STATUT LUBUSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
uchwalony przez Walne Zgromadzenie dn. 31.05.2012 roku

ROZDZIAŁ I
nazwa i teren działalności, siedziba i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Lubuskie Towarzystwo Naukowe w Zielonej Górze, zwane w dalszym
ciągu statutu Towarzystwem, i posiada osobowość prawną.
§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar województwa lubuskiego, siedzibą miasto Zielona
Góra.
§3
Działalność Towarzystwa opiera się o zasady zawarte w niniejszym statucie oraz szczegółowe
regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Towarzystwa.

ROZDZIAŁ II
cele i środki działania
§4
Celem Towarzystwa jest wspieranie i propagowanie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki i kultury regionu lubuskiego, oraz integracja środowisk naukowych.
§5
Cele swoje Towarzystwo osiąga przez:
a) organizowanie sympozjów, konferencji i innych posiedzeń naukowych;
b) publikowanie prac i popularyzowanie wyników badań naukowych członków Towarzystwa;
c) współdziałanie z towarzystwami oraz instytucjami w kraju i za granicą;
d) podejmowanie inicjatyw i działań integrujących miejscowe środowisko naukowe;
e) wspieranie inicjatyw badawczych na rzecz gospodarki i kultury narodowej regionu;
f) współdziałanie w stwarzaniu warunków rozwoju miejscowej kadrze naukowej.

ROZDZIAŁ III
członkowie, ich prawa i obowiązki
§6
Członkowie Towarzystwa dzielą się na rzeczywistych i honorowych.
§7
Członkiem rzeczywistym może być obywatel polski zdolny do działań prawnych, pracujący na
polu naukowym, społecznym lub kulturalnym a zajmujący się problematyką wchodzącą w zakres
działania Towarzystwa, który zgłosił na piśmie swoje przystąpienie do Towarzystwa, przedstawił
opinię wprowadzającą jednego z członków i został doń przyjęty przez Zarząd Towarzystwa. óra.

§8
Członkom rzeczywistym przysługuje prawo:
a) udziału w walnych zgromadzeniach, posiedzeniach naukowych itp.;
b) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa;
c) udziału w pracach i zebraniach organów Towarzystwa;
d) składania projektów wydawniczych, seminaryjnych i konferencyjnych oraz prac badawczych do
władz Towarzystwa;
e) ogłaszania swych prac w wydawnictwach Towarzystwa;
§9
Do obowiązków członków rzeczywistych należy:
a) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
b) uczestniczenie w pracach Towarzystwa;
c) opłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości co najwyżej 5% najniższego
miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.
Członkowie będący emerytami bądź rencistami są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.
§ 10
Członkiem honorowym może być członek rzeczywisty, a w wyjątkowych przypadkach także osoba
nie będąca członkiem Towarzystwa, która wyróżniła się szczególnymi zasługami dla Lubuskiego
Towarzystwa Naukowego. Członek honorowy zachowuje uprawnienia członka rzeczywiste-go,
zwolniony jest od obowiązku opłacania składek i otrzymuje bezpłatnie wybrane wydawnictwa
LTN. Honorowe członkostwo nadawane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.
§ 11
Członkostwo ustaje przez:
a) dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa;
b) śmierć;
c) utratę zdolności do działań prawnych;
d) nie uiszczenie składek członkowskich za okres dwóch lat, o wykluczeniu członka decyduje Zarząd, od którego decyzji przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie
winno być wniesione za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od chwili otrzymania
pisemnej decyzji.;
e) przez prawomocne wykluczenie z Towarzystwa mocą orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ IV
władze
§ 12
Władzami Towarzystwa są Walne Zgromadzenie, Zarząd Towarzystwa, Komisja Rewizyjna i Sąd
Koleżeński.
§ 13
Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór Zarządu składającego się z 5 do 10 członków w tym prezesa;
b) wybór Komisji Rewizyjnej składającej się z 3 do 5 członków;
c) wybór Sądu Koleżeńskiego składającego się z 3 do 5 członków;
d) przyjmowanie sprawozdań Zarządu i ich ocena;
e) przyjmowanie i ocena sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
Towarzystwa;

f) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia członka, wykluczenia lub
zawieszenia;
g) ustalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa;
h) zmiana statutu;
i) rozwiązanie Towarzystwa oraz likwidacja jego majątku.
Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierane są na okres 4 lat. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na 4 lata. W razie nieobecności na
Walnym Zgromadzeniu połowy członków rzeczywistych odbywa się Walne Zgromadzenie w
drugim terminie przy obecności co najmniej 1/4 liczby członków Towarzystwa.
§ 14
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów obecnych członków. W razie
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Do podjęcia uchwał
dotyczących zmian statutu, rozwiązania Towarzystwa lub jego połączenia z inną organizacją
potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych członków.
§ 15
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w każdym czasie z własnej inicjatywy
przez Zarząd Towarzystwa a także na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 części
członków rzeczywistych.
§ 16
Organem zarządzającym Towarzystwa jest Zarząd. Zarząd składa się z 5 do 10 członków, w tym
prezesa wybranego przez Walne Zgromadzenie oraz jednego wiceprezesa i sekretarza wybranego
spośród członków Zarządu na pierwszym posiedzeniu Zarządu danej kadencji.
§ 17
Posiedzenia Zarządu odbywają się na wniosek prezesa lub wiceprezesa lecz nie rzadziej niż 2 razy
w roku. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości gło-sów
rozstrzyga głos prezesa. Do ważnie podjętych uchwał Zarząd potrzebna jest obecność co naj-mniej
połowy członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.
Do Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
b) kierowanie sprawami Towarzystwa;
c) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
e) uchwalanie corocznych planów pracy;
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
g) zatwierdzanie regulaminów pracy Towarzystwa;
h) powoływanie i odwoływanie sekretarza Towarzystwa;
i) przyjmowanie członków Towarzystwa, ich zawieszanie i skreślanie z listy członków za
nieopłacenie składek;
j) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o nadanie tytułu Członka Honorowego
Lubuskiego Towarzystwa Naukowego.
k) ustalanie wysokości składek członkowskich Towarzystwa.
§ 18
Dokumenty i ważniejsze pisma Towarzystwa wychodzące na zewnątrz podpisuje prezes lub, w
przypadku jego nieobecności, wiceprezes. Prawo podpisu ważnych dokumentów ma również
sekretarz z upoważnienia prezesa.

§ 19
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Komisja
Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. Komisja podejmuje wnioski większością
głosów.
Do zadań Komisji należy:
a) badanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Towarzystwa przynajmniej raz na
kadencję przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem;
b) złożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania rewizyjnego i przedstawienie wniosku
o udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa.
§ 20
Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
Sąd Koleżeński rozstrzyga spory wynikłe w związku z działalnością Towarzystwa a powstałe
między jego Członkami. Wniosek o rozpatrzenie przez Sąd Koleżeński winien być złożony na piśmie na ręce przewodniczącego.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem
Zarządu. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od otrzymania orzeczenia wraz
z uzasadnieniem.
Sąd Koleżeński rozstrzyga spory w trybie ustalonym regulaminem.
§ 21
Do obowiązków sekretarza należy:
a) kierowanie działalnością administracyjną Towarzystwa;
b) wykonywanie uchwał Zarządu i wniosków Komisji Rewizyjnej;
c) przedstawianie na posiedzeniach Zarządu merytoryczno-finansowych sprawozdań
z wykonywania przyjętego planu pracy Towarzystwa;

ROZDZIAŁ V
przepisy końcowe
§ 22
Organizację pracy Towarzystwa określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
§ 23
Majątek Towarzystwa stanowią:
a) składki członkowskie;
b) dochody z działalności Towarzystwa;
c) dotacje celowe;
d) darowizny i zapisy;
e) zbiory własne;
f) nieruchomości i ruchomości.
Majątkiem Towarzystwa administruje
z obowiązującymi przepisami.

sekretarz.
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§ 24
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie określi cel na jaki
przeznaczony zostanie majątek Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.

