
STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TOMASZA Z AKWINU

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
1. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu zwane dalej Towarzystwem posiada osobowość 

prawną.
2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

Art. 2
Terenem Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Lublin.

Art. 3
Towarzystwo  opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  członków.  Dla  realizacji 
określonych  zadań  może  zatrudniać,  na  podstawie  umów  prawa  pracy  lub  umów  prawa 
cywilnego, osoby, także spośród członków Towarzystwa.

Art. 4
1. Towarzystwo  może  być  członkiem  międzynarodowych  organizacji  o  tym  samym  lub 

podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu decyduje Walne 

Zgromadzenie większością kwalifikowaną co najmniej  2/3 głosów członków biorących 
udział.

Rozdział II
CELE I METODY DZIAŁANIA

Art. 5
Celem Towarzystwa jest:
1) gruntowne studiowanie dzieł Tomasza z Akwinu;
2) popularyzacja filozofii i teologii Akwinaty;
3) badanie  współczesnych  problemów,  szczególnie  dotyczących  myśli  chrześcijańskiej,  w 

świetle jego nauki.
4) promocja  i  popularyzacja  dorobku  naukowego  Wydziału  Filozofii  Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, a w szczególności Filozoficznej Szkoły Lubelskiej.

Art. 6
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) powoływanie  i  promowanie  zespołów badawczych  w zakresie  teologii,  filozofii,  nauk 

przyrodniczych i humanistycznych;
2) organizowanie  seminariów,  kursów,  spotkań,  kongresów i  wykładów oraz  wydawanie 

publikacji w zakresie wyżej wymienionych nauk;
3)  współpracę  z  ośrodkami,  władzami,  instytucjami,  a  w  szczególności  z  Wydziałem 

Filozofii  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II, które  zajmują  się 
pogłębianiem myśli humanistycznej i jej dialogiem z współczesną kulturą.

Art. 7
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie przeznaczony 
na realizację celów Towarzystwa.
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Rozdział III
CZŁONKOWIE

Art. 8
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
3. Członkowie dzielą się na zwyczajnych, korespondentów i wspierających

Art. 9
1. Członkami zwyczajnymi są założyciele Towarzystwa. Członkiem zwyczajnym może także 
być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, legitymująca się 
stopniem lub tytułem naukowym albo zawodowym, akceptująca cele statutowe Towarzystwa 
i przyjęta przez Zarząd Towarzystwa na podstawie deklaracji i pisemnej rekomendacji co 
najmniej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa
2.  Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  fizyczna  lub  prawna  zainteresowana 
działalnością  Towarzystwa,  która zadeklarowała  na jego rzecz stałą  pomoc finansową lub 
rzeczową  i  została  przyjęta  przez  Zarząd  Towarzystwa  na  podstawie  deklaracji.  Osoba 
prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
3.  Członkiem  korespondentem  może  być  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do 
czynności  prawnych,  akceptująca  cele  statutowe  Towarzystwa  i  przyjęta  przez  Zarząd 
Towarzystwa na podstawie deklaracji.

Art. 10
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo;
2) informacji o działalności Towarzystwa;
3) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

2. Członkowie korespondenci i wspierający mają prawo do:
1) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo;
2) informacji o działalności Towarzystwa.

3. Członkowie mają obowiązek do:
1) aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa;
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa;
3) regularnego opłacania składek członkowskich.

Art. 11
1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
2) skreślenia  z  listy  członków  z  powodu  naruszenia  zasad  statutu,  lub  nieprzestrzegania 

uchwał władz Towarzystwa.
2. W przypadku określonym w ust. 1, pkt. 2 orzeka Zarząd, który zawiadamia o podjętej 

uchwale  członka  podając  przyczyny  skreślenia  oraz  wskazując  na  prawo  wniesienia 
odwołania do Walnego Zgromadzenia.
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Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Art. 12
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja  władz  trwa  5  lat,  a  ich  wybór  odbywa  się  w  głosowaniu,  większością 

bezwzględną głosów.
3. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą 

większością  głosów,  w głosowaniu  jawnym.  Zgromadzeni  mogą  uchwalić  głosowanie 
tajne.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz w trakcie kadencji, skład 
osobowy tych  władz  jest  uzupełniany  spośród  nie  wybranych  uprzednio  kandydatów, 
według kolejności uzyskanych w głosowaniu głosów.

WALNE ZGROMADZENIE
Art. 13

1.  W  Walnym  Zgromadzeniu  biorą  udział  członkowie  zwyczajni,  korespondenci  i 
wspierający. 
2. O miejscu,  terminie i porządku obrad powiadamia Zarząd co najmniej na 14 dni przed 
terminem obrad.
3.  Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów  członków 
obecnych.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku.

Art. 14
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) określenie głównych kierunków działania;
2) wybór władz Towarzystwa;
3) decydowanie o przynależności do organizacji o zbliżonym celu działania;
4) rozpatrywanie wniosków i postulatów, uchwalanie regulaminów oraz zmiana statutu;
5) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

ZARZĄD
Art. 15

1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, 
oraz reprezentuje je na zewnątrz.

2.  Zarząd składa się z 5 członków, w tym z prezesa,  wiceprezesa,  sekretarza,  skarbnika i 
członka.

Art. 16
Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja celów Towarzystwa i uchwał Walnego Zgromadzenia;
2) ustalanie wysokości składek członkowskich;
3) powoływanie zespołów badawczych i określanie ich zadań;
4) prowadzenie dokumentacji i korespondencji Towarzystwa oraz składanie sprawozdań ze 

swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
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5) organizowanie działalności  gospodarczej  i  funduszów na realizację  celów statutowych, 
podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych.

KOMISJA REWIZYJNA
Art. 17

1. Komisja  Rewizyjna  sprawuje  kontrolę  nad  działalnością  Towarzystwa  pod  względem 
celowości, zgodności z obowiązującymi przepisami, statutem oraz uchwałami władz.

2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków.

Rozdział V
MAJĄTEK

Art. 18
1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Majątek  Towarzystwa  powstaje  na  drodze  składek  członkowskich,  dochodów  z 

nieruchomości  i  ruchomości  należących  do  Towarzystwa,  dotacji,  darowizn,  zapisów, 
spadków, wpływów z działalności statutowej.

3. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych Towarzystwa oraz innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch 
osób – członków Zarządu.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

1. Zmiana  statutu  oraz  uchwały  w  zakresie  rozwiązania  Towarzystwa  podejmuje  Walne 
Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych.

2. Podejmując decyzję o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie 
określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

Zarząd
Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

Prof. Andrzej Maryniarczyk SDB
Prezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

Prof. Henryk Kiereś
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

Prof. Włodzimierz Dłubacz
Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

Dr Paweł Gondek
Skarbnik Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

Dr Katarzyna Stępień
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu
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