Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej.
Statut.

Rozdział pierwszy – założenia podstawowe.
1. Nazwa towarzystwa to „Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej”. W dalszej części
niniejszego statutu zwane będzie „Towarzystwem”.
2. Czas działalności towarzystwa jest nieokreślony.
3. Towarzystwo posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
4. Towarzystwo stanowi zrzeszenie osób fizycznych i w zakresie przewidzianym przez Ustawę
osób prawnych, zawiązane dla realizacji celów, o których mowa w części II Statutu.
5. Siedzibą Towarzystwa jest Poznań.
6. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
7. Dla realizacji celów ujętych w statusie, Towarzystwo może działać na terenie innych państw w
zgodzie z obowiązującym w nich prawem.
8. Towarzystwo może należeć do innych organizacji o tym samym lub podobnym profilu
działania, zarówno kraju jak i zagranicą.
9. Towarzystwo może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz
zawierać porozumienia o współdziałaniu.
10. Decyzję o przyłączeniu do organizacji, o której mowa w punkcie 8 i 9 rozdziału pierwszego,
bądź o wystąpieniu, podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością
głosów przy obecności 2/3 Członków uprawnionych do głosowania.
Rozdział drugi –Działalność Towarzystwa, jej cele i środki ich realizacji.
11. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej Członków.
12. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwa może zatrudniać pracowników.
13. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących do realizacji
jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
14. Towarzystwo ma prawo posiadania i posługiwania się odznaką, symboliką i pieczęcią,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w formie zatwierdzonej przez Walne
Zebranie Członków.
15. Główne cele Towarzystwa:
a) Popularyzacja antropologii filozoficznej w Polsce.
b) Stwarzanie warunków dla rozwoju badań z zakresu antropologii filozoficznej.
c) Stwarzanie warunków integracji osób i środowisk zajmujących się antropologią
filozoficzną w Polsce i w Europie.
d) Inspirowanie do badań z zakresu antropologii filozoficznej.
16. Towarzystwo swoje cele realizuje poprzez:
a) Współpracę naukową z osobami prywatnymi oraz instytucjami krajowymi i
zagranicznymi.
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b) Wydawanie czasopisma naukowego, na łamach którego publikowane będą prace z zakresu
antropologii filozoficznej.
c) Organizowanie konferencji, debat i seminariów naukowych.
d) Prowadzenie witryny internetowej.
e) Wspieranie inicjatywy młodych pracowników nauki.
f) Organizowanie konferencji, seminariów i debat naukowych z zakresu antropologii
filozoficznej.
Rozdział trzeci – Członkowie towarzystwa, ich prawa i obowiązki.
17. Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna, zamieszkująca lub w Polsce lub zagranicą,
wyrażająca chęć wsparcia Towarzystwa w realizacji jego celów.
18. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) Członków rzeczywistych.
b) Członków honorowych.
19. Członkami rzeczywistymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, spełniające wymogi określone
w Ustawie i w Statucie.
20. Członkami honorowymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, spełniające wymogi określone w
Ustawie i w Statucie.
21. Członkostwo w Towarzystwie ma charakter dobrowolnego.
22. Członek może zrezygnować z przynależności w dowolnym czasie i bez podawania przyczyn
swojej decyzji.
23. Zarząd prowadzi rejestr Członków oraz przyjmuje składki członkowskie.
24. Ilekroć w Statucie oraz uchwałach jego organów będzie mowa o Członkostwie, odnosić się to
będzie do Członkostwa rzeczywistego.
25. Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
b) złoży pisemną deklarację Członkostwa.
c) uiści wpisowe w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zebrania Członków.
26. Decyzję w sprawie przyjęcia do grona Członków Towarzystwa podejmuje Zarząd w drodze
uchwały.
27. Od uchwały odmawiającej przyjęcia przysługuje (w terminie do 14 dni) prawo do odwołania
do Walnego Zebrania Członków, które rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
28. Osoba, której odmówiono przyjęcia w poczet Członków Towarzystwa, może po raz kolejny
ubiegać się o przyjęcie.
29. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w rozwój i działalność Towarzystwa lub antropologii filozoficznej.
30. Członkostwo honorowe jest nadawane przez uchwałę Walnego Zebrania Członków na
uzasadniony wniosek Zarządu lub 10 Członków Towarzystwa.
31. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna, ale nie wyklucza ona złożenia kolejnego wniosku, o
którym mowa w punkcie 27.
32. Członkostwo honorowe Towarzystwa nie wyklucza Członkostwa rzeczywistego.
33. Członek rzeczywisty Towarzystwa ma prawo do:
a) brania czynnego udziału w pracach Towarzystwa we wszelkich jego formach (konferencjach,
seminariach, kursach i uroczystościach).
b) udziału w zebraniach Towarzystwa z prawem do głosowania.
c) zgłaszania opinii, wniosków i pytań do Zarządu Towarzystwa.
d) korzystania z nieodpłatnej pomocy Towarzystwa.
e) korzystania z rekomendacji Towarzystwa.
f) zapoznania się z protokołami z posiedzeń z Walnego Zebrania Towarzystwa w siedzibie
Towarzystwa i z Księgi Uchwał Zarządu.
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g) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
34. Obowiązki Członka rzeczywistego:
a) uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków.
b) współdziałanie przy realizacji zadań i celów Towarzystwa.
c) przestrzeganie Statutu oraz uchwał Towarzystwa.
d) terminowe opłacanie składek Członkowskich.
e) dbanie o dobre imię Towarzystwa.
35. W szczególnych warunkach, w uzasadnionym wypadku, Zarząd może zwolnić Członka z
obowiązku płacenia składek Członkowskich na czas nieokreślony. Uchwała Zarządu wskazuje na
okres oraz datę wygaśnięcia zwolnienia.
36. Członek honorowy posiada wszystkie prawa Członka rzeczywistego, z prawem wyborczym
włącznie.
37. Członek honorowy w zakresie obowiązków nie jest związany żadnymi zobowiązaniami wobec
Towarzystwa, łącznie ze zobowiązaniami opłacania składek, z wyjątkiem dbania o dobre imię
Towarzystwa.
38. Członek honorowy przyjmuje tytuł dobrowolnie, na czas nieokreślony.
39. Członek honorowy może zrezygnować z tytułu w dobrowolnym czasie bez podawania przyczyn.
40. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na podstawie:
a) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie.
b) wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu.
c) śmierci Członka.
41. Członek może zostać wykluczony z Towarzystwa na skutek:
a) rażącego lub notorycznego naruszania Statutu lub uchwał Towarzystwa.
b) celowego działania na szkodę Towarzystwa.
c) pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.
d) nieuiszczenia składek Członkowskich pomimo pisemnego upomnienia Zarządu i
wyznaczenia dodatkowego terminy miesięcznego na ich opłacenie.
42. Wykluczenie z Towarzystwa następuje po ewentualnym uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień
zainteresowanego, na wniosek Członka Zarządu, na mocy uchwały Zarządu przyjętej
jednogłośnie w obecności co najmniej 3/5 Członków Zarządu.
43. Utrata Członkostwa honorowego następuje z przyczyn określonych w punkcie 40. (a, b, c).,
41. (a, b, c, d), i 42. Decyzję w sprawie pozbawienia Członkostwa honorowego może podjąć
tylko Walne Zebranie Członków na uzasadniony wniosek Zarządu.
44. Zarząd może zawiesić w prawach Członka osobę, przeciwko której toczy się postępowanie karne.
Rozdział czwarty – Władze Towarzystwa i Walne Zebranie.
45. Władzami Towarzystwa są następujące organy:
a) Zarząd.
b) Walne Zebranie Członków.
c) Komisja Rewizyjna.
46. Organy wymienione w punkcie 45 (a i c) mają charakter kadencyjny i są wybieralne.
47. Kadencja organów Towarzystwa, o których mowa w punktach 45 (a, b, c) i 47, trwa cztery lata i
wygasa z chwilą rozpatrzenia i przyjęcia lub odrzucenia przez Walne Zebranie Członków
końcowego sprawozdania z ich działalności.
48. W razie odwołania, śmierci lub rezygnacji Członka lub Członków organów Towarzystwa, o
których mowa w punktach 45 (a, b, c), 46 i 47, należy powołać ich następców w ciągu miesiąca.
49. Organy mają charakter kolegialny i swoje decyzje podejmują w formie uchwał.
50. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą
większością głosów przy obecności 1/2 uprawnionych do głosowania Członków Towarzystwa.
51. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

3

52. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa o charakterze przedstawicielskim
oraz uprawnieniach stanowiących.
53. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają wszyscy Członkowie Towarzystwa określani
mianem rzeczywistych oraz Członkowie honorowi.
54. Główne zadania Walnego Zebrania:
a) Określanie kierunków działań i rozwoju Towarzystwa.
b) Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Członka Zarządu, Sekretarza i
Skarbnika oraz Członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
c) Rozpatrywanie i przyjmowanie lub odrzucanie rocznych sprawozdań z działalności
poszczególnych organów Towarzystwa.
d) Rozpatrywanie i przyjmowanie lub odrzucanie sprawozdań tych organów składanych na
zakończenie ich kadencji.
e) Rozpatrywanie i przyjmowanie lub odrzucanie sprawozdań finansowych.
f) Odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Członka Zarządu, Sekretarza i
Skarbnika i Członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa przed upływem ich kadencji.
g) Ustalanie wysokości składek Członkowskich i wpisowego.
h) Przyjmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu.
i) Nadawanie i pozbawianie Członkostwa honorowego Towarzystwa.
55. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może zająć się każdą sprawą, która nie jest zastrzeżona
do właściwości innych organów Towarzystwa oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia/
56. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może mieć charakter:
a) Zwyczajny.
b) Nadzwyczajny.
57. Walne Zebranie Członków zarówno o charakterze zwyczajnym jak i nadzwyczajnym, powołuje
Zarząd:
a) Zwyczajne (raz w roku).
b) Nadzwyczajne (w każdym czasie na pisemny i uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub
bezwzględnej większości Członków Towarzystwa, albo z inicjatywy własnej Zarządu.
58. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa oraz sposób jego
przygotowania określa Zarząd Towarzystwa. Posiedzenie nadzwyczajne powinno być zwołane w
terminie miesiąca od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.
59. Komisja Rewizyjna ma prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków w charakterze
nadzwyczajnym.
60. Każdy Członek Towarzystwa ma prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków. Żądanie takie należy złożyć na piśmie
Zarządowi co najmniej na tydzień przed proponowanym terminem.
61. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają na zasadach określonych w punkcie 50.
62. Głosowania z zasady są jawne. Głosowanie utajnia Zarząd na wyraźne żądanie jednego z
Członków Towarzystwa.
63. Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być wpisane do księgo protokołów, prowadzonej
przez Sekretarza Towarzystwa i podpisane przez Członków Zarządu.
64. Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, podjęte z naruszeniem statutu, są nieważne.
65. Zwołanie Walnego Zebrania Członków dokonuje się poprzez powiadomienie pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich Członków Towarzystwa.
66. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem Walnego
Zebrania Członków.
67. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.
Rozdział piąty – Zarząd Towarzystwa.
68. Zarząd Towarzystwa jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Towarzystwa.
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69. Zarząd składa się z 5 osób wywodzących się spośród Członków Towarzystwa:
a) Przewodniczącego Towarzystwa.
b) Wiceprzewodniczącego Towarzystwa.
c) Członka Towarzystwa.
d) Sekretarza Towarzystwa.
e) Skarbnika Towarzystwa.
70. Członkowie Zarządu wymienieni w punkcie 70 (a, b, c, d) są powoływani obligatoryjnie.
71. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja kierunków działań i rozwoju Towarzystwa
przyjmowanych przez Walne Zebranie, z poszanowaniem statutu Towarzystwa. Szczególne
zadania Zarządu:
a) Szczegółowe określenie realizacji celów Towarzystwa.
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
c) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
d) Uchwalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa, wraz z wykonywaniem
sprawozdań z tych czynności.
e) Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
f) Sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swojej działalności.
g) Sprawowanie zarządu and majątkiem Towarzystwa.
h) Opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa.
i) Wykonywanie czynności pracodawcy, ustalanie warunków pracy i płacy dla pracowników
zatrudnionych w Towarzystwie.
j) Określanie emblematu i legitymacji Członkowskiej.
k) Prowadzenie dokumentacji i korespondencji Towarzystwa.
72. Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący w odstępach nie dłuższych niż osiem miesięcy.
73. Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane, jeśli wnioskuje o to co najmniej trzech Członków
Zarządu.
74. Zwoływanie posiedzeń Zarządu odbywa się poprzez pisemne lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej powiadomienie wszystkich Członków Zarządu co najmniej 14 dni przed
wyznaczoną datą posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia mogą być zwoływane
przez powiadomienie ustne co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
75. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo
powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
76. Do uchwał Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej
10.000 złotych, a także dotyczących zbycia lub obciążenia mienia Towarzystwa, wymagana jest
zgoda Walnego Zebrania w trybie określonym w punkcie 50.
77. Uchwała Zarządu podjęta z naruszeniem statutu lub wymaganej zgody Walnego Zebrania, jest
nieważna.
78. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych
upoważnieni są dwuosobowo: Przewodniczący i Skarbnik, Wiceprzewodniczący i Skarbnik, lub
Sekretarz i Skarbnik.
79. Do poszczególnych czynności można ustanowić pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa
szczególnego lub rodzajowego, z określeniem daty wygaśnięcia pełnomocnictwa.
80. Sekretarz Zarządu zobowiązany jest do zajmowania się sprawami bieżącymi. Sporządza
protokoły z posiedzeń i odpowiada za prowadzenie listy Członków.
81. Skarbnik zajmuje się finansami Towarzystwa. Zobowiązany jest do składania sprawozdań przed
Komisją Rewizyjną i Walnym Zebraniem Członków.
82. Odwołany Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik lub Członek Zarządu jest
zobowiązany i uprawniony do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania rocznego
lub końcowego Zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia funkcji.
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Rozdział szósty – Komisja Rewizyjna.
83. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, składającym się z trzech osób powoływanym
przez Walne Zebranie Członków, spośród osób niebędących Członkami obecnego Zarządu.
84. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w ciągu roku i są zwoływane przez
Przewodniczącego Komisji.
85. Działalność Komisji Rewizyjnej jest jawna.
86. Walne Zebranie ma prawo odwołać wszystkich lub poszczególnych Członków Komisji
Rewizyjnej przez upływem kadencji, na uzasadniony wniosek co najmniej 5 Członków
Towarzystwa.
87. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane większością głosów przy obecności 1/2 członków
uprawnionych do głosowania większości Członków Komisji.
88. Podstawowym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej
kontroli bieżącej działalności finansowej Towarzystwa.
89. Komisja Rewizyjna ma prawo zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w
przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, a także w razie
bezczynności Zarządu.
90. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
91. Poszczególni Członkowie Komisji Rewizyjnej, podczas wykonywania swoich zadań, mają pełny
dostęp do wszystkich dokumentów Towarzystwa.
Rozdział siódmy – Majątek Towarzystwa.
92. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, prawa i
wartości niematerialne, otrzymywane lub nabyte na własność, albo do wykorzystania.
93. Majątek Towarzystwa składa się z:
a) Składek Członkowskich.
b) Dochodów z własnej działalności.
c) Dochodów z majątku Towarzystwa.
d) Subwencji i dotacji.
e) Darowizn, spadków i zapisów.
94. Majątek Towarzystwa przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Towarzystwa i pokrycia
jego niezbędnych kosztów.
95. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.
96. Towarzystwo ma prawo do nieodpłatnego przyjmowania i otrzymywania na własność lub
użytkowanie mienie ruchome i nieruchomości, a także inne prawa majątkowe.
97. Wpływy z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację
zadań statutowych Towarzystwa.
98. Majątek Towarzystwa nie może zostać przeznaczony na udzielenie zabezpieczeń zobowiązań lub
pożyczek w stosunku do jego Członków, pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim lub stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytuły przysposobienia, opieki lub
kurateli.
99. Majątek Towarzystwa nie może być przekazywany na rzecz jego Członków, pracowników oraz
ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
100. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa lub lokatach
oraz innych formach depozytu, których właścicielem jest Towarzystwo.
101. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Towarzystwa, powyżej kwoty 10.000 zł. wymagane są podpisy trzech Członków
Zarządu.
102. Towarzystwo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Rozdział ósmy – Zmiany w statucie.
103. Zmiany Statutu mogą zostać dokonane na uzasadniony pisemny wniosek Zarządu lub co
najmniej pięciu Członków Towarzystwa podczas Walnego Zebrania.
104. Zmiana Statutu Towarzystwa nie może dotyczyć jego podstawowego celu.
Rozdział dziewiąty – Likwidacja Towarzystwa.
105. Rozwiązanie Towarzystwa może zostać dokonane na uzasadniony pisemny wniosek Zarządu
lub co najmniej pięciu Członków Towarzystwa podczas Walnego Zebrania.
106. Rozwiązanie Towarzystwa następuj na drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, przyjętej
zwykłą większością głosów Członków Towarzystwa przy obecności 1/2 uprawnionych do
głosowania Członków.
107. Uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i zmiany Statutu, nie mogą zostać podjęte na
tym samym posiedzeniu, na którym złożono wniosek w tej sprawie, chyba, że wszyscy
uprawnieni do głosowania w Walnym Zebraniu byli wcześniej o tym wniosku poinformowani.
108. Rozwiązanie Towarzystwa następuje w obliczu jego całkowitej niezdolności do dalszego
działania.
109. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Towarzystwa określa:
a) Przeznaczenie majątku Towarzystwa.
b) Podstawowe zasady likwidacji.
110. Likwidatorem Towarzystwa jest ostatni Zarząd, chyba że uchwała ostatniego Walnego
Zebrania postanowi inaczej.
Rozdział dziesiąty – postanowienia końcowe
111. W ciągu miesiąca od wejścia w życie niniejszego Statutu, Komitet Założycielski jest
zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków Towarzystwa, na którym zostanie podana
informacja o procesie rejestracji. Wówczas powinny zostać przeprowadzone wybory Zarządu i
przyjęty plan działania Towarzystwa na pierwszy rok jego działalności.
112. W sprawach, których nie reguluje Statut, obowiązują przepisy prawa polskiego, a w
szczególności przepisy Ustawy. Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się
Towarzystwa do Krajowego Rejestru Sądowego.
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