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S T A T U T 

DOBRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 

(tekst jednolity) 

Zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS 286298 dnia 10 sierpnia 2007 r.  

§ 1 

1. Towarzystwo jest samorządnym i dobrowolnym zrzeszeniem społeczno-naukowym osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i wolę pracy naukowej dla dobra ogólnego. 

2. Towarzystwo nosi nazwę: „Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe”  w skrócie „DTN”, 

zwane dalej w postanowieniach Statutu „Towarzystwem”.  

3. Towarzystwo dla celów stricte naukowych i promocyjnych może używać dodatkowo 

nazwy łacińskiej: Dobrinensis Societas Scientiarum. 

4. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżone. 

  

§ 2 

1. Towarzystwo działa na obszarze historycznej ziemi dobrzyńskiej, a szczególnie na 

obszarze między rzekami Wisłą, Skrwą i Drwęcą. Działalność Towarzystwa może rozciągać 

się na cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Rypin. 

3. Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony. 

  

§ 3 

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

2. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.  

  

§ 4 

1. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o 

stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 roku z późniejszymi. 

zmianami) oraz niniejszego Statutu. 

2. Towarzystwo posiada osobowość prawną. 

  

§ 5 

Towarzystwo posługuje się pieczęcią podłużną z napisem: „Dobrzyńskie Towarzystwo 

Naukowe, ul. Warszawska 18, 87-500 Rypin”. 

  

§ 6 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

profilu działalności oraz może zawierać z nimi porozumienia. 

  

§ 7 

Towarzystwo ma na celu krzewienie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz 

gromadzenie i upowszechnianie materiałów naukowych, w szczególności dotyczących ziemi 

dobrzyńskiej oraz ziem historycznie z nią powiązanych, w zakresie różnych gałęzi wiedzy. 

  

§ 8 
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Towarzystwo dla realizacji celów statutowych prowadzi działalność stosownie do przepisów 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. 

U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

  

§ 9 

1. Towarzystwo dla osiągnięcia swych celów może: 

a) zbierać i przechowywać wszelkiego rodzaju materiały naukowe, biblioteczne, archiwalne i 

muzealne związanych przede wszystkim z ziemią dobrzyńską, 

b) wydawać we własnym zakresie bądź za pośrednictwem instytucji wydawniczych dzieła i 

roczniki, sprawozdania oraz czasopisma naukowe, popularnonaukowe, literackie, z dziedziny 

historii, kultury, oświaty i sztuki oraz inne, 

c) wydawać drukiem periodyk pt. „Rocznik Dobrzyński”, 

d) organizować cykliczne posiedzenia naukowe, odczyty i wykłady publiczne, sesje i 

konferencje naukowe, seminaria i sympozja oraz wystawy i zjazdy promujące ziemię 

dobrzyńską, 

e) prowadzić działalność popularnonaukową za pośrednictwem nowoczesnych nośników 

informatycznych, w tym Internetu, 

f) prowadzić działalność oświatową i szkoleniową zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

g) odbywać okresowe zebrania członków Towarzystwa, 

h) współdziałać ze stowarzyszeniami kulturalnymi i zawodowymi oraz współpracować z 

podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami samorządowymi, 

i) podejmować akcje popularyzujące problematykę regionu, w szczególności naukę i kulturę. 

2. Do realizacji celów statutowych Towarzystwo może: 

a) współdziałać z innymi towarzystwami naukowymi oraz innymi instytucjami naukowymi 

oraz kulturalno-oświatowymi w kraju i za granicą, 

b) prowadzić działalność gospodarczą. 

 

§ 10 

W wewnętrznej działalności Towarzystwa obowiązują zasady równości praw i obowiązków 

wszystkich członków. Wzajemne stosunki między członkami winna cechować koleżeńskość, 

wzajemny szacunek i życzliwość. 

  

§ 11 

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) honorowych, 

c) wspierających. 

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, pełnoletnia, 

interesująca się zagadnieniami nauki i jej popularyzacją, bądź osoba zasłużona dla nauki i 

kultury – po złożeniu pisemnej deklaracji i po przyjęciu przez zarząd Towarzystwa.  

3. Godność członka honorowego Towarzystwa mogą otrzymać osoby wybitnie zasłużone na 

polu nauki i kultury oraz popularyzujące cele statutowe Towarzystwa. 

4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Towarzystwa na wniosek zarządu, 

uchwałą ¾ głosów obecnych członków. 

5. Członkom zarządu godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek 7 

członków, uchwałą ¾ głosów obecnych członków.  

6. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, deklarująca zainteresowanie celami 

statutowymi Towarzystwa oraz gotowość wspierania finansowego jego działalności, przyjęta 

w poczet członków przez zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 
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7. Członek wspierający może uczestniczyć w pracach i zebraniach Towarzystwa. Wówczas 

działa przez swojego delegata, któremu przysługuje głos doradczy. 

8. Członek wspierający nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

§ 12 

1. Każdy członek Towarzystwa ma prawo: 

a) brać udział w Walnym Zebraniu, 

b) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa, w tym do zarządu i komisji 

rewizyjnej, nie dotyczy to członków wspierających, 

c) przedstawiać zarządowi kandydatów na członków honorowych i zwyczajnych,  

d) brać udział w sesjach, seminariach, sympozjach, posiedzeniach, odczytach i wykładach 

naukowych organizowanych przez Towarzystwo, 

e) publikować w wydawnictwach Towarzystwa własne prace naukowe i popularnonaukowe,  

f) reprezentować Towarzystwo na zewnątrz z upoważnienia władz. 

2. Członkowie zwyczajni Towarzystwa są zobowiązani do: 

a) realizowania celów i zadań statutowych Towarzystwa, 

b) aktywnego uczestnictwa w pracach komisji lub sekcji naukowych, 

c) regularnego opłacania składki członkowskiej za dany rok, w wysokości uchwalonej przez 

Walne Zebranie, 

d) dbania o majątek Towarzystwa i przyczyniania się do jego powiększania, 

e) dbania o dobre imię Towarzystwa,  

f) postępowania zgodnie z zasadami etyki i zasadami współżycia społecznego. 

3. Członkiem Towarzystwa przestaje być, kto: 

a) złożył pisemną rezygnację z przynależności, 

b) został skreślony przez zarząd za zaległe składki członkowskie za okres dwóch lat, 

c) zostanie wykluczony uchwałą zarządu za popełnienie czynu niehonorowego lub z innych 

ważnych powodów, takich jak działanie na szkodę Towarzystwa, 

d) zostanie skreślony z powodu śmierci. 

4. Zarówno od uchwał zarządu dotyczących wykluczenia członka z Towarzystwa, jak i 

uchwał o skreśleniu członka z listy członków przysługuje prawo odwołania do Walnego 

Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie rozpoznawane 

jest przez najbliższe Walne Zebranie. 

  

§ 13 

1. Władzami Towarzystwa są : 

a) Walne Zebranie, 

b) zarząd, 

c) komisja rewizyjna. 

2. Członkowie władz za swe czynności nie pobierają wynagrodzenia. 

3. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

tajnym, chyba że 3/4 obecnych na Walnym Zebraniu uchwali jawne głosowanie. 

  

§ 14 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na rok. 

4. W ramach zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwo organizuje uroczyste posiedzenie 

publiczne z wykładem naukowym. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje w miarę potrzeby prezes lub wiceprezes 

Towarzystwa: 
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a) na mocy uchwały zarządu, 

b) z własnej inicjatywy, 

c) na mocy uchwały komisji rewizyjnej, 

d) na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków Towarzystwa – nie później niż w ciągu 30 

dni od zgłoszenia żądania. 

6. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla 

których zostało zwołane. 

7. Zawiadomienia członków o Walnym Zebraniu dokonuje się listem poleconym na 14 dni 

przed terminem Walnego Zebrania. 

  

§ 15 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) wybór spośród członków Towarzystwa zarządu i komisji rewizyjnej, powoływanie i 

odwoływanie członków zarządu i komisji rewizyjnej w tajnym głosowaniu, 

b) przyjmowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej za okres administracyjny, którym 

są dwa lata kalendarzowe,  

c) udzielanie absolutorium zarządowi, 

d) uchwalanie wytycznych (programów) pracy zarządu i zatwierdzanie rocznych budżetów, 

e) podejmowanie uchwał w sprawach o szczególnym znaczeniu, 

f) zatwierdzanie przyjętych przez zarząd darowizn i zapisów oraz wyrażanie zgody – na 

wniosek zarządu – na zbycie składników majątku Towarzystwa w sprawach wyższej wagi, 

g) nadawania godności członka honorowego, 

h) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządu dotyczących skreślenia z listy członków oraz 

uchwał zarządu dotyczących wykluczenia członka z Towarzystwa, 

i) zmiana statutu, 

j) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

k) rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa, 

l) uchwalanie regulaminów wewnętrznych prac zarządu i komisji rewizyjnej, 

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków 

uczestniczących w zebraniu,  

3. Uchwały w przedmiocie zmiany statutu zapadają większością ¾ głosów, przy obecności 

2/3 ogółu członków. 

4. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków Towarzystwa. W 

razie braku tej liczby członków w wyznaczonym terminie, Walne Zebranie będzie ważne w 

drugim terminie – w tym samym dniu po upływie pół godziny od pierwszego terminu, bez 

względu na liczbę obecnych członków. 

5. Przy wyborze władz Towarzystwa, za wybranych uważa się tych członków, którzy w 

głosowaniu uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 

  

§ 16 

1. Zarząd jest naczelną władzą wykonawczą Towarzystwa i w okresie między Walnymi 

Zebraniami kieruje działalnością Towarzystwa. 

2. Zarząd składa się z: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika oraz dwóch członków. 

3. Walne Zebranie wybiera zarząd na okres lat czterech w głosowaniu tajnym. 

4. Prawo zgłaszania kandydatów na członków zarządu ma ustępujący zarząd oraz obecni na 

Walnym Zebraniu członkowie Towarzystwa. 

5. Zarząd, oprócz prezesa, konstytuuje się niezwłocznie, tj. powierza funkcje wiceprezesa, 

sekretarza, skarbnika i dwóch członków zarządu, o czym prezes informuje Walne Zebranie. 

6. W razie ustąpienia członka zarządu przed upływem kadencji Zarząd ma prawo kooptacji, 

którą zatwierdza najbliższe Walne Zebranie. 
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7. Do prawomocności uchwał zarządu potrzebna jest obecność co najmniej połowa członków 

Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. 

8. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez prezesa. 

9. Członkowie zarządu obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach zarządu, brać czynny 

udział w pracach Towarzystwa, spełniać powierzone im funkcje i zadania oraz składać 

sprawozdania z ich realizacji. 

10. Do czynności zarządu należy realizowanie celów Towarzystwa, a w szczególności: 

a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 

b) kierowanie bieżącymi pracami naukowymi i administracyjnymi Towarzystwa, 

c) zawieranie wszelkich umów w imieniu Towarzystwa, 

d) zwoływanie posiedzeń administracyjnych i naukowych, Walnych Zebrań i wykonywanie 

ich uchwał, 

e) w miarę potrzeb tworzenie komicji naukowych oraz uchwalanie regulaminów, które w 

ramach przepisów statutowych określą tok pracy komisji naukowych lub działalność 

administracji Towarzystwa, 

f) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających, a także przedstawianie 

Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych, jak również przyjmowanie i 

skreślanie członków zwyczajnych, 

g) nadzorowanie i koordynowanie działalności naukowej, popularnonaukowej i wydawniczej, 

h) przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdań oraz projektu wytycznych (programu) 

działalności i budżetu na każdy rok kalendarzowy, 

i) odbywanie regularnie posiedzeń, a w miarę potrzeby – posiedzeń nadzwyczajnych o 

charakterze uroczystym, 

j) angażowanie i zwalnianie pracowników,  

k) przyjmowanie delegacji oraz gości krajowych i zagranicznych, 

l) występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróżniających się działalnością 

członków i pracowników odznaczeniami państwowymi lub regionalnymi oraz nagrodami, 

ł) rozpoznawanie sporów między członkami – w związku z działalnością w Towarzystwie, 

m) rozpatrywanie zaleceń i wniosków komisji rewizyjnej, 

n) podejmowanie innych działań wynikających z niniejszego statutu i celów Towarzystwa. 

  

§ 17 

1. Prezes zarządu wybierany jest w tajnym głosowaniu bezpośrednio przez Walne Zebranie. 

2. Prezes Towarzystwa: 

a) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, 

b) kieruje bieżącą działalnością zarządu oraz zwołuje posiedzenia zarządu, ustala ich 

porządek oraz im przewodniczy, 

c) rozstrzyga głosowanie nad uchwałami zarządu w razie równości głosów, 

d) czuwa nad przestrzeganiem Statutu oraz nad majątkiem Towarzystwa, 

e) nadzoruje aktywność członków i koordynuje działalność pozostałych członków zarządu, 

f) podpisuje pisma zarządu. 

3. Prezes Towarzystwa może upoważniać członków zarządu do zastępstwa w wykonywaniu 

określonych przez siebie zadań i czynności. 

 

§ 17a 

1. Wiceprezes Towarzystwa: 

a) zastępuje prezesa w razie jego nieobecności, 

b) nadzoruje działalność naukową i wydawniczą Towarzystwa, w tym prace nad wydawaniem 

periodyku „Rocznik Dobrzyński”, 

c) nadzoruje współpracę Towarzystwa z innymi pomiotami organizacyjnymi. 
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§ 18 
1. Sekretarz Towarzystwa: 

a) prowadzi protokoły z posiedzeń zarządu, 

b) opracowuje wytyczne (programy) pracy, 

c) przygotowuje sprawozdania z działalności, 

d) czuwa nad rejestrem członków, 

e) prowadzi księgę wydawnictw oraz nadzoruje działalność wydawniczą, 

f) prowadzi księgę konferencji, sympozjów i sesji oraz prac naukowych i 

popularnonaukowych. 

   

§ 19 

1. Prezes, wiceprezes oraz skarbnik są upoważnieni do złożenia wzorów podpisów 

bankowych i podpisywania pism kierowanych do banku, przy czym na pismach tych musi 

figurować dodatkowo podpis co najmniej jednego członka zarządu. 

 

§ 20 

1. Skarbnik w szczególności: 

a) opracowuje roczny budżet Towarzystwa, 

b) nadzoruje prowadzenie ksiąg rachunkowych i inwentarzowych Towarzystwa, 

c) nadzoruje terminowość i wysokość uiszczanych przez członków składek członkowskich, 

d) nadzoruje strukturę przychodów i wydatków Towarzystwa, 

e) nadzoruje prawidłowość rozliczeń dotacji otrzymanych przez Towarzystwo, 

f) prowadzi księgę darów i czynów społecznych na rzecz Towarzystwa, 

g) podpisuje wspólnie z prezesem lub wiceprezesem dokumenty finansowe. 

  

§ 21 

1. Komisja rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Towarzystwa. 

2. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie. 

3. Komisja wybiera spośród swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz 

sekretarza. 

4. Członkowie komisji rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami zarządu Towarzystwa ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

5. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy: 

a) kontrola stanu majątku Towarzystwa, 

b) raz na dwa lata kontrola całokształtu działalności finansowej i gospodarczej Towarzystwa 

pod względem celowości, zgodności z prawem, statutem i uchwałami Walnego Zebrania, 

c) kontrola opłacania składek członkowskich, 

d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania wraz z oceną działalności finansowej i 

gospodarczej oraz zarządzania majątkiem Towarzystwa. 

6. Komisja może zlecić wykonanie ekspertyzy finansowo-księgowej rzeczoznawcom, po 

uzgodnieniu z zarządem kosztów tej ekspertyzy. 

7. Komisja składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu i stawia wniosek 

w przedmiocie absolutorium zarządowi. 

8. Komisja w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru nad działalnością 

Towarzystwa nie podlega zarządowi. 
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9. Posiedzenia komisji są prawomocne, jeżeli biorą w nich udział wszyscy jej członkowie. 

  

 

§ 22 

1. Posiedzenia naukowe Towarzystwa mają upowszechniać i wzmacniać działalność naukową 

i popularnonaukową oraz winny umacniać więzi między jego członkami. 

2. Posiedzenia naukowe członków Towarzystwa winny odbywać się co najmniej dwa razy w 

roku. 

2. Posiedzenia naukowe mogą nosić charakter konferencji, sympozjów, sesji naukowych lub 

popularnonaukowych. 

3. Przedmiotem posiedzeń naukowych winno być między innymi: 

a) omawianie dzieł i prac naukowych oraz inne tematy pogłębiające wiedzę i byt 

mieszkańców regionu, 

b) przedstawianie problematyki regionu oraz  gromadzenie i upowszechnianie wiadomości 

popularyzujących dzieje narodu, regionu i ziemi dobrzyńskiej. 

 

§ 23 

1.Majątek Towarzystwa stanowią: 

a) składki członkowskie,  

b) dotacje władz państwowych, samorządowych oraz Polskiej Akademii Nauk, 

c) wpłaty podmiotów gospodarczych, oraz innych instytucji i jednostek, 

d) darowizny, spadki, zapisy i dotacje osób fizycznych, 

e) wpływy z tytułu zleconych Towarzystwu prac naukowo-badawczych, ekspertyz i prac 

wydawniczych oraz działalności gospodarczej, 

f) wydawnictwa Towarzystwa oraz wpływy z ich sprzedaży, 

h) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego stanowiącego własność Towarzystwa, 

i) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, 

j) przychody z innych rodzajów działalności statutowej, 

k) przedmioty muzealne i archiwalne, o ile przeszły na własność Towarzystwa, 

l) nieruchomości i papiery wartościowe. 

2. Fundusze Towarzystwa mogą być wyłącznie obracane na cele związane z realizacją jego 

zadań statutowych. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Towarzystwa jest budżet uchwalony przez zarząd 

Towarzystwa. 

4. Źródła finansowania Towarzystwa są jawne. 

   

§ 24 

1. Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego następuje na podstawie uchwały 

Walnego Zebrania. 

2. Oświadczenia w sprawach majątkowych i niemajątkowych Towarzystwa składają łącznie 

prezes ze skarbnikiem lub łącznie wiceprezes ze skarbnikiem. 

 

§ 25 

Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku 

do jego członków, członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi 

pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 

związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów statutowych 
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oraz ich osób bliskich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów 

statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika wprost z postanowień niniejszego Statutu 

albo celu statutowego Towarzystwa, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Towarzystwa, członkowie organów statutowych lub pracownicy oraz ich osoby 

bliskie. 

 

§ 26 

1. Na wniosek Zarządu, Walne Zebranie, w którym uczestniczy co najmniej 2/3 ogółu 

członków, może uchwalić większością ¾  głosów rozwiązanie i likwidację Towarzystwa. 

2. W razie braku quorum w wyznaczonym terminie – uchwała w tym przedmiocie może 

zapaść większością ¾  głosów przy obecności co najmniej 1/3  ogółu członków w drugim 

terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 7 dni. 

3. Po uchwaleniu likwidacji Towarzystwa jego majątek przechodzi na cele naukowe – 

stosownie do uchwały ostatniego Walnego Zebrania. 

  

§ 27 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, zm. Dz. U. z 

1990 r. Nr 14, poz. 86, z 1996 r. Nr 27, poz. 118 i z 1988 r. Nr 106, poz. 668) z późniejszymi 

zmianami. 

  

 

 

 

 

 

 


