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S T A T U T 

CHOJNICKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, zwane dalej ChTPN, działa na podstawie przepisów 

prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. 

 

§ 2 

ChTPN działa na terenie miasta i powiatu Chojnice, a jego siedzibą są Chojnice. 

 

§ 3 

ChTPN może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 4 

Towarzystwo będzie używało pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

Rozdział II 

Cele ChTPN i sposoby ich realizacji 

 

§ 5 

Podstawowe cele ChTPN to troska o rozwój naukowy, kulturalny przede wszystkim społecz-

ności powiatu chojnickiego, rozumiana jako: 

• integracja społeczności lokalnej miasta i powiatu Chojnice, zachęta do aktywnego 

udziału w życiu naukowym i kulturalnym; 

• popularyzacja nauki; 

• aktywizowanie życia naukowego i inspirowanie prac badawczych szczególnie wśród 

lokalnej społeczności akademickiej; 

• popularyzacja osiągnięć naukowych, kulturalnych z terenu działalności ChTPN  

w kraju; 

• tworzenie infrastruktury i instrumentów służących postępowi naukowemu w regionie; 

• wspieranie inicjatywy społecznej w uzyskiwaniu środków pieniężnych na działalność 

naukową i kulturalną; 

• współpraca z innymi towarzystwami naukowymi. 

 

§ 6 

Realizacja celów Towarzystwa nastąpi poprzez: 

• aktywny udział członków ChTPN w życiu publicznym i naukowym na terenie miasta  

i powiatu Chojnice; 

• udział w otwartych posiedzeniach rad samorządowych wszystkich szczebli; 

• sygnalizowanie organom władzy i administracji terytorialnej problemów kulturalnych 

i zamierzeń naukowych; 

• nawiązanie współpracy z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

• organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych, popularnonaukowych. 
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§ 7 

Środki finansowe na realizację celów ChTPN uzyskiwane będą w drodze: 

• składek miesięcznych członków ChTPN określonych poprzez walne zebranie; 

• z działalności gospodarczej Towarzystwa; 

• subwencji i dotacji organów samorządu; 

• darowizn, zapisów i spadków. 

 

§ 8 

ChTPN działa w oparciu o pracę społeczną jego członków. Do prac specjalistycznych 

wymagających kwalifikacji lub odpowiednich uprawnień ChTPN zatrudni odpowiednich pra-

cowników. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie ChTPN, ich prawa i obowiązki 
 

§ 9 

1. Członkowie ChTPN dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym ChTPN może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Pol-

skiej, posiadający zdolność do czynności prawnych i przyjęty przez zarząd na podstawie 

pisemnej deklaracji. 

 

§ 10 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która złoży oświadczenie  

o przystąpieniu i poparciu celów ustalonych i zobowiąże się do płacenia składek człon-

kowskich i udzielania pomocy w realizacji celów Towarzystwa. 

2. Członkostwo honorowe nadaje walne zebranie członków na wniosek zarządu za wybitne 

zasługi dla Towarzystwa. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczaj-

nego i ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich. 

 

§ 11 

Utrata członkostwa następuje: 

1. Poprzez wykreślenie członka ChTPN, gdy: 

a) postępowanie członka nie jest zgodne z postanowieniami statutu, w szczególności gdy 

działa na szkodę Towarzystwa; 

b) członek nie opłaca składek poprzez okres dłuższy niż rok; 

c) w przypadku śmierci członka i utraty praw publicznych; 

d) w przypadku likwidacji osoby prawnej. 

2.  Wystąpienie członka z ChTPN za jednomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym do za-

rządu ChTPN. 

 

§ 12 

Skreślenia z listy członków ChTPN dokonuje zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. 

 

§ 13 

Członkowi skreślonemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji zarządu do walnego 

zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
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§ 14 

Członek zwyczajny ChTPN ma prawo: 

• składania wniosków i propozycji zmian oraz ulepszeń w pracy Towarzystwa; 

• wglądu w dokumentację prowadzonej działalności; 

• żądania informacji o stanie majątkowym ChTPN; 

• do czynnego i biernego prawa wyborczego w organach ChTPN. 

 

§ 15 

Członek Towarzystwa ma obowiązki: 

• aktywnie uczestniczyć w akcjach prowadzonych przez ChTPN; 

• uczestniczyć w walnym zebraniu członków; 

• wykonywać na rzecz ChTPN pracę w ilości, rodzaju i terminie określonym przez 

walne zebranie członków; 

• wpłacać na konto ChTPN miesięczne składki członkowskie w wysokości i terminie 

określonym przez zebranie członków; 

• zapoznać się z uchwałami walnego zebrania członków; 

• wykazywać troskę o mienie ChTPN. 

 

§ 16 

Członkowi wspierającemu przysługują te same prawa i obowiązki co członkowi zwyczaj-

nemu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

 

Rozdział IV 

Władze i struktura organizacyjna ChTPN 

 

§ 17 

Władzami ChTPN są: 

• walne zebranie członków; 

• zarząd; 

• komisja rewizyjna. 

 

§ 18 

Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata. 

Wybór zarządu i komisji rewizyjnej następuje w drodze głosowania tajnego lub jawnego 

przez walne zebranie w zależności od każdorazowej decyzji walnego zebrania. 

 

§ 19 

Walne zebranie członków jest najwyższą władzą ChTPN tworzoną przez wszystkich członków. 

Do walnego zebrania członków należy: 

• podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów ChTPN; 

• uchwalanie statutu i dokonanie w nim zmian; 

• rozpoznawanie odwołań od uchwał zarządu w sprawie wykreślenia z listy członków  

i innych odwołań; 

• decydowanie o rozwiązaniu ChTPN; 

• ustalanie wysokości składek członkowskich; 

• ustalanie najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez zarząd samodzielnie; 

• wybór i odwołanie zarządu; 

• wybór i odwołanie komisji rewizyjnej; 
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• nadzór nad pracą zarządu; 

• podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla zarządu. 

 

§ 20 

1. Walne zebrania członków odbywają się co najmniej raz na rok w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez zarząd. Z walnego zebrania członków sporządza się protokół. Walne 

zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach ChTPN. 

Do ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co 

najmniej połowy liczby wszystkich członków. Zmiana statutu ChTPN wymaga uchwały 

podjętej kwalifikowaną większością głosów, tj.: 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków. 

2. W przypadku braku obecności co najmniej połowy liczby wszystkich członków Stowarzy-

szenia na walnym zebraniu zwołanym w I terminie, zarząd wyznaczy II termin walnego 

zebrania przypadający co najmniej 30 minut po uprzednio wyznaczonym. W II terminie 

uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na walnym zebraniu. 

3. Zarząd ChTPN zwoła nadzwyczajne walne zebranie członków na wniosek 1/4 członków 

stowarzyszenia w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku. 

4. Nadzwyczajne walne zebranie członków obraduje w sprawach, dla których zostało zwołane. 

 

§ 21 

Zarząd jest organem wykonawczym ChTPN powołanym przez walne zebranie członków 

spośród członków Towarzystwa na czas kadencji, składa się z 5 osób. 

W skład zarządu wchodzą prezes, dwóch zastępców prezesa, sekretarz, skarbnik. 

Walne zebranie wybiera zarząd z kandydatów zgłoszonych na walnym zebraniu w trybie 

głosowania jawnego lub tajnego zwykłą większością głosów. 

Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej poło-

wy członków zarządu. Walne zebranie ma prawo ustalić lub zmienić uchwałę zarządu w trybie 

określonym w § 20 statutu. 

 

§ 22 

Do zadań zarządu należy: 

• wykonywanie uchwał walnego zebrania członków; 

• organizowanie i prowadzenie nadzoru nad pracami członków; 

• zaciąganie zobowiązań finansowych w granicach określonych przez walne zebranie; 

• zwołanie walnego zebrania członków; 

• prowadzenie dokumentacji ChTPN (protokolarza, kroniki i dokumentacji finansowej); 

• archiwizowanie dorobku naukowego członków Towarzystwa; 

• składanie rocznych sprawozdań walnemu zebraniu ze sposobu realizacji uchwał; 

• składanie rocznych sprawozdań finansowych walnemu zebraniu członków; 

• reprezentowanie ChTPN na zewnątrz; 

• przyjmowanie i skreślanie członków. 

 

§ 23 

Funkcja członka w zarządzie ustaje z chwilą ustania jego członkostwa. 

 

§ 24 

Władze ChTPN mają prawo dokooptować nowych członków na miejsce tych, którzy ubyli  

w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 2/5 liczby 

członków pochodzących z wyboru. 
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Zasada określona w pkt 1 dotyczy członkostwa w zarządzie i komisji rewizyjnej. 

Dokooptowanie następuje w drodze uchwały podjętej przez członków zarządu bądź komisji 

rewizyjnej zwykłą większością głosów. 

 

§ 25 

Członkowi zarządu służy prawo złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji za jednomiesięcznym 

wypowiedzeniem. 

 

§ 26 

Komisja rewizyjna ChTPN jest organem kontroli wewnętrznej. Powołana jest przez walne 

zebranie członków w sposób określony w § 21 statutu na czas określony. 

W skład komisji rewizyjnej wchodzą trzy osoby wybierane spośród członków ChTPN. Komisja 

rewizyjna ma prawo żądać w każdym czasie wszelkiej dokumentacji od zarządu, prowadzić 

kontrolę prawidłowości działania zarządu, kontrolować działalność finansową zarządu. Komisja 

rewizyjna składa walnemu zebraniu członków sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

 

 

Rozdział V 

Majątek Towarzystwa 

 

§ 27 

Majątek ChTPN stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze pieniężne. 

Na fundusze składają się: 

• składki członkowskie; 

• zapisy i darowizny; 

• dotacje; 

• wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego; 

• dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 28 

Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w sprawach majątkowych  

i niemajątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisywanie przez co najmniej dwóch 

członków zarządu, w tym prezesa lub jego zastępcy. 

 

 

Rozdział VI 

Rozwiązanie ChTPN 

 

§ 29 

Rozwiązanie ChTPN może nastąpić w drodze uchwały walnego zebrania podjętej większością 

2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków ChTPN. 

Walne zebranie, które zdecyduje o rozwiązaniu ChTPN, powołuje komisję likwidacyjną  

i określa jej skład osobowy oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku ChTPN. 


