
Statut 

Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich 
(stan prawny: styczeń 2019) 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Stowarzyszenie przyjęło nazwę: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich.  

2. Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich używa skrótu PTSE, w dalszej części Statutu 

zwane jest „Towarzystwem”.  

3. Towarzystwo może używać nazwy w językach obcych. W szczególności Towarzystwo może 

używać nazwy w języku angielskim i francuskim . 

4. Oficjalna nazwa w języku angielskim brzmi: Polish Association of European Studies. Skrót 

nazwy Towarzystwa w języku angielskim brzmi: PAES.  

5. Oficjalna nazwa w języku francuskim brzmi: Association polonaise d'études européennes. 

Skrót nazwy Towarzystwa w języku francuskim brzmi: APEE.  

 

§2 

Terenem działalności Towarzystwa jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

m.st. Warszawa.  

 

§3 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie 

obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.  

 

§4 

W strukturach Towarzystwa mogą działać oddziały.  

 

§5 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.  

 

§6 

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia 

swoich spraw Towarzystwo może zatrudnić pracowników.  

 

§7 

Towarzystwo używa pieczęci z napisem: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Zarząd 

Główny.  

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§8 

1. Celem Towarzystwa jest:  



a) popieranie rozwoju badań w ramach studiów europejskich,  

b) upowszechnianie wiedzy o Europie w szczególności o Unii Europejskiej i integracji 

europejskiej,  

c) kształtowanie świadomości społecznej o Europie,  

d) prezentowanie dorobku dyscypliny wiedzy o Europie,  

e) integrowanie środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej,  

f) promowanie działalności stypendialnej,  

g) dbałość o jakość kształcenia na kierunku europeistyka prowadzonych przez ośrodki naukowo 

- badawcze w Polsce.  

 

§9 

1. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:  

a) współdziałanie w zakresie planowania i realizacji rozwoju badań nad Europą oraz 

praktycznego ich zastosowania,  

b) podejmowanie inicjatyw oraz współpracy z placówkami szkolnictwa wyższego i średniego 

w zakresie opracowywania metod i programów nauczania,  

c) rozwijanie i wykorzystywanie informacji naukowej,  

d) współdziałanie z właściwymi władzami państwowymi, komitetami i instytutami Polskiej 

Akademii Nauk oraz władzami szkół wyższych i stowarzyszeń naukowych o podobnym profilu 

działania,  

e) prowadzenie działalność kursowo-szkoleniowej,  

f) organizowanie kongresów, sympozjów, odczytów, wykładów, konkursów,  

g) występowanie z inicjatywą tworzenia funduszy stypendialnych,  

h) występowanie o nagrody Polskiej Akademii Nauk oraz przyznawanie nagród Towarzystwa 

za wybitne publikacje w dziedzinie badań nad Europą,  

i) udział w krajowych i zagranicznych kongresach i konferencjach poświęconych dziedzinom 

wchodzącym w zakres zainteresowań Towarzystwa,  

j) działalność wydawniczą,  

k) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i innymi podmiotami.  

 

§10 

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.  

2. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów 

statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków 

Towarzystwa.  

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§11 

Członkiem Towarzystwa mogą być osoby fizyczne (pełnoletni obywatele polscy lub 

cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 

granicami) i osoby prawne (z siedzibą w kraju i za granicą) na zasadach określonych w §15 

Statutu zajmujący się studiami europejskimi.  

 

§12 

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków:  

a) zwyczajnych,  

b) honorowych,  



c) wspierających.  

 

§13 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna zajmująca się studiami 

europejskimi.  

2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału Towarzystwa na podstawie 

pisemnej deklaracji ubiegającego się.  

3. Członek zwyczajny ma prawo:  

a) czynnego i biernego wyboru do Władz Towarzystwa,  

b) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych i kursach,  

c) działania w sekcjach naukowych tworzonych przez Towarzystwo,  

d) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa,  

e) noszenia odznaki Towarzystwa.  

 

§14 

1. Członkiem honorowym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 

Towarzystwa i rozwoju badań nad Europą.  

2. Godność Członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu 

Głównego.  

3. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członka zwyczajnego, z wyłączeniem 

czynnego i biernego prawa wyboru do Władz Towarzystwa. W Walnym Zgromadzeniu 

Oddziału właściwego ze względu na członkostwo oraz w Walnym Zjeździe Delegatów ma 

prawo udziału z głosem doradczym.  

4. Prezes Towarzystwa po zakończeniu pełnienia funkcji może otrzymać godność Prezesa 

Honorowego Towarzystwa. Prezesa Honorowego Towarzystwa nie dotyczą ograniczenia 

określone w punkcie 3 i może on uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego 

Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego oraz Rady Naukowej, o ile nie jest członkiem danej 

władzy.  

 

§15 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna wspierająca merytoryczną działalność 

Towarzystwa, popierająca jego działalność i współpracująca z nim. Osoba prawna zgodnie z 

postanowieniami właściwych aktów prawnych zobowiązana jest wskazać osobę właściwą do 

kontaktu oraz upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej w pracach Towarzystwa.  

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału Towarzystwa, na podstawie 

pisemnej deklaracji finansowego i organizacyjnego wsparcia Towarzystwa przez ubiegającego 

się.  

3. Członek wspierający ma prawo:  

a) brać udział z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa,  

b) zgłaszać wnioski i propozycje do Władz Towarzystwa,  

c) uczestniczyć w działalności Towarzystwa,  

d) używania obok swojej nazwy dopisku „Członek wspierający Polskiego Towarzystwa 

Studiów Europejskich”  

 

§16 

1. Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:  

a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa,  

b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,  

c) przestrzegania norm etyki zawodowej,  

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacania składek członkowskich,  



 

§17 

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:  

a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, złożonej przez 

członków zwyczajnych, wspierających i honorowych Zarządowi Głównemu Towarzystwa,  

b) wykluczenia członka zwyczajnego, wspierającego i honorowego przez Zarząd Główny 

Towarzystwa z powodu naruszania Statutu lub aktów wydanych na jego podstawie lub 

naruszenia zasad etyki zawodowej lub działania na szkodę Polskiego Towarzystwa Studiów 

Europejskich na podstawie § 45 ust. 2 lit. d,  

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia 

praw publicznych,  

d) śmierci członka lub jego ubezwłasnowolnienia,  

e) nieopłacania składek członkowskich przez okres 2 lat,  

f) likwidacji członka wspierającego.  

 

§18 

1. Uchwałę o wykreśleniu, stwierdzającą ustanie członkostwa na skutek zaistnienia zdarzeń 

określonych w § 17 podejmuje Zarząd Główny.  

2. Od uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa w przedmiocie wykluczenia członkowi 

przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów złożone na piśmie co najmniej 30 

dni przed terminem tego zjazdu. Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów jest ostateczna.  

3. Przy czym odwołanie od uchwały o wykreśleniu członka podjętej na skutek zdarzenia 

wymienionego w § 17 ust. 1 lit. c nie może wkraczać w merytoryczną ocenę zasadności 

zapadłych w sprawie wyroków sądu powszechnego, które to orzeczenia wiążą Władze 

Towarzystwa.  

 

 

Rozdział IV 

Władze Towarzystwa 

 

§19 

1. Władzami Towarzystwa są:  

a) Naczelne Władze Towarzystwa,  

b) Terenowe Władze Towarzystwa.  

 

§ 20 

1. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 4 lata, rozpoczyna się z dniem zebrania się odpowiedniej 

Władzy Towarzystwa na pierwsze posiedzenie – nie później niż piętnastego dnia od wyboru – 

i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Władz Towarzystwa następnej kadencji, z 

zastrzeżeniem § 25 pkt 1.  

2. W razie gdy skład Władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. Liczba członków powołanych w tym trybie nie 

może przekraczać 1/4 dotychczasowej liczby członków.  

 

§21 

1. Władze Towarzystwa decydują w drodze uchwał.  

2. Uchwały Władz Towarzystwa, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w 

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych 

do głosowania.  



 

§22 

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Odziały.  

2. Zarząd Główny na pisemny wniosek członków powołuje Oddziały, określając ich nazwę, 

siedzibę i teren działania. Nowo powołany Oddział winien skupiać co najmniej 10 członków.  

3. Zarząd Główny rozwiązuje Oddział na pisemny wniosek Zarządu Oddziału, lub z własnej 

inicjatywy w przypadku zaprzestania działalności lub rażącego naruszania Statutu 

Towarzystwa oraz w przypadku, gdy liczba członków Oddziału jest mniejsza niż minimum 

określone w ust. 2.  

4. Wraz z rozwiązaniem Oddziału rozwiązaniu ulegają wszelkie organy tego Oddziału oraz 

tracą mandaty jego delegaci na Walny Zjazd Delegatów. W uchwale o rozwiązaniu Oddziału 

Zarząd Główny określa do jakiego innego Oddziału zostaną przypisani Członkowie 

rozwiązanego Oddziału wraz ze środkami finansowymi należącymi do rozwiązywanego 

Oddziału.  

 

 

Rozdział V 

Naczelne Władze Towarzystwa 

 

§23 

1. Naczelne Władze Towarzystwa to:  

a) Walny Zjazd Delegatów,  

b) Zarząd Główny,  

c) Główna Komisja Rewizyjna,  

d) Rada Naukowa,  

e) Główny Sąd Koleżeński.  

 

 

A/ Walny Zjazd Delegatów 

 

§24 

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Delegatów.  

2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny zwoływany przez Zarząd Główny raz na 4 lata 

lub nadzwyczajny.  

3. Obradami Walnego Zjazdu Delegatów kieruje Prezydium, wybierane każdorazowo spośród 

Delegatów, w składzie: przewodniczący, jeden zastępca i jeden sekretarz.  

 

§25 

1. Delegaci na Walny Zjazd Delegatów z głosem stanowiącym, wybierani są przez Walne 

Zgromadzenia Oddziałów przed każdym Walnym Zjazdem Delegatów. Ich kadencja trwa, aż 

do wybrania nowych Delegatów przez Walne Zgromadzenia Oddziałów. Dwóch delegatów 

przypada na każdych dziesięciu członków Oddziału, zaczęta dziesiątka liczy się za całą.  

2. W Walnym Zjeździe Delegatów, jeśli nie zostali delegatami, z głosem doradczym biorą 

udział:  

a) członkowie Zarządu Głównego,  

b) członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,  

c) Prezesi Zarządów Oddziałów,  

d) członkowie honorowi,  

e) goście zaproszeni przez Zarząd Główny.  

 



§26 

1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny co najmniej na 60 dni przed 

upływem kadencji Naczelnych Władz Towarzystwa, informując Zarządy Oddziałów o miejscu, 

terminie i celu Zjazdu.  

2. W terminie 30 dni od zawiadomienia o terminie Walnego Zjazdu Delegatów, Zarząd 

Oddziału zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Oddziału, które wybierze Delegatów 

na Walny Zjazd Delegatów, zgodnie ze stanem liczebnym oddziału. Zarząd Oddziału 

przekazuje niezwłocznie Zarządowi Głównemu listę delegatów.  

3. Zawiadomienie o Walnym Zjeździe Delegatów zawierające termin (oraz ewentualny drugi 

termin Zjazdu) i miejsce posiedzenia wraz z załączonym porządkiem obrad powinno być 

doręczone delegatom na Walny Zjazd Delegatów co najmniej na 30 dni przed planowanym 

terminem jego odbycia na adresy mailowe podane przy przyjęciu do Towarzystwa. 

Powiadomienie uznaje się za skutecznie z momentem nadania maila na adres mailowy 

Delegata.  

4. W razie zmiany adresu e-mail Delegaci mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia nowego 

adresu w drodze elektronicznej na podany na stronie internetowej Stowarzyszenia adres 

mailowy Zarządu Głównego nie później niż w terminie 7 dni od zmiany adresu. W razie 

niezawiadomienia doręczenie na dotychczasowy adres mailowy uznaje się za skuteczne.  

 

§27 

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, 

Głównej Komisji Rewizyjnej i na wniosek 1/3 liczby Zarządów Oddziałów.  

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny, według zasad określonych 

w § 26 ust. 2 -4 Statutu, przy czym w sytuacjach uzasadnionych okolicznościami Zarząd może 

skrócić terminy wskazane w § 26 i zawiadomić Zarządy Oddziałów najpóźniej na 30 dni przed 

planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zjazdem Delegatów. W takiej sytuacji Zarządy 

Oddziałów mają obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie Oddziału w terminie 15 dni od 

powiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów, a Zarząd Główny jest 

zobowiązany dokonać zawiadomienia wskazanego w § 26 ust. 3 w terminie 15 dni przed 

Nadzwyczajnym Walnym Zajadem Delegatów.  

3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany, 

chyba że Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów wprowadzi nowe punkty do porządku obrad 

większością 2/3 głosów.  

 

§28 

1. Do zakresu działania Walnego Zjazdu Delegatów w szczególności należy:  

a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,  

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej 

Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,  

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji 

Rewizyjnej oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu,  

d) wybór i odwołanie Prezesa Towarzystwa, członków Zarządu Głównego, członków Głównej 

Komisji Rewizyjnej oraz członków Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej,  

e) uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu 

Koleżeńskiego,  

f) uchylanie uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziałów, gdy są one sprzeczne z przepisami 

prawa, postanowieniami Statutu Towarzystwa oraz uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów,  

g) ustalanie zasad uiszczania i wysokości świadczeń Oddziałów na cele ogólne Towarzystwa, 

w tym zasad uiszczania i wysokości składek członkowskich,  



h) podejmowanie uchwał o zbyciu prawa własności nieruchomości lub praw wieczystego 

użytkowania nieruchomości należących do Towarzystwa,  

i) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,  

j) rozpoznawanie – jako organ II instancji – odwołań od uchwał Zarządu Głównego o 

wykreśleniu członka zwyczajnego, honorowego i wspierającego,  

k) podejmowanie uchwały o zmianie Statutu oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się 

Towarzystwa,  

l) wybór osoby likwidatora lub likwidatorów oraz organizacji społecznej, której będzie 

przekazany majątek Towarzystwa pozostały po jego likwidacji,  

m) interpretowanie zapisów Statutu Towarzystwa,  

n) uchwalanie regulaminów Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału,  

o) podejmowanie uchwał w innych sprawach objętych przedmiotem obrad.  

 

§29 

1. Walny Zjazd Delegatów swe uchwały podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do 

głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych Delegatów, z zastrzeżeniem 

postanowień § 58 Statutu.  

2. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów dotyczące wyboru Władz Towarzystwa zapadają w 

głosowaniu tajnym.  

3. Prezesem Zarządu Głównego, zostaje wybrana osoba która uzyska zwykłą większość głosów 

„za”. W przypadku zgłoszenie jednego kandydata delegaci oddają jeden głos i dysponują 

głosami: za, przeciw, wstrzymującym się. W przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch 

kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego każdy z delegatów dysponuje tylko 

jednym głosem „za”.  

4. W przypadku głosowania w wyborach do organów kolegialnych każdy z delegatów 

dysponuje w stosunku do każdej ze zgłoszonych osób możliwością oddania głosu: za, przeciw, 

wstrzymującego się. Jednakże jeśli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc do obsadzenia 

w danym organie, delegaci nie mogą oddać więcej głosów „za” niż przewiduje to liczebność 

danego organu.  

 

 

B/ Zarząd Główny 

 

§30 

W okresie między zjazdami najwyższą władzą Towarzystwa jest Zarząd Główny, który kieruje 

działalnością Towarzystwa. Za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Walnym 

Zjazdem Delegatów.  

 

§31 

 

1. Zarząd Główny składa się z 9 członków wybieranych imiennie przez Walny Zjazd 

Delegatów, w tym Prezesa Towarzystwa, 3 Wiceprezesów Towarzystwa, Skarbnika 

Towarzystwa,  1–2 Sekretarzy Towarzystwa oraz członków Zarządu Głównego.  

 

Walny Zjazd Delegatów wybiera Prezesa Towarzystwa oraz pozostałych członków Zarządu 

Głównego. Prezesa Towarzystwa wybiera Walny Zjazd Delegatów, zaś Wiceprezesów 

Towarzystwa, Skarbnika Towarzystwa, 1–2 Sekretarzy Towarzystwa wybiera Zarząd Główny 

spośród swego grona. 



2. W razie długotrwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Towarzystwa, funkcję tę 

obejmuje do końca danej kadencji Wiceprezes Towarzystwa, zgodnie z regulaminem Zarządu, 

określającym sposób wyznaczania Wiceprezesa pełniącego funkcję Prezesa Towarzystwa.  

3. Prezes Towarzystwa pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów 

kodeksu pracy.  

4. W posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczą z głosem doradczym prezesi Zarządów 

Oddziałów lub ich przedstawiciele. 

 

§32 

1. Towarzystwo na zewnątrz reprezentuje Prezes Towarzystwa lub dwóch innych członków 

Zarządu Głównego, w tym co najmniej jeden Wiceprezes Zarządu, działających łącznie, z 

zastrzeżeniem pkt 2.  

2. Oświadczenia woli w zakresie rozporządzania majątkiem lub zaciągania zobowiązań o 

wartości przewyższającej kwotę 5.000 złotych w imieniu Towarzystwa, na podstawie uchwały 

całego Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu Głównego działający łącznie, w tym Prezes 

Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §28 ust. 1 lit. h.  

 

§33 

W Towarzystwie obowiązuje zakaz łączenia funkcji Prezesa Towarzystwa oraz: prezesa 

Oddziału, członka Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Skarbnika 

Towarzystwa.  

 

§34 

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:  

a) realizacja statutowych celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,  

b) ustalanie terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad Walnych Zjazdów Delegatów,  

c) uchwalanie programów pracy, preliminarza i budżetu Towarzystwa oraz wytycznych do 

preliminarza budżetu Oddziałów Towarzystwa,  

d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządów 

Oddziałów,  

e) sporządzanie zbiorczych rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa,  

f) powoływanie, rozwiązywanie Oddziałów Towarzystwa,  

g) przekazywanie Zarządom Oddziałów okresowych informacji o działalności Towarzystwa,  

h) występowanie z wnioskiem do Walnego Zjazdu Delegatów o przyznanie godności członka 

honorowego Towarzystwa,  

i) podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka zwyczajnego, honorowego i wspierającego 

Towarzystwa,  

j) podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do organizacji krajowych i 

międzynarodowych,  

k) uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów, gdy są one sprzeczne z przepisami prawa, 

postanowieniami Statutu Towarzystwa oraz uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów i 

uchwałami Zarządu Głównego,  

l) podejmowanie uchwał dotyczących majątku Towarzystwa, zastrzeżeniem §28 ust. 1 lit. h.  

m) podejmowanie uchwał o podjęciu przez Towarzystwo prowadzenia działalności 

gospodarczej,  

n) składanie Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z działalności Towarzystwa w tym 

Zarządu Głównego,  

o) ustosunkowywanie się do wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,  

p) tworzenie sekcji tematycznych i komisji zadaniowych działających w ramach Towarzystwa 

i powoływanie ich przewodniczących oraz tworzenie regulaminów ich działania.  



 

§35 

1. Posiedzenie Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w 

roku.  

2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Towarzystwa co najmniej na 7 dni przed 

terminem Posiedzenia.  

3. Posiedzenie Zarządu Głównego może się odbyć bez jego formalnego zwołania w trybie § 35 

pkt 2, jeśli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia 

Zarządu.  

4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczeń 

przez członków Zarządu Głównego i przesłania ich na adres email Zarządu Głównego 

Towarzystwa.  

 

§36 

1. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków w tym Prezesa Towarzystwa. W razie 

równości głosów decyduje głos Prezesa Towarzystwa.  

2. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział członkowie Głównej Komisji 

Rewizyjnej z głosem doradczym.  

 

 

C/ Główna Komisja Rewizyjna 

 

§37 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest suwerenną naczelną władzą Towarzystwa powołaną do 

sprawowania kontroli nad jego działalnością.  

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych imiennie przez Walny 

Zjazd Delegatów.  

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego 

Głównej Komisji Rewizyjnej i jego zastępcę.  

 

§38 

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:  

a) bieżąca kontrola, przy czym nie rzadziej jak raz w roku – całokształtu działalności 

Towarzystwa, i jego Władz ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-

gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, w tym kontrola i 

zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu Głównego z działalności 

Towarzystwa. Kontrola Głównej Komisji Rewizyjnej nie dotyczy działalności orzeczniczej 

sądów koleżeńskich,  

b) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego uwag, wniosków i ocen dotyczących ich 

działalności oraz działalności Oddziałów,  

c) zgłaszanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów,  

d) zwołanie Walnego Zjazdu Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w 

terminie ustalonym Statutem,  

e) nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów,  

f) składanie Walnemu Zjazdowi Delegatów oceny z działalności Zarządu Głównego i 

sprawozdania ze swojej działalności w okresie kadencji,  

g) Składanie Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium 

członkom Zarządu Głównego.  

 



§39 

Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków w tym przewodniczącego 

Głównej Komisji Rewizyjnej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego 

Głównej Komisji Rewizyjnej.  

 

 

D/ Rada Naukowa 

 

§40 

1. Rada Naukowa jest organem kształtującym i opiniującym kierunki działalności naukowej 

Towarzystwa.  

2. Rada Naukowa składa się z 5 do 9 osób, wybieranych imiennie przez Walny Zjazd Delegatów 

spośród członków Towarzystwa. 

3. Członkowie Rady Naukowej wybierają ze swego grona przewodniczącego Rady Naukowej 

i sekretarza Rady Naukowej.  

4. Członkami Rady Naukowej mogą być wyłącznie osoby, które posiadają stopień naukowy 

doktora habilitowanego oraz są uznanymi autorytetami w zakresie działania Towarzystwa.  

5. Opinie i stanowiska Rady Naukowej nie są dla pozostałych władz Stowarzyszenia wiążące. 

 

§41 

Do zakresu działań Rady Naukowej należy przedstawianie Walnemu Zjazdowi Delegatów 

opinii oraz propozycji dotyczących działalności naukowej Towarzystwa.  

 

§42 

Uchwały Rady Naukowej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej 1/2 członków w tym przewodniczącego Rady Naukowej. W razie 

równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Naukowej.  

 

 

E/ Główny Sąd Koleżeński 

 

§43 

1. Główny Sąd Koleżeński jest suwerenną naczelną władzą Towarzystwa.  

2. Główny Sąd Koleżeński składa się z 9 członków wybieranych imiennie przez Walny Zjazd 

Delegatów.  

3. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego 

Głównego Sądu Koleżeńskiego i jego zastępcę.  

 

§44 

Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:  

a) rozpoznawanie w składzie 3 osobowym w I instancji spraw o naruszenie przez członków 

postanowień Statutu Towarzystwa lub aktów wydanych na jego podstawie lub naruszenia zasad 

etyki zawodowej lub działania na szkodę Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz 

sporów między Władzami Towarzystwa a jego członkami;  

b) rozpoznawanie jako organ II instancji, w składzie 5 osobowym, odwołania od orzeczeń 

wydanych przez Główny Sąd Koleżeński w I instancji od spraw wskazanych w pkt a);  

c) składanie Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z działalności Głównego Sądu 

Koleżeńskiego.  

 



§45 

1. Główny Sąd Koleżeński działając jako organ II instancji:  

a) utrzymuje rozstrzygnięcie zapadłe w I instancji w mocy, w całości lub części,  

b) zmienia rozstrzygnięcie zapadłe w I instancji w całości lub w części i orzeka co do istoty 

sprawy.  

2. Główny Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary dyscyplinarne:  

a) upomnienie,  

b) naganę,  

c) zwieszenie w prawach członka na okres do 6 miesięcy,  

d) kierowanie wniosku o wykluczenie członka z powodu naruszania Statutu lub aktów 

wydanych na jego podstawie lub naruszenia zasad etyki zawodowej lub działania na szkodę 

Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.  

3. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w I instancji przysługuje odwołanie 

do Głównego Sądu Koleżeńskiego orzekającego w II instancji w terminie jednego miesiąca od 

daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.  

4. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego, wydane w I instancji od których nie wniesiono 

odwołania oraz orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego, wydane w II instancji, w 

strukturach Towarzystwa są ostateczne i wiążą Władze Towarzystwa. 

 

 

Rozdział VI 

Władze Terenowe Towarzystwa 

 

§46 

1. Terenowe Władze Towarzystwa to:  

a) Walne Zgromadzenie Oddziału,  

b) Zarząd Oddziału,  

c) Komisja Rewizyjna Oddziału.  

 

§47 

1. Oddziały są podstawowymi terenowymi jednostkami Towarzystwa, a ich głównym 

zadaniem jest realizacja statutowych celów Towarzystwa. Jednostkami organizacyjnymi na 

szczeblu Oddziałów są Sekcje Naukowe Towarzystwa.  

2. Odziały są powoływane przez Zarząd Główny i muszą liczyć co najmniej 10 członków.  

3. Oddziały uiszczają na cele ogólne Towarzystwa świadczenia pieniężne pochodzące z tytułu 

składek członkowskich. Zasady uiszczania i wysokość w/w świadczeń określa Walny Zjazd 

Delegatów.  

 

 

A/ Walne Zgromadzenie Oddziału 

 

§48 

1. Najwyższą władzą Towarzystwa Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału.  

2. Walne Zgromadzenie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału, który wysyła 

zawiadomienia wraz ze wskazaniem terminu, miejsca i porządku obrad wszystkim członkom 

Oddziału co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia, poprzez korespondencję 

elektroniczną.  

3. Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna Oddziału bądź co najmniej 1/2 członków Oddziału 

mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia Oddziału. Na żądanie wyżej wymienionych 

Zarząd Oddziału w terminie czterech tygodni zwołuje Walne Zgromadzenie Oddziału.  



4. W razie nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zgromadzenia Oddziału w terminie 

zakreślonym w § 48 ust. 3. zwołuje je według zasad określonych w § 48 ust. 2 Komisja 

Rewizyjna Oddziału.  

5. Obradami Walnego Zgromadzenia Oddziałów kieruje Prezydium, wybierane każdorazowo 

spośród członków Towarzystwa Danego Oddziału, w składzie: przewodniczący, zastępca i 

sekretarz.  

 

§49 

1. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału biorą udział:  

a) członkowie Towarzystwa danego Oddziału – z głosem stanowiącym,  

b) członkowie honorowi z terenu danego Oddziału – z głosem doradczym,  

c) goście zaproszeni przez Zarząd Oddziału – z głosem doradczym.  

 

§50 

1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Oddziału w szczególności należy:  

a) uchwalanie kierunków działalności Oddziału,  

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji 

Rewizyjnej Oddziału,  

c) wybór i odwołanie członków Zarządu Oddziału w tym prezesa Zarządu Oddziału i Komisji 

Rewizyjnej Oddziału,  

d) uchylanie uchwał Zarządu Oddziału, gdy są one sprzeczne z przepisami prawa, 

postanowieniami Statutu Towarzystwa oraz uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów i Walnego 

Zgromadzenia Oddziału,  

e) wybór Delegatów na Walny Zjazd Delegatów na okres kadencji Władz Towarzystwa, 

zgodnie z zasadami określonymi w § 25 ust. 1 Statutu,  

f) udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału i 

udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej Oddziału,  

g) występowanie z wnioskiem, o którym mowa w § 22 ust. 3.  

 

§51 

Walne Zgromadzenie Oddziału jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością 

głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 osób członków Oddziału, w 

drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków Oddziału. Uchwały, o których mowa 

w § 50 pkt. g są przyjmowane większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby 

członków Oddziału.  

 

 

B/ Zarząd Oddziału 

 

§52 

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału między Walnymi Zgromadzeniami Oddziału.  

 

§53 

1. Zarząd Oddziału składa się z 5 członków wybieranych imiennie przez Walne Zgromadzenie 

Oddziału, w tym z prezesa Oddziału, wiceprezesa Oddziału, skarbnika Oddziału, sekretarza 

Oddziału i członka Zarządu Oddziału. Prezesa Oddziału wybiera Walne Zgromadzenie 

Oddziału spośród Członków Oddziału, zaś wiceprezesa Oddziału, skarbnika Oddziału i 

sekretarza Oddziału wybiera Zarząd Oddziału spośród swego grona. Walne Zgromadzenie 

Oddziału może zdecydować, iż Zarząd Oddziału będzie liczył tylko 3 członków: Prezesa, 



Wiceprezesa oraz członka pełniącego jednocześnie funkcję Sekretarza  

i Skarbnika Oddziału. 

2. W razie długotrwałej niemożności pełnienia funkcji przez prezesa Zarządu Oddziału, funkcję 

tę obejmuje do końca danej kadencji wiceprezes Zarządu Oddziału.  

 

§54 

1. Do zadań Zarządu Oddziału należy:  

a) kierowanie działalnością Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego 

Zjazdu Delegatów, Walnego Zgromadzenia Oddziału i Zarządu Głównego,  

b) reprezentowanie Oddziału Towarzystwa na zewnątrz,  

c) inspirowanie i organizowanie pracy członków Oddziału mającej na celu realizację 

statutowych celów Towarzystwa na obszarze działania danego Oddziału oraz współpraca z 

Zarządem Głównym w tym zakresie,  

d) uchwalenie okresowych planów swojej działalności merytorycznej,  

e) uchwalanie preliminarza i budżetu Oddziału,  

f) zatwierdzanie bilansu Oddziału,  

g) zaciąganie zobowiązań finansowych na potrzeby realizacji statutowych celów Towarzystwa 

na obszarze działania danego Oddziału i w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd 

Główny zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w § 32 Statutu i właściwy regulamin,  

h) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o nadanie przez Walne Zgromadzenie 

Delegatów godności członka honorowego Towarzystwa,  

i) przyjmowanie członków Towarzystwa i ich wykreślanie w przypadkach zakreślonych 

postanowieniami § 17 Statutu,  

j) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Oddziału.  

 

 

C/ Komisja Rewizyjna Oddziału 

 

§55 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą terenową Towarzystwa powołaną do sprawowania 

kontroli nad działalnością Zarządu Oddziału.  

2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybieranych imiennie przez Walne 

Zgromadzenie Oddziału.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają ze swego grona przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Oddziału i jego zastępcę.  

 

§56 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:  

a) bieżąca kontrola Zarządu Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.  

b) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału uwag, wniosków i ocen dotyczących jego 

działalności,  

c) zgłaszanie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Oddziału,  

d) zwołanie Walnego Zgromadzenia Oddziału, w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału 

w terminie ustalonym Statutem,  

e) składanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału oceny z działalności Zarządu Oddziału i 

sprawozdania ze swojej działalności,  

f) składanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału wniosku w przedmiocie udzielenia 

absolutorium członkom Zarządu Oddziału.  

 



 

Rozdział VII 

Majątek i fundusze Towarzystwa 

 

§ 57 

1. Majątek Towarzystwa składa się z nieruchomości, ruchomości, funduszy i innych praw 

majątkowych będących własnością lub należących do Towarzystwa.  

2. Fundusze Towarzystwa pochodzą ze:  

a) składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Towarzystwa,  

b) dotacji,  

c) z działalności gospodarczej, na zasadach określonych w §10 ust. 2 Statutu.  

 

 

Rozdział VIII 

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

 

§ 58 

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów powziętej większością 2/3 

głosów, przy obecności na Sali obrad co najmniej ½ liczby Delegatów upoważnionych do 

udziału w Zjeździe.  

2. Rozwiązanie Towarzystwa wymagana uchwały Walnego Zjazdu Delegatów powziętej 

większością 2/3 głosów, przy obecności na Sali obrad co najmniej ½ liczby Delegatów 

upoważnionych do udziału w Zjeździe.  

 

§ 59 

1. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walny Zjazd Delegatów powoła 

likwidatora (lub likwidatorów), który zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd wytycznymi 

przeprowadzi likwidację.  

2. Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa, Walny Zjazd Delegatów może wskazać organizację 

lub instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Towarzystwa po zaspokojeniu 

zobowiązań Towarzystwa.  

 

§ 60 

Niniejszy Statut obowiązuje od daty jego zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. 


