
Statut 

Lubelskiego Towarzystwa Naukowego 

 Wierni ideom założycieli naszych uchwalamy ten oto Statut Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, aby 

wypełniać jego postanowienia ku pożytkowi publicznemu. 

Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

Towarzystwo nosi nazwę: Lubelskie Towarzystwo Naukowe. 

§ 2 

Działalność Towarzystwa obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

Lubelszczyzny. 

§ 3 

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lublin. 

§ 4 

Towarzystwo jest osobą prawną. 

§ 5 

Towarzystwo posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą z napisem: Lubelskie Towarzystwo Naukowe. 

Rozdział II 

CELE TOWARZYSTWA 

§ 6 

Celem Towarzystwa jest inicjowanie i popieranie prac badawczych w zakresie wszystkich działów nauki ze 

szczególnym uwzględnieniem badań regionalnych, a także organizowanie i rozwijanie życia naukowego na 

Lubelszczyźnie. W działalności tej Towarzystwo kieruje się w szczególności dążeniem do podtrzymywania i 

pielęgnowania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W 

stosunku do organów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Nauk i społeczeństwa 

Towarzystwo jest wyrazicielem dążeń oraz osiągnięć lubelskiego ośrodka naukowego. 

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). 

§ 7 

l. Cele określone w paragrafie poprzednim Towarzystwo osiąga przez: 

1) organizowanie posiedzeń, 

2) ułatwianie współpracy i łączności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami naukowymi oraz pracownikami 

nauki, 



3) publikowanie wydawnictw naukowych, 

4) tworzenie w razie potrzeby zespołów naukowo-badawczych, 

5) inicjowanie i organizowanie badań naukowych, zwłaszcza badań regionalnych, 

6) popularyzowanie osiągnięć naukowych, 

7) współdziałanie w utrzymywaniu kontaktów pomiędzy placówkami naukowymi i pracownikami nauki a 

organizacjami i instytucjami gospodarczymi oraz oświatowymi, 

8) prowadzenie działalności popularnonaukowej za pośrednictwem nowoczesnych nośników informatycznych, 

w tym Internetu, 

9) urządzanie cyklicznych posiedzeń naukowych, odczytów i wykładów, 

10) podejmowanie akcji popularyzujących problematykę regionu, w szczególności naukę i kulturę oraz tradycje 

narodowe, 

 

11) roztaczanie opieki nad zabytkami sztuki i historii, pomnikami przyrody oraz nad środowiskiem 

biologicznym człowieka, działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,  

12) inicjowanie i organizowanie czynów społecznych oraz przyjmowanie darów (zapisów) od osób fizycznych i 

prawnych – na rzecz Towarzystwa. 

2. Towarzystwo współpracuje z Polską Akademią Nauk, ze szkołami wyższymi, z towarzystwami naukowymi i 

innymi instytucjami naukowymi oraz kulturalno-oświatowymi w kraju i za granicą, 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE 

§ 8 

1. W skład Towarzystwa wchodzą: 

l) członkowie honorowi, 

2) członkowie zasłużeni, 

3) członkowie rzeczywiści, 

4) członkowie korespondenci, 

5) członkowie wspierający, 

6) współpracownicy komisji. 

 2.  Członkiem wspierającym jest osoba fizyczna oraz osoba prawna, której organ reprezentacyjny wyrazi wolę 

wstąpienia i która zostanie przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia powziętą na wniosek Zarządu 

Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. 

 



§ 9 

Godność członka honorowego lub zasłużonego Towarzystwa mogą otrzymać osoby, które mają szczególne 

zasługi na polu nauki lub jej organizacji. Godność tę nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

§ 10 

Członkami rzeczywistymi, członkami korespondentami oraz współpracownikami komisji mogą być osoby, które 

prowadzą badania naukowe, a także osoby zasłużone dla nauki i kultury. 

§ 11 

Każdy członek rzeczywisty oraz członek korespondent należy do jednego wydziału. Za swoją zgodą może on 

być powołany także do innego wydziału na podstawie uchwały tegoż wydziału. 

§ 12 

Przyjęcia członka rzeczywistego oraz członka korespondenta dokonuje wydział na podstawie złożonej pisemnej 

deklaracji umotywowanej przez dwóch członków rzeczywistych tego wydziału. Przyjęcie członka rzeczywistego 

i członka korespondenta zatwierdza Walne Zgromadzenie. 

§ 13 

Współpracowników komisji powołuje wydział, przy którym komisja istnieje, na wniosek członków wydziału. 

Powołanie wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa. 

§ 14 

Członkowie rzeczywiści mają prawo do: 

1) udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz w posiedzeniach wszystkich wydziałów i komisji, 

2) wybierania i wybieralności do władz Towarzystwa, wydziału oraz komisji, 

3) zgłaszania Zarządowi kandydatów na członków honorowych, a wydziałowi kandydatów na członków 

rzeczywistych, członków korespondentów i współpracowników komisji, 

4) przedstawiania prac własnych i innych osób na posiedzeniach wydziału oraz komisji, 

5) korzystania ze zbiorów i wydawnictw Towarzystwa. 

§ 15 

Członkowie korespondenci mają prawo do: 

1) udziału w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa oraz w posiedzeniach wydziału i komisji, do których należą, 

2) wybierania przedstawicieli członków korespondentów w Zarządzie Towarzystwa, 

3) wybierania i wybieralności do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, 

4) wybierania do prezydium wydziału, do którego należą, 

5) głosowania w sprawie wyboru członków honorowych, członków korespondentów i współpracowników 

komisji, 



6) przedstawiania prac własnych na posiedzeniach wydziału i komisji, do których należą, 

7) korzystania ze zbiorów i wydawnictw Towarzystwa. 

§ 15 a 

 

Członkowie wspierający mają  poniższe prawa: 

 

1) przed wyborami władz Towarzystwa  członkowie wspierający wyrażają swoją opinię co do 

kandydatury na stanowisko Prezesa LTN, 

 

2) rektorzy wszystkich publicznych uczelni Lublina - członków wspierających, wchodzą w skład kapituły 

corocznej Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Profesora Edmunda Prosta, 

 

 

3) członkowie wspierający mają też pierwszeństwo w korzystaniu z sal konferencyjnej i kominkowej w 

siedzibie LTN w celu organizacji imprez o charakterze naukowym. 

 

§ 16 

Współpracownicy komisji mają prawo do udziału w posiedzeniach komisji, do której należą, i przedstawiania na 

nich swoich prac. Mogą ponadto brać udział w posiedzeniach wydziału, któremu podlega dana komisja. 

§ 17 

Członkowie Towarzystwa i współpracownicy komisji mają obowiązek: 

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, 

2) współdziałania w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa, 

3) podejmowania się opracowywania referatów w sprawach naukowych lub organizacyjnych na wezwanie 

Zarządu Towarzystwa, prezydium wydziału lub komisji. 

§ 18 

Członek Towarzystwa może zawiadomić Zarząd o wystąpieniu z Towarzystwa. Uchwała Zarządu może 

wykluczyć z Towarzystwa członka za postępowanie niegodne pracownika nauki lub godzące w interesy RP. 

Osoba wykluczona może odwołać się od uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

Rozdział IV 

WYDZIAŁY 

§ 19 

1. Towarzystwo dzieli się na wydziały: 

1) Nauk Humanistycznych 

2) Nauk Biologicznych 

3) Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych 



4) Nauk Technicznych 

5) Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych. 

6) Nauk Teologicznych  

2. Walne Zgromadzenie może na wniosek Zarządu tworzyć dalsze wydziały. 

§ 20 

Pracami wydziału kieruje jego Prezydium, w którego skład wchodzi przewodniczący, jego zastępca, sekretarz. 

Członkami Prezydium mogą być tylko członkowie rzeczywiści. Wyboru Prezydium dokonuje wydział w 

głosowaniu tajnym. Kadencja Prezydium trwa cztery lata. 

§ 21 

Wydziały uchwalają na posiedzeniach regulaminy działania oraz - na wniosek komisji - regulaminy działania 

podległych sobie komisji. Regulaminy zatwierdza Zarząd Towarzystwa. 

§ 22 

Posiedzenia wydziału zwołuje przewodniczący wydziału. 

§ 23 

W posiedzeniach wydziału biorą udział wszyscy członkowie rzeczywiści Towarzystwa, członkowie 

korespondenci należący do wydziału oraz współpracownicy podległych temu wydziałowi komisji. 

§ 24 

1. Przedmiotem posiedzeń wydziału są: odczyty, referaty i komunikaty naukowe oraz sprawy organizacyjne. 

2. Jeżeli w wyniku podjętej uchwały przedstawiona na posiedzeniu wydziału praca przeznaczona jest do druku, 

Główny Redaktor Wydawnictw po porozumieniu z redaktorem wydziału oddaje ją do oceny recenzentom spoza 

członków wydziału. 

3. Uchwała o druku prac monograficznych zapada na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa po zaznajomieniu się z 

oceną recenzentów. 

§ 25 

Do zakresu działania posiedzeń wydziału należą oprócz spraw wymienionych w innych postanowieniach statutu: 

1) powoływanie komitetów redakcyjnych wydawnictw wydziału oraz redaktora tych wydawnictw i 

przedstawianie ich do zatwierdzenia Zarządowi, 

2) przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie powołania nowych wydawnictw, 

3) opracowywanie planu działalności wydziału i przedstawianie go Zarządowi do zatwierdzenia oraz 

koordynowanie i zatwierdzanie planu prac podległych komisji. 

§ 26 

Uchwały wydziału zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniach. Protokoły posiedzeń wydziału, 

podpisane przez przewodniczącego i sekretarza wydziału, winny być przedstawiane Zarządowi. 



Rozdział V 

KOMISJE 

§ 27 

Wydział może tworzyć komisje. 

§ 28 

Utworzenie komisji następuje na posiedzeniu wydziału. Uchwała o utworzeniu komisji powinna zarazem 

określić zakres działania komisji oraz skład jej członków. Utworzenie komisji wymaga zatwierdzenia ze strony 

Zarządu. 

§ 29 

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącym komisji może być tylko członek Towarzystwa. 

§ 30 

Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący. 

§ 31 

W posiedzeniach komisji mogą brać udział członkowie Towarzystwa oraz osoby zaproszone, nie będące 

członkami Towarzystwa. Do posiedzeń komisji stosuje się odpowiednio postanowienia § 26. 

§ 32 

Zarząd Towarzystwa może, na wniosek wydziału, rozwiązać komisję, jeżeli nie przejawia ona działalności. 

Rozdział VI 

WŁADZE 

§ 33 

1. Władzami Towarzystwa są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest 4-letnia, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 

§ 34 

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. Uprawnieni do udziału w nim są członkowie 

rzeczywiści oraz członkowie korespondenci. 

 

 



§ 35 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się na wniosek Zarządu nie rzadziej niż raz na 4 lata. O czasie i 

miejscu Walnego Zgromadzenia członkowie winni być zawiadomieni na co najmniej 10 dni przed terminem. 

2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków Towarzystwa. W razie braku tej 

liczby członków w wyznaczonym terminie, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, bez względu 

na liczbę obecnych członków. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby lub na żądanie co najmniej 1/3 

członków Towarzystwa, nie później niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania. 

4. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie sprawy, dla których 

zostało ono zwołane. 

§ 36 

Na Walnym Zgromadzeniu przewodniczy Prezes Towarzystwa lub zastępujący go Wiceprezes. 

§ 37 

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należą prócz spraw wymienionych w innych postanowieniach 

niniejszego statutu: 

1) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium, 

2) uchwalanie na wniosek Zarządu planów finansowych oraz programów działalności Towarzystwa, 

3) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4) tworzenie nowych wydziałów i zespołów naukowo-badawczych, 

5) rozporządzanie majątkiem nieruchomym Towarzystwa, 

6) zatwierdzanie przyjęcia przez Zarząd darowizn i zapisów, 

7) zmiana Statutu Towarzystwa, 

8) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

9) rozwiązanie Towarzystwa. 

§ 38 

l. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów członków uczestniczących w Zgromadzeniu. 

2. Do ważności uchwał w sprawie zmiany statutu wymagana jest większość dwóch trzecich głosów członków 

obecnych na Zgromadzeniu. 

§ 39 

Zarząd Towarzystwa składa się z wybranego przez Walne Zgromadzenie prezesa i członków Zarządu, w którego 

skład wchodzą: 2 wiceprezesi, sekretarz generalny i jego zastępca, delegat do spraw regionalnych towarzystw 

naukowych, Główny Redaktor Wydawnictw Towarzystwa, nadto 2 przedstawiciele członków korespondentów 

oraz przewodniczący i sekretarze wydziałów. 



§ 40 

Prezesa oraz członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków 

rzeczywistych. Przedstawicieli członków korespondentów wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 

spośród członków korespondentów. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, do czasu przeprowadzenia 

wyboru uzupełniającego, Zarząd może powierzyć tymczasowo funkcję członka Zarządu powołanemu zastępcy. 

§ 41 

Do zakresu działania Zarządu należy poza sprawami wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego 

statutu: 

1) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, 

2) zawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami biura Towarzystwa, ustalanie zakresu ich 

zadań oraz wynagrodzenia, 

3) ustalanie typów wydawnictw Towarzystwa na wniosek Głównego Redaktora, 

4) zatwierdzanie preliminarzy budżetowych i programu działalności Towarzystwa, 

5) przyjmowanie zapisów i darowizn na rzecz Towarzystwa z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenie, 

6) załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Towarzystwa, jeśli nie są one przekazane statutem 

innym jego organom, 

7) rozpoznawanie sporów między członkami - w związku z działalnością w Towarzystwie. 

§ 42 

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do ważności uchwały 

Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa, 

sekretarza generalnego lub jego zastępcy. 

2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów obecnych; w razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa. 

§ 43 

Prezes Towarzystwa reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, zwołuje Walne Zgromadzenie i posiedzenia 

Zarządu oraz przewodniczy na nich. Kieruje również działalnością Prezydium Zarządu, w którego skład 

wchodzą: wiceprezesi, sekretarz generalny i jego zastępca oraz Główny Redaktor Wydawnictw. 

§ 44 

Sekretarz generalny lub jego zastępca: 

1) zarządza majątkiem Towarzystwa w granicach uchwał Zarządu, 

2) opracowuje projekty preliminarza budżetowego i programu działalności Towarzystwa, 

3) sprawuje bieżący nadzór nad Biurem Towarzystwa, 

4) prowadzi protokoły z posiedzeń Zarządu oraz czuwa nad prawidłowym załatwianiem korespondencji 

Zarządu, 



5) przygotowuje sprawozdania z działalności Towarzystwa oraz przedstawia je na Walnym Zgromadzeniu, 

6) uzgadnia z sekretarzami wydziałów plany działalności wydziałów. 

§ 45 

Główny Redaktor Wydawnictw Towarzystwa: 

1) czuwa nad prawidłowym biegiem pracy komitetów redakcyjnych i redaktorów Wydawnictw Towarzystwa, 

2) sporządza plan wydawniczy Towarzystwa, 

3) sprawuje nadzór nad zewnętrzną stroną Wydawnictw Towarzystwa, 

4) jest pełnomocnikiem Towarzystwa do spraw Wydawnictw. 

§ 46 

Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków i 3 zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie w 

głosowaniu tajnym na 

okres 4 lat spośród członków rzeczywistych i członków korespondentów. 

Komisja wybiera swego przewodniczącego. 

 Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa lub Zarządu Wydziału ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

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

§ 47 

Komisja Rewizyjna bada działalność statutowo-organizacyjną i finansowo-gospodarczą Towarzystwa. Sprawdza 

przynajmniej raz na rok księgi i rachunki Towarzystwa, obroty i stan kasy, zamknięcia rachunkowe oraz stan 

inwentarza Towarzystwa. Sprawozdanie i wnioski ze swej działalności Komisja Rewizyjna przedstawia 

Walnemu Zgromadzeniu, a w okresach między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia - Zarządowi. 

§ 48 

Sprawy administracyjne Towarzystwa prowadzi Biuro kierowane przez dyrektora podległego sekretarzowi 

generalnemu. 

Rozdział VII 

POSIEDZENIA OTWARTE 

§ 49 

W czasie kadencji władz Towarzystwa, w terminie wyznaczonym przez Zarząd, może odbyć się otwarte 

posiedzenie Towarzystwa przeznaczone dla publiczności, z udziałem członków Towarzystwa, 

współpracowników komisji i zaproszonych przedstawicieli władz Rzeczypospolitej Polskiej, innych instytucji 

naukowych oraz instytucji kulturalnych czy w celu zapoznania społeczeństwa z działalnością Towarzystwa. Na 

posiedzeniu tym Zarząd przedstawia sprawozdanie z działalności Towarzystwa, ogłasza nazwiska wybranych w 

ciągu roku członków honorowych, członków rzeczywistych i członków korespondentów, po czym jeden z 

członków, wyznaczony przez Zarząd, wygłasza odczyt naukowy. 



Rozdział VIII 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§ 50 

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i inne fundusze. 

§ 51 

Na fundusze Towarzystwa składają się: 

1) składki członkowskie, 

2) dotacje, zapisy i darowizny, 

3) wpływy ze sprzedaży Wydawnictw Towarzystwa, 

4) inne dochody. 

§ 52 

Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają prezes lub wiceprezes oraz sekretarz generalny 

lub jego zastępca, których podpisy są niezbędne dla ważności pism i dokumentów w tym zakresie. 

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 oraz ich osób 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 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. 

Rozdział IX 

ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA 

§ 53 

W razie rozwiązania Towarzystwa ostatnie Walne Zgromadzenie poweźmie uchwałę co do przeznaczenia 

majątku Towarzystwa, który to majątek pozostanie po zaspokojeniu zobowiązań Towarzystwa. 

  

 


