadzór
nad agendami Towarzystwa.
3. Prezesa, w razie jego nieobecnoœci, zastêpuje jeden z wiceprezesów.
4. Na wniosek prezesa Zarz¹d mo¿e powierzyæ wiceprezesom tak¿e samodzielny nadzór nad pewnymi dzia³ami pracy Towarzystwa.
§ 45. 1. Sekretarz generalny:
1) prowadzi korespondencjê s³u¿bow¹ w imieniu Zarz¹du ;
2) przyjmuje i zwalnia, w porozumieniu z prezesem, pracowników
Towarzystwa oraz w porozumieniu z podskarbim wyznacza ich
wynagrodzenia; przyjêcie i zwolnienie dyrektora Biura Zarz¹du
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2.
§ 46. 1.

2.
§ 47. 1.

2.

§ 48. 1.
2.

wymaga zgody Prezydium Zarz¹du, a dyrektora Biblioteki tak¿e
opinii Rady Bibliotecznej;
3) jest z ramienia Zarz¹du s³u¿bowym prze³o¿onym zatrudnionych w Towarzystwie pracowników;
4) powo³uje komisjê socjaln¹, a tak¿e zatwierdza, w porozumieniem
z podskarbim, regulamin pracy tej komisji oraz akceptuje wyp³aty
z funduszu œwiadczeñ socjalnych Towarzystwa;
5) referuje na posiedzeniach Zarz¹du sprawy dotycz¹ce dzia³alnoœci
korporacyjnej i funkcjonowania administracji Towarzystwa;
6) zatwierdza przygotowane przez dyrektora Biura Zarz¹du protokó³y
z posiedzeñ Zarz¹du i sprawozdania z dzia³alnoœci naukowej i administracyjnej Towarzystwa;
7) przedstawia na Walnym Zebraniu sprawozdanie z dzia³alnoœci naukowej i administracyjnej Towarzystwa;
8) uzgadnia razem z prezesem bieg spraw wydzia³owych z prezydiami
wydzia³ów;
9) sygnalizuje Zarz¹dowi potrzebê niezbêdnych zmian w Statucie Towarzystwa.
Na wniosek sekretarza generalnego Zarz¹d mo¿e powierzyæ jego zastêpcom tak¿e samodzielny nadzór nad pewnymi dzia³ami pracy Towarzystwa.
Podskarbi :
1) zarz¹dza maj¹tkiem i finansami Towarzystwa;
2) zatwierdza wyp³aty z funduszy Towarzystwa;
3) nadzoruje pracê ksiêgowoœci i kasy Towarzystwa;
4) ustala zgodny z prawem obieg dokumentów finansowo-ksiêgowych;
5) przygotowuje preliminarz bud¿etowy oraz sprawozdanie z jego wykonania.
Na wniosek podskarbiego Zarz¹d mo¿e powierzyæ jego zastêpcy tak¿e
samodzielny nadzór nad pewnymi dzia³ami pracy Towarzystwa.
G³ówny redaktor wydawnictw:
1) sprawuje nadzór nad ca³oœci¹ spraw wydawniczych Towarzystwa;
2) sporz¹dza plan wydawniczy Towarzystwa, z uwzglêdnieniem propozycji przedstawionych przez wydzia³y lub Zarz¹d.
3) czuwa nad prawid³owym biegiem pracy komitetów redakcyjnych.
Na wniosek g³ównego redaktora wydawnictw Zarz¹d mo¿e powierzyæ
jego zastêpcy tak¿e samodzielny nadzór nad pewnymi dzia³ami pracy
Towarzystwa.
Rada Wydawnicza jest organem opiniodawczym oraz doradczym Zarz¹du i powo³ywana jest na okres kadencji Zarz¹du.
W sk³ad Rady Wydawniczej, obok g³ównego redaktora wydawnictw
i jego zastêpcy, wchodz¹ z urzêdu redaktorzy wydawnictw seryjnych
wydzia³ów i komisji wydzia³ów. Zarz¹d mo¿e powo³aæ w jej sk³ad tak¿e
inne osoby. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
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VIII. Komisja Rewizyjna
§ 49. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z piêciu cz³onków. Komisja wybiera
swego przewodnicz¹cego.
2. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli odrêbnym od
innych organów Towarzystwa i niepodlegaj¹cym tym organom w zakresie wykonywania swoich zadañ zwi¹zanych z kontrol¹ wewnêtrzn¹.
3. Cz³onkiem Komisji Rewizyjnej nie mo¿e byæ osoba:
1) zatrudniona w Towarzystwie;
2) wchodz¹ca w sk³ad Zarz¹du Towarzystwa;
3) pozostaj¹ca z osobami wymienionymi w punktach 1 i 2 w stosunku
pokrewieñstwa, powinowactwa lub podleg³oœci z tytu³u zatrudnienia;
4) skazana prawomocnym wyrokiem za przestêpstwa z winy umyœlnej.
§ 50. 1. Komisja Rewizyjna bada zgodnoœæ dzia³ania Towarzystwa ze statutem,
po czym przedk³ada odpowiednie wnioski Walnemu Zebraniu.
2. Komisja Rewizyjna, na wniosek prezesa mo¿e w ka¿dej chwili zbadaæ
stan kasy Towarzystwa oraz prawid³owoœæ rachunków i umów.
IX. Biblioteka
§ 51. 1. Towarzystwo posiada bibliotekê naukow¹ o nazwie: „Biblioteka Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk”.
2. Biblioteka prowadzi dzia³alnoœæ okreœlon¹ w ustawie o bibliotekach
i w innych obowi¹zuj¹cych aktach prawnych, zgodnie z celem Towarzystwa.
3. Bibliotek¹ kieruje dyrektor, który musi posiadaæ kwalifikacje wymagane
od dyrektora biblioteki uniwersyteckiej.
4. Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym i doradczym Zarz¹du,
powo³ywanym na okres jego kadencji. Zarz¹d okreœla sk³ad Rady oraz
jej zakres dzia³ania.
5. Rada wybiera swego przewodnicz¹cego.
X. Maj¹tek Towarzystwa
§ 52. 1. Maj¹tek Towarzystwa stanowi¹ nieruchomoœci, ruchomoœci i fundusze
oraz prawa niematerialne, nale¿¹ce do Towarzystwa.
2. Na fundusze Towarzystwa sk³adaj¹ siê:
1) wp³ywy ze sk³adek cz³onkowskich;
2) dotacje, darowizny i zapisy;
3) inne dochody z dzia³alnoœci statutowej.
§ 53. Dochody Towarzystwa przeznaczone s¹ w ca³oœci na jego cel statutowy.
§ 54. 1. Wszelkie wydatki Towarzystwa winny byæ zgodne z bud¿etem zaakceptowanym przez Zarz¹d i uchwalonym przez Walne Zebranie.
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2. Zarz¹d zdaje corocznie sprawozdanie Walnemu Zebraniu ze swej gospodarki finansowej.
§ 55. Maj¹c na wzglêdzie bezpieczeñstwo maj¹tku Towarzystwa, zabrania siê:
1) udzielania po¿yczek lub zabezpieczania zobowi¹zañ maj¹tkiem Towarzystwa w stosunku do jego cz³onków, pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostaj¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim albo w stosunku pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s¹ zwi¹zani z tytu³u
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania maj¹tku Towarzystwa na rzecz cz³onków, pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób
trzecich, w szczególnoœci je¿eli przekazanie to nastêpuje bezp³atnie lub
na preferencyjnych warunkach, z wyj¹tkiem publikacji Towarzystwa,
otrzymywanych w ramach sk³adki cz³onkowskiej;
3) wykorzystywania maj¹tku na rzecz cz³onków, pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich,
chyba ¿e to wykorzystanie bezpoœrednio wynika ze statutowych celów
Towarzystwa;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub us³ug od podmiotów,
w których uczestnicz¹ cz³onkowie, pracownicy oraz ich osoby bliskie.
XI. Rozstrzyganie sporów
§ 56. 1. Wszelkie spory wynikaj¹ce ze stosunków wewnêtrznych Towarzystwa
rozstrzyga s¹d polubowny.
2. Ka¿da ze stron sporu wybiera spoœród cz³onków zwyczajnych lub
honorowych Towarzystwa jednego arbitra. Trzeciego arbitra, przewodnicz¹cego s¹du, wybiera Zarz¹d.
3. Zadaniem s¹du jest wyjaœnienie przedmiotu sporu i doprowadzenie do
porozumienia miêdzy stronami.
XII. Zmiana statutu i rozwi¹zanie Towarzystwa
§ 57. Uchwa³ê o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie kwalifikowan¹
wiêkszoœci¹ 2/3 wa¿nie oddanych g³osów.
§ 58. 1. Uchwa³ê o rozwi¹zaniu Towarzystwa mo¿e podj¹æ Walne Zebranie,
wy³¹cznie w pierwszym terminie, kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ 4/5 wa¿nie oddanych g³osów.
2. Uchwa³a o rozwi¹zaniu Towarzystwa okreœla sposób jego likwidacji
oraz sposób przeznaczenia jego maj¹tku, z uwzglêdnieniem praw przys³uguj¹cych osobom trzecim na podstawie umów zawartych przez Towarzystwo.
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