
STATUT  
OSTROWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 

 
ROZDZIA  I  

nazwa i teren dzia alno ci, siedziba i charakter prawny 
 

§ 1 
Stowarzyszenie nosi nazw  Ostrowskie Towarzystwo Naukowe w Ostrowie Wielkopolskim, zwane w dalszym ci gu statutu 
Towarzystwem, i posiada osobowo  prawn . 
 

§ 2 
Terenem dzia alno ci Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzib  miasto Ostrów Wielkopolski. 
 

§ 3 
Dzia alno  Towarzystwa opiera si  o zasady zawarte w niniejszym statucie oraz szczegó owe regulaminy zatwierdzone przez 
Zarz d Towarzystwa.  
 

ROZDZIA  II  
cele i rodki dzia ania 

 
§ 4 

Celem Towarzystwa jest:  
 

1. wspieranie i propagowanie nauki, ze szczególnym uwzgl dnieniem potrzeb Ostrowa Wielkopolskiego i po udniowej 
Wielkopolski; 

2. popularyzacja dorobku naukowego rodowiska ostrowskiego; 
3. inspirowanie bada  naukowych (w szczególno ci zwi zanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym); 
4. dzia anie na rzecz popularyzacji i rozwoju przedsi wzi  artystycznych; 
5. integracja rodowiska naukowego.  

 
§ 5 

Cele swoje Towarzystwo osi ga przez:  

1. organizowanie sympozjów, konferencji i posiedze  naukowych oraz przedsi wzi  o charakterze artystycznym 
2. publikowanie prac i popularyzowanie wyników bada  naukowych cz onków Towarzystwa;  
3. wspó praca z organizacjami o podobnych celach w kraju i za granic ;  
4. podejmowanie inicjatyw i dzia  integruj cych miejscowe rodowisko naukowe;  
5. wspieranie inicjatyw badawczych na rzecz gospodarki i kultury regionu;  
6. stwarzanie warunków rozwoju miejscowej kadrze naukowej.  

 
ROZDZIA  III  

cz onkowie, ich prawa i obowi zki 
 

§ 6 
Cz onkowie Towarzystwa dziel  si  na rzeczywistych i honorowych. 
 

§ 7 
Cz onkiem rzeczywistym mo e by  obywatel polski zdolny do dzia  prawnych, pracuj cy na polu naukowym, spo ecznym lub 
kulturalnym a zajmuj cy si  problematyk  wchodz  w zakres dzia ania Towarzystwa, który zg osi  na pi mie swoje przyst pienie 
do Towarzystwa, przedstawi  rekomendacj  dwóch z cz onków i zosta  do  przyj ty przez Zarz d Towarzystwa. 
 

§ 8 
Cz onkom rzeczywistym przys uguje prawo:  

1. udzia u w walnych zgromadzeniach, posiedzeniach naukowych itp.;  
2. czynne i bierne prawo wyborcze do w adz Towarzystwa;  
3. udzia u w pracach i zebraniach organów Towarzystwa;  
4. sk adania projektów wydawniczych, seminaryjnych, konferencyjnych i artystycznych oraz prac badawczych do w adz 

Towarzystwa;  
5. og aszania swych prac w wydawnictwach Towarzystwa.  

 
§ 9 

Do obowi zków cz onków rzeczywistych nale y:  

1. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwa  w adz Towarzystwa;  
2. uczestniczenie w pracach Towarzystwa;  
3. op acanie sk adek cz onkowskich w wysoko ci ustalonej przez Walne Zgromadzenie.  



 
§ 10 

Cz onkiem honorowym mo e by  cz onek rzeczywisty, a w wyj tkowych przypadkach tak e osoba nie b ca cz onkiem 
Towarzystwa, która wyró ni a si  szczególnymi zas ugami dla Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Cz onek honorowy 
zachowuje uprawnienia cz onka rzeczywistego, zwolniony jest od obowi zku op acania sk adek i otrzymuje bezp atnie wybrane 
wydawnictwa Towarzystwa. Honorowe cz onkostwo nadawane jest do ywotnio uchwa  Walnego Zgromadzenia na wniosek 
Zarz du. 
 

§ 11 
Cz onkostwo ustaje przez:  

1. dobrowolne wyst pienie z Towarzystwa;  
2. mier ;  
3. utrat  zdolno ci do dzia  prawnych;  
4. nie uiszczenie sk adek cz onkowskich za okres dwóch lat.  

O wykluczeniu cz onka decyduje Zarz d, od którego decyzji przys uguje prawo odwo ania do Walnego Zgromadzenia. Odwo anie 
winno by  wniesione za po rednictwem Zarz du w terminie 14 dni od chwili otrzymania pisemnej decyzji.;  

 
ROZDZIA  IV  

adze 
 

§ 12 
adzami Towarzystwa s  Walne Zgromadzenie, Zarz d Towarzystwa i Komisja Rewizyjna. 

 
§ 13 

Najwy sz  w adz  jest Walne Zgromadzenie. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale y:  

1. wybór Zarz du sk adaj cego si  z 5 do 7 cz onków w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika;  
2. uzupe nianie sk adu zarz du i komisji rewizyjnej w trakcie ich funkcjonowania – maksymalnie jednak nie wi cej ni  1/3 

sk adu 
3. wybór Komisji Rewizyjnej sk adaj cej si  z 3 cz onków;  
4. przyjmowanie sprawozda  Zarz du i ich ocena;  
5. przyjmowanie i ocena sprawozda  Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarz dowi Towarzystwa;  
6. rozpatrywanie odwo  od decyzji Zarz du w sprawie przyj cia cz onka, wykluczenia lub zawieszenia;  
7. ustalenie g ównych kierunków dzia alno ci Towarzystwa;  
8.  uchwalanie wysoko ci sk adek cz onkowskich; 
9. zmiana statutu;  
10. rozwi zanie Towarzystwa oraz likwidacja jego maj tku.  

 
Zarz d i Komisja Rewizyjna wybierane s  na okres 3 lat w g osowaniu jawnym. W sytuacji, gdy liczba kandydatów do Zarz du lub 
komisji rewizyjnej jest wi ksza od liczby cz onków tych organów, wówczas g osowanie odbywa si  w sposób tajny. Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie zwo ywane jest przez Zarz d co najmniej raz na 3 lata. W razie nieobecno ci na Walnym Zgromadzeniu 
po owy cz onków rzeczywistych po up ywie 30 minut odbywa si  Walne Zgromadzenie w drugim terminie przy obecno ci co 
najmniej 1/4 liczby cz onków Towarzystwa. 
 

§ 14 
Uchwa y Walnego Zgromadzenia zapadaj  zwyk  wi kszo ci  g osów obecnych cz onków. W razie równo ci g osów rozstrzyga 

os przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia. Do podj cia uchwa  dotycz cych zmian statutu, rozwi zania Towarzystwa lub jego 
po czenia z inn  organizacj  potrzebna jest wi kszo  2/3 g osów obecnych cz onków. 
 

§ 15 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mo e by  zwo ywane w ka dym czasie z w asnej inicjatywy przez Zarz d Towarzystwa a tak e 
na danie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 cz ci cz onków rzeczywistych. 
 

§ 16 
Organem zarz dzaj cym Towarzystwa jest Zarz d wybrany przez Walne Zgromadzenie. 
 

§ 17 
Posiedzenia Zarz du odbywaj  si  na wniosek prezesa lub wiceprezesa lecz nie rzadziej ni  2 razy w roku. Uchwa y Zarz du 
zapadaj  zwyk  wi kszo ci  g osów. W przypadku równo ci g osów rozstrzyga g os prezesa. Do wa nie podj tych uchwa  Zarz du 
potrzebna jest obecno  co najmniej po owy cz onków Zarz du w tym prezesa lub wiceprezesa. 
Do obowi zków Zarz du nale y:  

1. wykonywanie uchwa  Walnego Zgromadzenia;  
2. kierowanie sprawami Towarzystwa;  
3. reprezentowanie Towarzystwa na zewn trz;  



4. zwo ywanie Walnego Zgromadzenia;  
5. uchwalanie corocznych planów pracy;  
6. zarz dzanie maj tkiem i funduszami Towarzystwa;  
7. zatwierdzanie regulaminów pracy Towarzystwa;  
8. przyjmowanie cz onków Towarzystwa, ich zawieszanie i skre lanie z listy cz onków za nieop acenie sk adek;  
9. wyst powanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o nadanie tytu u Cz onka Honorowego Ostrowskiego Towarzystwa 

Naukowego.  

 
§ 18 

Dla wa no ci o wiadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowi zków maj tkowych wymagane s  podpisy dwóch 
cz onków Zarz du: prezesa lub wiceprezesa i skarbnika. 
Dla wa no ci innych pism i dokumentów wymagane s  podpisy dwóch cz onków Zarz du, w tym prezesa lub wiceprezesa. 
 
 

§ 19 
Komisja Rewizyjna sk ada si  z 3 cz onków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona 
przewodnicz cego. Komisja podejmuje uchwa y zwyk  wi kszo ci  g osów przy obecno ci co najmniej po owy jej cz onków. 
Do zada  Komisji nale y:  

1. badanie dzia alno ci statutowej i gospodarki finansowej Towarzystwa przynajmniej raz na kadencj  przed zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniem;  

2. enie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania rewizyjnego i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium 
Zarz dowi Towarzystwa.  

 
ROZDZIA  V  

przepisy ko cowe 
 

§ 20 
Organizacj  pracy Towarzystwa okre laj  regulaminy uchwalone przez Zarz d. 
 

§ 21 
Maj tek Towarzystwa stanowi :  

 sk adki cz onkowskie;  
 dochody z dzia alno ci Towarzystwa;  
 dotacje celowe;  
 darowizny i zapisy;  
 zbiory w asne;  
 nieruchomo ci i ruchomo ci.  

 
Maj tkiem Towarzystwa administruje skarbnik. Rachunkowo  prowadzi si  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 

§ 22 
W razie podj cia uchwa y o rozwi zaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie okre li cel na jaki przeznaczony zostanie maj tek 
Towarzystwa i powo a komisj  likwidacyjn . 


