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Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1
[Nazwa]
§ 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Naukowego Towarzystwa Tomistycznego.
§ 2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skrótową („NTT”).
Art. 2
[Podstawa prawna]
Naukowe Towarzystwo Tomistyczne (zwane dalej „Towarzystwem”) działa na podstawie niniejszego
Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
Art. 3
[Osobowość prawna]
Naukowe Towarzystwo Tomistyczne jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość
prawną.
Art. 4
[Cechy Towarzystwa]
§ 1. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
którego działalność opiera się na naukowej oraz społecznej pracy ogółu członków.
§ 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
§ 3. Za czynności związane z pełnioną funkcją członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
Art. 5
[Teren działalności]
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak dla właściwego
realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
Art. 6
[Siedziba]
Siedzibą Towarzystwa jest Komorów.
Art. 7
[Pieczęcie]
Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem wokół otoku: „Naukowe Towarzystwo Tomistyczne”
oraz pieczęci podłużnych.
Art. 8
[Odznaki]
Towarzystwo może posiadać odznaki członkowskie na podstawie obowiązujących w tym zakresie
przepisów.
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Rozdział II
Cele, zadania i środki działania
Art. 9
[Cel]
Celem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego jest tworzenie warunków do rozwoju badań
nad myślą Tomasza z Akwinu, dążenie do upowszechnienia tej myśli, jako istotnego nurtu w kulturze
intelektualnej oraz kształtowanie zaangażowanych postaw swoich członków w imię humanizmu
będącego wiernością istnieniu, prawdzie i dobru realnego człowieka.
Art. 10
[Zadania i środki realizacji celu]
Do realizacji powyższego celu Towarzystwo zdąża w szczególności poprzez:
1) Pomoc w doskonaleniu warsztatu badawczego członków Towarzystwa;
2) Wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw badawczych i translatorskich członków
Towarzystwa;
3) Prowadzenie działalności popularyzacyjnej (odczyty, spotkania, spotkania dyskusyjne);
4) Prowadzenia działalności wydawniczej upowszechniającej prace członków Towarzystwa –
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
5) Współdziałanie z ośrodkami uniwersyteckimi i wydawniczymi;
6) Współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowymi i twórczymi różnych środowisk, placówkami
kulturowymi, naukowymi, wydawnictwami, a także organizacjami społecznymi na rzecz
doskonalenia warsztatu badawczego i upowszechniania dorobku twórczego członków
Towarzystwa;
7) Inicjowanie i popularyzowanie uczestnictwa członków Towarzystwa w konkursach,
przeglądach, sesjach i kongresach naukowych;
8) Upowszechnienie humanistycznych i religijnych wartości tomizmu w kulturze.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa
Art. 11
[Nabycie praw członkowskich]
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być:
1) Każdy pełnoletni obywatel polski, który:
a) Zgłosił pisemnie deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa;
b) Akceptuje wartości humanizmu i tomizmu, oraz pragnie twórczo przyczynić
się do ich dalszego rozwoju;
c) Został przyjęty do Towarzystwa na podstawie decyzji Zarządu;
2) Cudzoziemcy mogą wstępować do Towarzystwa na warunkach właściwych dla obywateli
polskich.
3) Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa;
4) Na wniosek Zarządu może być przyznany tytuł Honorowego Członka Naukowego
Towarzystwa Tomistycznego.
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Art. 12
[Prawa członkowskie]
Każdy członek Towarzystwa ma prawo:
1) Uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zgromadzeniu oraz wyboru i wybieralności do
Władz Towarzystwa;
2) Uczestniczenia w pracach odpowiednich sekcji;
3) Korzystania z wszelkich istotnych urządzeń Towarzystwa na warunkach ustalonych przez
Zarząd;
4) Korzystania z wszelkich ulg i udogodnień, jakie Towarzystwo zapewnia w statutowym
spełnianiu swych zadań;
5) Noszenia odznaki Towarzystwa.
Art. 13
[Obowiązki członkowskie]
Każdy członek Towarzystwa ma obowiązek:
1)
2)
3)
4)

Popierania działalności Towarzystwa w granicach swoich możliwości;
Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa;
Propagowania celów i idei Towarzystwa oraz zjednywania mu członków i sympatyków;
Regularnego wpłacania składek członkowskich.

Art. 14
[Utrata praw członkowskich]
§ 1. Utrata w prawach członkowskich następuje poprzez:
1) Wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Towarzystwa.
2) Decyzję o wykreśleniu uchwałą Zarządu Towarzystwa za rażące uchybienia obowiązków
wynikających z postanowień Statutu, w tym za zaleganie ze składkami za okres dwóch lat po
pisemnym upomnieniu. Decyzja wraz z uzasadnieniem i pouczeniem, zostanie przekazana na
piśmie. Po wyczerpaniu biegu terminu na wniesienie odwołania lub po jego rozpatrzeniu
decyzja uprawomocnia się;
3) Śmierć członka.
Art. 15
[Odwołanie]
§ 1. Od decyzji o nieprzyjęciu lub wykreśleniu członka Towarzystwa przysługuje odwołanie do Komisji
Rewizyjnej Towarzystwa. Odwołanie pod rygorem nieważności powinno być złożone w formie
pisemnej w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji i zostanie rozpatrzone w terminie 30 dni
od jego wpłynięcia.
§ 2. Stronie przysługuje możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania odwoławczego,
a przed wydaniem decyzji przez Komisję Rewizyjną, w szczególności poprzez umożliwienie
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów oraz postawionych zarzutów.
§ 3. Władze Towarzystwa mogą odstąpić od zasady określonej w § 2 tylko w przypadkach, gdy
załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na dobro imienia Towarzystwa lub niepowetowaną
szkodę materialną.
§ 4. Władze Towarzystwa obowiązane są utrwalić w protokole, w drodze adnotacji, przyczyny
odstąpienia od zasady określonej w § 2.
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Rozdział IV
Władze Towarzystwa
Art. 16
[Władze]
Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
Art. 17
[Kadencja]
Kadencja władz trwa 4 lata.
Art. 18
[Walne Zgromadzenie]
§ 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może obradować w trybie zwyczajnym
lub nadzwyczajnym.
§ 2. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności,
co najmniej ½ uprawnionych do głosowania, w drugim bez względu na ilość obecnych.
§ 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków Towarzystwa o jego terminie,
miejscu i przewidywanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed jego odbyciem.
§ 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwołane:
1) na podstawie uchwały Zarządu;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
2) na pisemne żądanie co najmniej 1/5 części ogółu członków Towarzystwa uprawnionych
do głosowania;
§ 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
§ 8. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania
żądania lub podjęcia uchwały.
§ 9. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1) Z głosem decydującym wszyscy członkowie zwyczajni;
2) Z głosem doradczym członkowie wspierający.
§ 10. Do Kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa i ich ocena;
2) Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi;
3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu oraz programu prac Towarzystwa na kolejne lata;
4) Zmiana statutu;
5) Wybór Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej;
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6) Rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Towarzystwa;
7) Ustalenie wysokości składek i wpisowego, terminu ich płatności;
8) Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
9) Decydowania w tych sprawach, w których statut nie upoważnia innych organów Towarzystwa;
10) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa.
§ 11. Walne Zgromadzenia odbywa się przynajmniej raz na cztery lata.
§ 12. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Walnym
Zgromadzeniu.
§ 13. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
Art. 19
[Zarząd]
§ 1. Zarząd składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza
wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres czterech lat. Ustępujący członkowie mogą być wybrani
ponownie. W razie ustąpienia członka Komisji Walne Zgromadzenie wybiera następcę.
§ 2. Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd zwykłą większością głosów, a następnie spośród członków
Zarządu Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego.
§ 3. Zarząd może podejmować decyzje i komunikować się z członkami Towarzystwa za pomocą
środków porozumiewania się na odległość.
§ 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje
głos Przewodniczącego.
§ 5. Do zakresu działań Zarządu należy:
Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
Kierowanie sprawami Towarzystwa;
Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
Zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
Sporządzanie sprawozdań roboczych, budżetów i bilansów oraz przedstawienie ich Walnemu
Zgromadzeniu do rozpatrzenia;
6) Przyjmowanie i skreślenia członków;
7) Administracja majątkiem i funduszami Towarzystwa zgodnie z przepisami prawnymi
oraz uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie budżetem;
8) Powołanie i rozwiązywanie Terenowych jednostek organizacyjnych Towarzystwa, oraz
nadzorowanie ich działalności.
1)
2)
3)
4)
5)

Art. 20
[Komisja Rewizyjna]
§ 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa. Ma ona prawo dokonywania swych
czynności w każdym czasie, a jej obowiązkiem jest sprawdzić przynajmniej raz na cztery lata wszystkie
księgi i dokumenty oraz stan majątkowy Towarzystwa.
§ 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie Towarzystwa na okres czterech lat. W razie ustąpienia członka Komisji Walne
Zgromadzenie wybiera następcę.
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§ 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
§ 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów władz Towarzystwa.

Rozdział V
Terenowe Jednostki Organizacyjne
Art. 23
[Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych]
§ 1. Terenowe jednostki organizacyjne tj. Koła Terenowe oraz Koła Środowiskowe (np. Koła
Uczelniane) powołuje i odwołuje się za zgodą Zarządu Towarzystwa.
§ 2. Terenowe jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej.
§ 3. Terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu Towarzystwa.
Art. 24
[Struktura organizacyjna terenowych jednostek organizacyjnych]
§ 1. Zarząd Koła Terenowego oraz Koła Środowiskowego składa się przynajmniej z trzech osób:
przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
§ 2. Do kompetencji Zarządu Koła Terenowego oraz Koła Środowiskowego należy:
1) Kierowanie działalnością Koła;
2) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Koła;
3) Współdziałanie z Zarządem Towarzystwa w zakresie realizacji działań ogólnopolskich;
§ 3. Do kompetencji przewodniczącego Koła Terenowego oraz Koła Środowiskowego należy:
1) Reprezentowanie Koła;
2) Kierowanie pracami zarządu Koła;
3) Udzielanie informacji o działalności Koła na żądanie władz Towarzystwa.
§ 4. W przypadku, gdy działalność Koła Terenowego lub Koła Środowiskowego wykazuje rażące
lub uporczywe naruszanie Statutu Towarzystwa Zarząd Towarzystwa może podjąć uchwałę o likwidacji
tej jednostki.
§ 5. Bezpośredni nadzór nad działalnością Kół sprawuje Zarząd Towarzystwa.
Art. 25
[Kadencyjność i wybory]
§ 1. Kadencja Zarządu Kół trwa cztery lata.
§ 2. Osoby ustępujące ze stanowiska mogą być wybrane ponownie.
§ 3. Wybór Zarządu Kół dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa
Art. 26
[Części składowe majątku]
Majątek Towarzystwa stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:
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1)
2)
3)
4)

Wpisowe i składki członków;
Dochody z działalności statutowej;
Darowizny i dotacje otrzymane przez Towarzystwo.
Spadki i zapisy.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
Art. 28
[Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa]
§ 1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
§ 2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne
Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje Komisję Likwidacyjną.
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