
STATUT  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

1 

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, zwane w dalszej części statutu 
Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego 
prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

2 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz 
m. st. Warszawa. 

 

3 

Towarzystwo pozostaje pod opieką Polskiej Akademii Nauk, w rozumieniu art. 28 Ustawy o 
PAN z 17 II 1962 r. 

 

4 

Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego 
/International Association of Constitutional Law – IACL, Association Internationale de Droit 
Constitutionnel – AIDC/ z siedzibą w Belgradzie. 

 

5 

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem otoku: POLSKIE TOWARZYSTWO 
PRAWA KONSTYTUCYJNEGO, z napisem po środku: ZARZĄD. 

 

6 

Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym 
zakresie przepisów. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania 

 

7 

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa konstytucyjnego, upowszechnianie 
wiedzy w tym zakresie oraz przyczynianie się do rozwoju demokratycznych instytucji konstytucyjnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 



 

8 

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez inicjowanie i organizowanie 
badań naukowych, w tym prawno-porównawczych, przygotowywanie ekspertyz naukowych, 
krzewienie wymiany myśli, organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji naukowych 
krajowych i międzynarodowych oraz współdziałanie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prawa 
Konstytucyjnego i Towarzystwami narodowymi. 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

9 

1) Członkowie dzielą się na: 

a) zwyczajnych 

b) wspierających 

c) honorowych. 

2) Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać, po złożeniu pisemnej deklaracji, 
każdy pracownik nauki, prowadzący badania w zakresie prawa konstytucyjnego, a także- za zgodą 
Zarządu – każda inna osoba zainteresowana problematyką konstytucji i jej stosowania w praktyce. 

 

10 

O przyjęciu członka zwyczajnego w skład Towarzystwa decyduje Zarząd. Od decyzji 
Zarządu o nieprzyjęciu przysługuje w terminie jednego miesiąca odwołanie do Walnego Zebrania. 

 

11 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa, 

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

3) noszenia odznaki organizacyjnej 

 

12 

1) Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana 
merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz 
Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd. 

2) Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej Towarzystwa na 
zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd oraz brać udział w obradach 
Walnego Zgromadzenia. 

3) Członek wspierający ma obowiązek przestrzegać statutu Towarzystwa i uchwał jego 
władz. 



 

13 

1) Członkostwo honorowe i tytuł Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa 
Konstytucyjnego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla 
Towarzystwa i rozwoju prawa konstytucyjnego. 

2) Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto 
zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. 

 

14 

Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa, 

2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa, 

3) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie. 

15 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1) wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, 

2) skreślenia przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w 
Towarzystwie lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku, pomimo 
dwukrotnych pisemnych upomnień, 

3) skreślenia przez Zarząd z powodu niewypełniania obowiązków określonych w punkcie 14.1. 

 

16 

Od uchwały Zarządu o skreśleniu członka Towarzystwa z przyczyn określonych w punktach 
15.2 i 15.3. przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie jednego 
miesiąca. 

 

17 

Członkostwo osoby prawnej – członka wspierającego ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi, 

2) skreślenia z ważnych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu, 

3) utraty osobowości prawnej. 

  

ROZDZIAŁ IV 

Władze Towarzystwa 

 

18 

1. Władzami Towarzystwa są: 



a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu tajnym. 

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podejmowane są w pierwszym 
terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej osób uprawnionych 
do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

4. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

 

19 

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd 
przynajmniej raz w roku. O Zebraniu Zarząd powiadamia pisemnie członków co najmniej 14 dni 
naprzód. 

 

20 

Na wniosek 1/5 ogólnej liczby członków Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd 
zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie wskazanym we wniosku, nie później jednak niż w 
ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać także 
Zarząd z własnej inicjatywy. 

 

21 

Walne Zebranie wytycza ogólny kierunek działania Towarzystwa, ustala wysokość składek 
członkowskich, na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Zarządowi, wybiera oraz 
odwołuje Zarząd i Komisję Rewizyjną, nadaje członkostwo honorowe, uchwala statut oraz 
podejmuje uchwałę o rozwiązaniu się. 

 

22 

1) Zarząd Towarzystwa składa się z prezesa, trzech wiceprezesów, sekretarza, 
skarbnika i czterech członków Zarządu. 

2) W razie gdy skład Zarządu zmniejszy się o jedną trzecią Zarząd dokooptuje do 
swego składu osoby spośród członków Towarzystwa. Swoją uchwałę w tej sprawie Zarząd 
przedstawia najbliższemu Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia. 

 

23 

1) Zarząd kieruje pracami Towarzystwa, zapewnia na bieżąco jego funkcjonowanie, 
reprezentuje Towarzystwo za granicą – w szczególności wobec władz IACL – oraz w kraju, decyduje 
o uczestnictwie przedstawicieli Towarzystwa w kongresach IACL i innych spotkaniach 
międzynarodowych, zarządza funduszami Towarzystwa. 

2) Zarząd zbiera się na posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 



 

24 

1) Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków. 

2) W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się o jedną osobę Komisja 
Rewizyjna dokooptuje do swego składu osobę spośród członków Towarzystwa. Swoją decyzję w tej 
sprawie Komisja przedstawia najbliższemu Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia. 

3) Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością finansową. Kontrole 
przeprowadza się co najmniej raz w roku. Ustalenia kontrolne przekazuje się Zarządowi i Walnemu 
Zebraniu Członków. 

4) Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi. 

 

ROZDZIAŁ V 

Fundusze i majątek Towarzystwa 

 

 25 

Fundusze Towarzystwa pochodzą ze składek członkowskich, darowizn i subwencji, 
spadków, zapisów oraz dochodów z własnej działalności. 

 

26 

Dokumenty finansowe Towarzystwa w zakresie składania oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań  majątkowych podpisuje prezes lub jeden z wiceprezesów łącznie ze skarbnikiem. Inne 
dokumenty podpisuje prezes lub wiceprezes Zarządu, a z ich upoważnienia także sekretarz Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa. 

 

27 

1) Uchwalenie i zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa 
wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków 
Towarzystwa. 

2) O sposobie likwidacji Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku decyduje ostatnie 
Walne Zebranie Członków. 

 


