
 

 
 
 

STATUT  TOWARZYSTWA  NAUKOWEGO  
FRANCISZKA  SALEZEGO 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego  (TNFS), zwane dalej „Towarzystwem” jest 
stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Towarzystwo może używać odznak i pieczęci. 
 

§ 2 
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz 
Towarzystwa jest Warszawa. 
 

§3 
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych 
spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy. 
 

§ 4 
Podstawowymi jednostkami programowymi Towarzystwa są Sekcje Tematyczne, powoływane - 
zależnie od potrzeb - uchwałami Walnego Zebrania. Szczegółowe zakresy działalności Sekcji 
określają odpowiednie regulaminy. 
 

§ 5 
Organem Towarzystwa jest czasopismo „Seminare”. Redaktor Naczelny wraz z Redakcją są 
odpowiedzialni za merytoryczny kształt czasopisma. 
 
 

Rozdział II 
Cele i formy działania 

 
§ 6 

Celem Towarzystwa jest prowadzenie, popieranie i popularyzacja badań naukowych, szczególnie 
na polu nauk humanistycznych a także wspieranie działań społecznych, gospodarczych  
i kulturalnych opartych na wiedzy oraz integracja środowiska naukowego skupionego wokół 
Towarzystwa Salezjańskiego.  
 

§ 7 
Towarzystwo realizuje swe cele poprzez: 
1. organizowanie konferencji naukowych, wykładów publicznych, wystaw oraz zjazdów; 
2. prowadzenie badań i popularyzowanie wyników badań naukowych przez ogłaszanie  

ich drukiem i inne sposoby rozpowszechniania; 
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3. współpracę ze stowarzyszeniami i placówkami naukowymi, społeczno-kulturalnymi oraz 
uczestnictwo w społecznym ruchu naukowym i kulturalnym krajowym a także zagranicznym; 

4. wydawanie własnych czasopism naukowych, prac naukowych, popularnonaukowych  
i informacyjnych; 

5. przyznawanie nagród za działalność naukową oraz występowanie z wnioskami o wyróżnienie 
nagrodami i odznaczeniami państwowymi członków Towarzystwa; 

6. prowadzenie dokumentacji i gromadzenie bibliografii prac naukowych członków Towarzystwa, 
Towarzystwa Salezjańskiego i prac na ich temat; 

7. zbieranie i przechowywanie wszelkiego rodzaju materiałów naukowych, bibliotecznych, 
archiwalnych i muzealnych, związanych przede wszystkim z działalnością Towarzystwa 
Salezjańskiego. 

 
§ 8 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w celach zarobkowych i na własny 
rachunek według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. 
 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 9 

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.  
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:  
2.1. członków zwyczajnych; 
2.2. członków honorowych; 
2.3. członków wspierających. 
3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa. 
 

§ 10 
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności 

prawnych i pełnię praw publicznych, pragnący urzeczywistniać cele Towarzystwa. 
2. Członkiem zwyczajnym może być też cudzoziemiec, pragnący urzeczywistniać cele 

Towarzystwa.  
3. Członkami zwyczajnymi mogą być pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych, 

wyższych seminariów duchownych oraz osoby pracujące naukowo (nawet jeśli nie są 
zatrudnione w instytucjach naukowych). Do Towarzystwa mogą także należeć osoby, które 
podjęły studia specjalistyczne i pragną włączyć się w środowisko TNFS. 

4. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd TNFS decyzją podjętą podczas 
najbliższego spotkania na wspólny wniosek zainteresowanego oraz dwóch członków 
zwyczajnych o dwuletnim stażu członkowskim albo wniosek zainteresowanego i dwóch 
członków założycieli Towarzystwa. 

5. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 30 dni od daty podjęcia decyzji  
w sprawie przyjęcia w poczet Towarzystwa. W razie odmowy przyjęcia na członka, 
zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć 
odwołanie do Walnego Zebrania, które rozpatrzy sprawę na najbliższym posiedzeniu. Decyzja 
Walnego Zebrania nie podlega odwołaniu. 

 
§ 11 

Członek zwyczajny ma prawo: 
1. wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa; 
2. uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa; 
3. należeć do jednej lub kilku Sekcji Tematycznych; 
4. zgłaszać propozycje, uwagi i postulaty w zakresie działalności statutowej; 
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5. przedstawiać wyniki swoich poszukiwań naukowych i brać udział w posiedzeniach naukowych  
i dyskusjach, organizowanych przez Towarzystwo; 

6. ogłaszać swe prace w wydawnictwach Towarzystwa, po uprzednim zaopiniowaniu przez 
Zarząd; 

7. otrzymywać materiały sprawozdawcze i informacyjne Towarzystwa; 
8. otrzymywać wydawnictwa Sekcji, do których należy na warunkach określonych przez zarządy 

odpowiednich Sekcji; 
9. korzystać ze wszystkich agend Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd; 
10. czynnie realizować cele i zasady Towarzystwa; 
11. nosić odznakę Towarzystwa; 
12. prawo wglądu do protokołów Walnego Zebrania. 
  

§ 12 
Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 
1. przestrzegać postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Towarzystwa; 
2. brać czynny udział w pracach Towarzystwa oraz realizować jego program; 
3. brać udział w Walnych Zebraniach Towarzystwa; 
4. płacić regularnie składki członkowskie. 
 

§ 13 
1. Tytuł członka honorowego Towarzystwa może zostać nadany osobie fizycznej, która położyła 

wybitne zasługi w dziedzinie nauki, kultury, wychowania i edukacji lub szczególnie zasłużonej 
dla TNFS.  

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Towarzystwa 
większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym. 

3. Członek honorowy nie ma obowiązku uiszczania składek członkowskich.  
4. Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego wymienione w § 11 Statutu.  
 

§ 14 
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna i fizyczna uznająca cele Towarzystwa. 
2. Przyjęcie na członka wspierającego dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie złożonej 

deklaracji w trybie określonym w § 10 ust. 4 i 5 Statutu.  
3. Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela brać 

udział z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa 
wnioski i korzystać z poradnictwa.  

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 
świadczeń (składki członkowskiej lub innej formy deklarowanego wsparcia) oraz 
przestrzegania uchwał władz Towarzystwa.  

 
§ 15 

1. Członkostwo ustaje na skutek: 
1.1. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, z datą dostarczenia odpowiedniego 

oświadczenia na piśmie do Zarządu; 
1.2. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich za okres trzech lat. 
2. Członkostwo wygasa na skutek: 
2.1. śmierci członka; 
2.2. likwidacji Towarzystwa; 
2.3. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym. 
3. Wykluczenie członka następuje po decyzji Zarządu lub ewentualnym odwołaniu 

rozpatrywanym przez Walne Zebranie na skutek popełnienia przez członka czynów 
wymienionych w § 24 Statutu. 
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Rozdział IV 
Struktura organizacyjna 

 
§ 16 

1. Władzami Towarzystwa są:  
1.1. Walne Zebranie; 
1.2. Zarząd Towarzystwa; 
1.3. Komisja Rewizyjna. 

2. Wyboru władz wymienionych w ust. 1 pkt 1.2 i 1.3 dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu 
tajnym, zwykłą większością głosów.  

3. Kadencja władz Towarzystwa trwa pięć lat. Po upływie kadencji władze obowiązane są pełnić 
swe czynności do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz. Prezes pełni swą 
funkcję nie dłużej niż dwie kolejne kadencje. 

4. W razie zmniejszenia się składu władz wymienionych w ust. 1 pkt. 1.2, 1.3 w czasie trwania 
kadencji, podczas najbliższego Walnego Zebrania dokona się wyborów uzupełniających na 
okres do zakończenia bieżącej kadencji. W tym czasie Zarząd Towarzystwa i Komisja 
Rewizyjna będą działały w uszczuplonym składzie, nie mniejszym jednak niż połowa 
przewidzianego Statutem składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej TNFS. 

 
§ 17 

1. Uchwały władz Towarzystwa są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że 
postanowienia Statutu stanowią inaczej.  

2. W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu, tj. co najmniej połowy ilości członków 
Towarzystwa, Przewodniczący może wyznaczyć kolejny termin Walnego Zebrania, które 
rozpocznie się nie wcześniej niż 30 minut po zamknięciu wcześniejszego Walnego Zebrania. 
W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość 
obecnych członków. 

 
 

Rozdział V 
Władze Towarzystwa 

 
 

A.    Walne Zebranie  
  

§ 18 
1. Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Towarzystwa.  
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd i podaje do wiadomości 

członkom Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.  
4. Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku.  
 

§ 19 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:  
1.1. z inicjatywy Zarządu; 
1.2. na żądanie co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Towarzystwa; 
1.3. na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
2. Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne zebranie w ciągu 1 miesiąca  

od otrzymania żądania, wniosku lub podjęcia uchwały.  
 

§ 20 
Walne Zebranie: 
1. funkcjonuje na podstawie przyjętego regulaminu i porządku obrad; 
2. ustala kierunki działalności merytorycznej i finansowej na okres kadencji; 
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3. uchwala projekt Statutu oraz jego zmiany; 
4. nadaje godność członków honorowych Towarzystwa; 
5. rozpatruje i przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
6. udziela lub odmawia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
7. wybiera Prezesa Towarzystwa i pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji 

Rewizyjnej; 
8. podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania, dotyczące 

działalności Towarzystwa; 
9. powołuje Sekcje Tematyczne w myśl § 4 Statutu TNFS; 
10. na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej odwołuje członka Zarządu i w jego miejsce 

powołuje nowego członka na brakujący okres kadencji; 
11. ustala wielkość składki członkowskiej; 
12. rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu; 
13. zatwierdza regulaminy Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Sekcji Tematycznych oraz 

inne regulaminy wewnętrzne; 
14. zatwierdza sprawozdanie finansowe; 
15. rozpatruje inne sprawy przedstawione przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną; 
16. załatwia wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Towarzystwa; 
17. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa. 
 
 

B.    Zarząd Towarzystwa 
  

§ 21 
Zarząd TNFS kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym 
Zebraniem. 
  

§ 22 
1. Zarząd składa się z 7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, którzy 

są wybierani przez Walne Zebranie. 
2. W razie zmniejszenia się składu Zarządu, ma zastosowanie § 16 ust. 4 Statutu.  
3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy, tryb obradowania określa regulamin Zarządu 

TNFS.  
 

§ 23 
1. Zarząd Towarzystwa zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, gdy odbywa się w składzie co najmniej połowy ilości 

członków Zarządu. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej ilości 
głosów decydujący jest głos Prezesa. 

 
§ 24 

1. Zarząd może zawiesić w czynnościach członka Zarządu, dopuszczającego się naruszenia 
postanowień Statutu lub niewywiązującego się z obowiązków członka. Od decyzji  
o zawieszeniu w ciągu 30 dni przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania. Zarząd 
może wnioskować do Walnego Zebrania o odwołanie takiego członka Zarządu i powołanie  
w jego miejsce innego członka. 

2. Zarząd może ukarać członka Towarzystwa na skutek poważnego naruszenia postanowień 
Statutu, uchwał Towarzystwa oraz w przypadku popełnienia przez członka czynu narażającego 
na szwank dobre imię Towarzystwa lub innych zachowań, które nie licują z charakterem  
i wartościami leżącymi u podstaw Towarzystwa. Zarząd ma prawo wymierzać następujące 
kary: upomnienie, naganę, zawieszenie w prawach członka, wykluczenie z Towarzystwa.  
Od decyzji o karze w ciągu 30 dni przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, które na 
najbliższym posiedzeniu rozpatrzy sprawę. Decyzja Walnego Zebrania nie podlega odwołaniu. 
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§ 25 
Do zakresu działalności Zarządu należy w szczególności: 
1. realizowanie zadań statutowych zgodnie z uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania; 
2. uchwalanie okresowych planów działalności Towarzystwa; 
3. uchwalanie projektu budżetu; 
4. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu; 
5. zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa; 
6. zarządzanie majątkiem i podejmowanie decyzji w sprawie dotacji, darowizn, spadków  

i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności publicznej; 
7. ustalenie kierunków i nadzorowanie działalności naukowo-badawczej, wydawniczej  

i gospodarczej Towarzystwa; 
8. ustalenie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Towarzystwa; 
9. przyjmowanie nowych członków Towarzystwa; 
10. nakładanie kar na członków Towarzystwa zgodnie z § 24; 
11. skreślanie z listy członków Towarzystwa w myśl § 15. 

 
§ 26 

Reprezentantem Towarzystwa wobec władz i instytucji upoważnionym do składania oświadczeń 
woli w imieniu Towarzystwa jest jednoosobowo Prezes Towarzystwa lub dwóch członków Zarządu 
łącznie.  
 

C.   Komisja Rewizyjna 
  

§ 27 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. Składa się z 3 członków. 
2. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej ma zastosowanie § 16 ust. 4 Statutu 

TNFS.  
3. Komisja Rewizyjna wybiera w ciągu 7 dni od dnia wyboru spośród swego grona: 

przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.  
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.  
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach 

Zarządu. 
6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej. 
 

§ 28 
1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie. 
2. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy odbywa się w pełnym składzie Komisji Rewizyjnej, 

która podejmuje decyzje zwykłą większością. 
 

§ 29 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1. kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa; 
2. wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie całego Zarządu bądź poszczególnych jego 

członków; 
3. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących 

działalności statutowej i finansowej Towarzystwa; 
4. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu; 
5. składanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
6. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
 

§ 30 
Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu z proponowanym 
przez siebie porządkiem obrad. 
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Rozdział VI 
Majątek i gospodarka finansowa 

 
§ 31 

Majątek Towarzystwa składa się ze: 
1. składek członkowskich; 
2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów; 
3. wpływów z działalności statutowej; 
4. dochodów z majątku Towarzystwa; 
5. dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów. 
 

§ 32 
Dochód uzyskany z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych  
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  
 

§ 33 
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli we wszystkich 
sprawach majątkowych Towarzystwa wymagana jest: jednoosobowa decyzja Prezesa 
Towarzystwa lub decyzja dwóch członków Zarządu łącznie. 
 

Rozdział VII 
Postanowienia ogólne 

 
§ 34 

1. Projekt Statutu oraz zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej 
większością 2/3 głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.  

2. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 
głosów.  

3. W przypadku braku kworum przy głosowaniu spraw wymienionych w ust. 1 i 2 stosuje się § 17 
ust. 2. 

 

§ 35 
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie własnej uchwały i wówczas likwidatorami 
Towarzystwa są członkowie Zarządu, o ile uchwała ostatniego Walnego Zebrania nie stanowi 
inaczej. 
 

§ 36 
W przypadku uchwalenia rozwiązania Towarzystwa, Walne Zebranie może wskazać organizacje 
lub instytucje społeczne, na rzecz których przejdzie majątek Towarzystwa po zaspokojeniu jego 
zobowiązań. 
 

§ 37 
Towarzystwo działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego 
Statutu. 
 

Komitet Założycielski w składzie: 

Ks. dr Ryszard Sadowski 
Ks. prof. Tadeusz Kołosowski 
Ks. dr Krzysztof Niegowski 
 

Łomianki, 8 września 2007 r. 
 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000291028, Data rejestracji: 22.10.2007 r. 


