Załącznik do Uchwały Nr 4/2018
Walnego Zgromadzenia
Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
z dn. 29 listopada 2018 r.

STATUT

Łowickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

Stan prawny na dzień 29 listopada 2018 r.
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Łowickie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, w skrócie ŁTPN, zwane dalej „Towarzystwem”.
§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Łowicz.
§4
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach.
§5
Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej
ogółu członków; do prowadzenia swoich prac może zatrudniać
pracowników.
§7
Towarzystwo posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem w otoku „Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk” z wizerunkiem
herbowym oraz podłużną z napisem: „Łowickie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk”.
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Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§8
Celem działalności Towarzystwa jest inicjowanie, popieranie
i rozwijanie badań naukowych, gromadzenie materiałów naukowych dotyczących w szczególności Łowicza i regionu łowickiego i obejmujących różne gałęzie wiedzy, upowszechnianie
i popularyzacja wiedzy w regionie.
§9
Towarzystwo swoje cele realizuje przez:
1. planowanie i prowadzenie badań własnych i zleconych
w zakresie nauk społecznych i humanistycznych,
2. gromadzenie księgozbioru naukowego, materiałów archiwalnych i dokumentacji z własnych prac naukowych, umożliwiających badanie przeszłości, stanu i rozwoju regionu,
3. udzielanie pomocy i konsultacji naukowych badaczom
i miłośnikom regionu łowickiego podejmującym indywidualne lub zbiorowe prace naukowe i popularyzatorskie
o tematyce dotyczącej regionu,
4. popularyzację wiedzy o regionie poprzez organizowanie
konferencji, sympozjów, sesji popularno-naukowych, wykładów, odczytów, wystaw informacyjnych itp.,
5. prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej.
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6. prowadzenie własnych i zleconych prac naukowo-badawczych obejmujących także ekspertyzy, recenzje i inne konsultacje naukowo-badawcze,
7. współpracę z przedsiębiorstwami i zakładami prowadzącymi
działalność gospodarczą,
8. przyjmowanie darów (zapisów) od osób fizycznych i prawnych na rzecz Towarzystwa,
9. udzielanie pomocy zbieraczom pamiątek historycznych i archiwaliów.
§ 10
Towarzystwo współpracuje ze szkołami wyższymi, z towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami naukowymi oraz
kulturalno-oświatowymi w kraju i za granicą.
Rozdział III
Prawa i obowiązki członków
§ 11
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne przyjęte
zgodnie z niniejszym Statutem.
§ 12
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
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§ 13
Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby pełnoletnie,
zainteresowane celami i działalnością Towarzystwa po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch wprowadzających członków Towarzystwa i po przyjęciu przez Zarząd.
§ 14
Członkami wspierającymi mogą być instytucje oraz zakłady
państwowe bądź prywatne zgłoszone przez najmniej dwóch
członków Towarzystwa i zatwierdzone przez Zarząd.
§ 15
Godność członka honorowego mogą otrzymać osoby wybitnie
zasłużone na polu nauki i kultury, zwłaszcza dla Łowicza, jego
regionu i Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Godność
tę nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu.
§ 16
Każdy członek Towarzystwa ma prawo:
1. brać udział w Walnych Zgromadzeniach,
2. kandydować do władz Towarzystwa,
3. korzystać z instytucji, urządzeń i imprez Towarzystwa,
4. przedstawiać Zarządowi kandydatów na członków honorowych, wspierających i zwyczajnych,
5. działać w Towarzystwie i korzystać z jego zbiorów,
6. brać udział w odczytach i wykładach urządzanych przez
Towarzystwo,
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7. publikować w wydawnictwach Towarzystwa własne prace naukowe i popularno-naukowe, przyjęte po zrecenzowaniu zwykłą większością przez Zarząd.
§ 17
Każdy członek ma obowiązek:
1. przestrzegać
postanowień
Statutu,
regulaminów
i uchwał władz Towarzystwa,
2. uczestniczyć w pracach Towarzystwa,
3. brać udział w sesjach, seminariach, sympozjach, odczytach, spotkaniach i innych imprezach naukowych i popularno-naukowych,
4. do 31 października płacić za dany rok składki członkowskie,
5. przyczyniać się do powiększania majątku Towarzystwa.
§ 18
1. Członkiem Towarzystwa przestaje być ten, kto:
1) zawiadomi pisemnie Zarząd o wystąpieniu z Towarzystwa,
2) zostanie skreślony za zaleganie w uiszczaniu składki
członkowskiej za okres jednego roku – mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, chyba że Zarząd
uzna sytuację za usprawiedliwioną wyjątkowymi
okolicznościami,
3) zostanie skreślony za działalność na szkodę Towarzystwa lub w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądowym.
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2. Od Uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje prawo odwołania się – za pośrednictwem Zarządu – do najbliższego
Walnego Zgromadzenia.
Rozdział IV
Władze
§ 19
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
4) Sąd Koleżeński.
2. Pierwsza kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest
dwuletnia, następne kadencje 4-letnie, a ich wybór odbywa
się przy zwykłej większości zebranych w głosowaniu tajnym, chyba że 3/4 obecnych uchwali jawność głosowania.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie
w pierwszym półroczu.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
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3) na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków Towarzystwa – nie później niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia
żądania.
5. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało
zwołane.
§ 21
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
1. przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
Sądu Koleżeńskiego, Rady Naukowej oraz podejmowanie
uchwał w sprawie absolutorium,
2. uchwalanie wytycznych (programów) pracy Zarządu i zatwierdzenie rocznych budżetów,
3. podejmowanie uchwał w sprawach o szczególnym znaczeniu,
4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. nadawanie godności członka honorowego,
6. zmiana Statutu,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
8. rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa.
§ 22
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w Zgromadzeniu.
2. Do ważności uchwał w sprawie zmiany Statutu wymagana
jest większość 3/4 biorących udział w głosowaniu.
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3. W Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa
członków Towarzystwa. W razie braku tej liczby członków
w wyznaczonym terminie, Walne Zgromadzenie będzie
ważne w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków.
4. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
§ 23
1. Zarząd składa się z 6. członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie.
2. Zarząd wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa,
skarbnika i sekretarza.
3. Zarząd może zatrudniać pracowników do pracy w Łowickim
Towarzystwie Przyjaciół Nauk.
4. Do prawomocności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność
co najmniej 4. członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
5. Podczas głosowania w przypadku równej ilości głosów za
i przeciw, głos Prezesa jest decydujący.
§ 24
Do zakresu działania Zarządu należy realizowanie celów Towarzystwa, a w szczególności:
1. koordynowanie działalności naukowej, popularno-naukowej i wydawniczej,
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2. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i rozwojem
biblioteki Towarzystwa,
3. zarządzanie majątkiem i sprawami Towarzystwa w ramach budżetu i wytycznych uchwalonych przez Walne
Zgromadzenie,
4. podejmowanie decyzji w sprawach inwestycji,
5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań
oraz projektu wytycznych (programu) działalności
i budżetu na każdy rok kalendarzowy,
6. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na
członków honorowych,
7. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,
8. odbywanie co najmniej raz na kwartał posiedzeń,
a w miarę potrzeby – posiedzeń nadzwyczajnych o charakterze uroczystym,
9. zatrudnianie pracownika etatowego,
10. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o powołanie zespołów i organów pomocniczych władz Towarzystwa,
11. prowadzenie księgi prac naukowych i popularno-naukowych,
12. przyjmowanie delegacji oraz gości krajowych i zagranicznych,
13. występowanie do właściwych władz o uhonorowanie
wyróżniających się działalnością członków odznaczeniami państwowymi lub regionalnymi i nagrodami,
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14. rozpoznawanie ewentualnych sporów między członkami
– w związku z działalnością w Towarzystwie,
15. wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów
Towarzystwa.
§ 25
Prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes:
1. reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,
2. zwołuje posiedzenia Zarządu, projektuje ich porządek
oraz im przewodniczy,
3. rozstrzyga głosowanie w razie równości głosów,
4. czuwa nad przestrzeganiem Statutu oraz nad zbiorami
i majątkiem Towarzystwa,
5. nadzoruje działalność inwestycyjną Towarzystwa,
6. zabiega o środki materialne na rzecz Towarzystwa,
7. koordynuje działalność pozostałych członków Zarządu,
8. podpisuje pisma Zarządu.
§ 26
Sekretarz:
1. przygotowuje sprawozdania z działalności,
2. czuwa nad rejestrem członków,
3. nadzoruje działalność wydawniczą,
4. prowadzi księgę prac naukowych i popularno-naukowych oraz księgę darów na rzecz Towarzystwa.
§ 27
Skarbnik Towarzystwa odpowiada za inkaso składek członkowskich.

12

§ 28
Członkowie Zarządu obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i w Walnych Zgromadzeniach, brać czynny
udział w pracach Towarzystwa, spełniać powierzone im funkcje
i składać z nich sprawozdania.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych
przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
3. Do zakresu działania Komisji należy:
1) sprawdzanie stanu majątkowego Towarzystwa,
2) kontrola jego działalności, w szczególności kontrola kasy, ksiąg i dokumentów,
3) kontrola opłacania składek członkowskich,
4) składanie sprawozdania wraz z odpowiednimi wnioskami Walnemu Zgromadzeniu.
4. Komisja może zlecić wykonanie ekspertyzy finansowo-księgowej rzeczoznawcom.
5. Posiedzenia Komisji są ważne, a jej decyzje prawomocne
przy obecności przewodniczącego i co najmniej jednego
członka Komisji.
6. Komisja ocenia działalność merytoryczną Zarządu i może
uczestniczyć w jego posiedzeniach.
7. Komisja ma obowiązek przeprowadzić kontrolę pracy Zarządu co najmniej 2 razy w ciągu jego kadencji.
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Rozdział V
Sąd Koleżeński
§ 30
Sąd Koleżeński jest wewnętrznym organem Towarzystwa
i składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
§ 31
Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego,
zastępcę i sekretarza.
§ 32
Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez
członków postanowień Statutu.
2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami
a władzami Towarzystwa.
3. Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów
i decyzji władz Towarzystwa ze Statutem.
4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu
Zgromadzeniu.
5. Kadencja Sądu koleżeńskiego upływa wraz z kadencją
wybieralnych władz Towarzystwa.
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Rozdział VI
Rada Naukowa
§ 33
Dla właściwego ukierunkowania działań Towarzystwa przede
wszystkim w zakresie naukowo-badawczym i wydawniczym,
Zarząd ŁTPN może powołać Radę Naukową.
§ 34
Rada Naukowa działa na podstawie własnego Regulaminu,
zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
Rozdział VII
Majątek i fundusze
§ 35
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. składki członkowskie,
2. dotacje władz państwowych i samorządowych, przedsiębiorstw i innych instytucji,
3. dary i zapisy osób fizycznych i prawnych,
4. wpływy z tytułu zleconych Towarzystwu prac naukowobadawczych, ekspertyz i prac wydawniczych,
5. wpływy ze sprzedaży publikacji Towarzystwa,
6. odsetki od kapitału,
7. inne dochody.
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§ 36
Fundusze Towarzystwa są obracane na cele związane z realizacją zadań statutowych.
§ 37
Oświadczenia z zakresu praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa składają: Prezes, Skarbnik lub inne osoby upoważnione do tego przez Zarząd. Dla ważności dokumentów wymagane są podpisy dwóch upoważnionych osób.
Rozdział VIII
Rozwiązanie Towarzystwa
§ 38
1. Na Wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie, w którym
uczestniczy co najmniej 2/3 ogółu członków, może
uchwalić większością 3/4 głosów rozwiązanie i likwidację
Towarzystwa. W razie braku quorum w wyznaczonym
terminie – uchwała w tym przedmiocie może zapaść przy
obecności co najmniej 1/3 ogółu członków w drugim
terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż po
upływie 7 dni.
2. Po uchwaleniu likwidacji Towarzystwa jego majątek przechodzi na cele naukowe w Łowiczu – stosownie do uchwały
Walnego Zgromadzenia.

