STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEGLA I MARKSA 1
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa (PTHM), zwane dalej „Towarzystwem”, jest niezależnym
stowarzyszeniem osób prowadzących badania nad filozoficzną i społeczno-polityczną myślą Georga
Wilhelma Friedricha Hegla i Karola Marksa oraz historycznymi i współczesnymi nawiązaniami do
dorobku obu myślicieli.
§2
Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie oraz ustawy o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§3
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz
naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
Towarzystwo używa pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd Krajowy
Towarzystwa.
§5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub
podobnym zakresie działania.
§6
1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia
spraw administracyjnych Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
2. Zarząd Krajowy Towarzystwa oraz Zarządy Oddziałów mogą powoływać biura.
3. Towarzystwo może prowadzić, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach,
działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, zaś
cały osiągnięty dochód przeznaczać będzie na działalność społecznie użyteczną z niego
wynikającą.
§7
1. Podstawowymi jednostkami, w ramach których realizowane są cele Towarzystwa są Sekcje
problemowe. W ramach Sekcji mogą być tworzone tematyczne Grupy Robocze, działające
na podstawie regulaminów Sekcji.
2. Uczestnictwo w pracach Sekcji problemowych i tematycznych Grup Roboczych jest
prawem każdego członka Towarzystwa.
3. Sekcje problemowe powoływane są – zależnie od potrzeb – uchwałami Zjazdu Krajowego.
1 Uchwalony przez Komitet Założycielski w dniu 10 października 2006 r., z uwzględnionymi zmianami dokonanymi
przez I Zjazd Krajowy w dniu 6 lutego 2010 r. Uchwałą nr 2.
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Zakres działalności Sekcji określają odpowiednie regulaminy opracowane w terminie do 30
dni od momentu powołania przez Zjazd Krajowy przez same Sekcje i zatwierdzane przez
Zarząd Krajowy.
ROZDZIAŁ 2
CELE I METODY DZIAŁANIA
§8
Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań
publicznych w zakresie nauki, oświaty i edukacji poprzez:
1. prowadzenie szeroko zakrojonych badań naukowych nad myślą heglowską i marksistowską;
2. krzewienie myśli heglowskiej i marksistowskiej oraz współtworzenie warunków rozwoju
nauk społeczno-humanistycznych i prezentowanie ich dorobku;
3. podnoszenie kwalifikacji filozofów i socjologów oraz adeptów nauk społecznych i
humanistycznych;
4. integrowanie środowiska osób zainteresowanych problematyką wskazaną w § 1 niniejszego
Statutu reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą.
§9
Towarzystwo realizuje swoje cele głównie przez:
1. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych;
2. organizowanie i współorganizowanie zjazdów, kongresów, konferencji, seminariów,
sympozjów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów;
3. wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji teoretycznych i
zawodowych, w tym czasopisma naukowego „Studia z filozofii społecznej”, oraz
propagowanie dorobku Towarzystwa za pośrednictwem innych środków masowego
przekazu;
4. prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i
doskonalenie zawodowe w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
5. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi
organizacjami i instytucjami.
ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, jako członkowie
wspierający.
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych,
c) członków wspierających.
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§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, zarówno posiadająca
polskie obywatelstwo jak i obcokrajowiec niezależnie od miejsca zamieszkania, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzystająca z praw publicznych, która
chce uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa. Kandydat na członka zwyczajnego, aby
zostać przyjętym w poczet Towarzystwa musi mieć rekomendację dwóch aktualnych jego
członków.
2. Członkowie Towarzystwa zrzeszają się w Oddziałach lub za pośrednictwem kół
Towarzystwa.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybierany do władz Towarzystwa,
b) uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa,
b1) uczestniczyć w pracach Sekcji problemowych i tematycznych Grup Roboczych,
c) korzystać z porad i pomocy Towarzystwa,
d) korzystać z innych świadczeń i urządzeń Towarzystwa,
e) nosić odznakę Towarzystwa.
4. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) czynne uczestniczenie w pracach Towarzystwa oraz propagowanie jego programu,
b) przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
c) regularne opłacanie składek członkowskich,
d) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Towarzystwa,
e) dbanie o dobre imię oraz interesy materialne i pozycję społeczną Towarzystwa.
§ 12
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa i
rozwoju nauk społeczno-humanistycznych.
2. Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Zjazd Krajowy Towarzystwa.
3. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku opłacania
składek członkowskich.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, uznająca statut Towarzystwa.
2. Członek wspierający – osoba prawna – ma prawo brać udział – z głosem doradczym za
pośrednictwem swego przedstawiciela a członek wspierający – osoba fizyczna osobiście – w
zebraniach Towarzystwa, a także uczestniczyć we wszystkich formach działalności
Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski oraz korzystać z poradnictwa i
pomocy.
3. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na
rzecz Towarzystwa.
§ 14
Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa dokonują zarządy
Oddziałów i Zarząd Krajowy.
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§ 15
1. Członkostwo ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie;
b) skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego przez dwa
lata zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń;
c) wykluczenia członka w przypadku poważnego naruszenia postanowień statutu
Towarzystwa, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia
praw publicznych;
d) śmierci członka;
e) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
f) likwidacji Towarzystwa.
2. Organ, który podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających
jest kompetentny w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa określonego w § 15, ust. 1.
3. Uchwała o ustaniu członkostwa wynikającego z § 15, ust. 1, pkt. b) i c) wraz z
uzasadnieniem doręczana jest zainteresowanemu, który w terminie 3 miesięcy od jej
otrzymania ma prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego.
ROZDZIAŁ 4
WŁADZE TOWARZYSTWA I JEGO STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 16
Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
1. Zjazd Krajowy,
2. Zarząd Krajowy,
3. Krajowa Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
§ 17
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Oddziały.
2. Uchwałę o powołaniu Oddziału, podejmuje Zarząd Krajowy Towarzystwa na wniosek grupy
założycielskiej.
3. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zarząd Krajowy na wniosek Zarządu Oddziału
lub z własnej inicjatywy w przypadku zaprzestania działalności lub rażącego naruszenia
Statutu Towarzystwa.
4. Przy Zarządzie Krajowym Towarzystwa i Oddziałach mogą być tworzone koła.
5. Uchwałę o powołaniu i rozwiązaniu koła podejmuje odpowiednio Zarząd Krajowy
Towarzystwa lub właściwy Zarząd Oddziału.
§ 18
1. Oddziały Towarzystwa mogą posiadać osobowość prawną.
2. Uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział Towarzystwa wymaga uchwały Zarządu
Krajowego Towarzystwa.
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§ 19
1. Władzami Oddziału są:
a) Zjazd Oddziału;
b) Zarząd Oddziału;
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Władzami Koła są:
a) Ogólne zebranie członków Koła;
b) Zarząd Koła.
§ 20
1. Do rozwiązywania poszczególnych problemów, wynikających z prowadzonych badań,
Zarząd Krajowy i zarządy Oddziałów mogą powoływać komisje problemowe, kluby
dyskusyjne, oraz inne zespoły.
2. Zespoły, o których mowa w ust. 1, mają charakter opiniodawczy.
§ 21
Kadencja władz w Towarzystwie trwa 4 lata. Zarząd Krajowy Towarzystwa, Zarządy Oddziałów i
zarządy kół działają do czasu ukonstytuowania się nowych zarządów.
§ 22
1. Uchwały władz Towarzystwa, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności 1/2
ogólnej liczby uprawnionych członków (delegatów). W drugim terminie uchwały Zjazdu
Krajowego, Zjazdu Oddziału oraz ogólnego zebrania członków Koła prawomocne są bez
względu na liczbę obecnych członków (delegatów). W stosunku do pozostałych organów
władz Towarzystwa drugiego terminu nie stosuje się.
2. W przypadku ustąpienia członka władz Towarzystwa w czasie kadencji władzom tym
przysługuje prawo uzupełniania swoich składów. Liczba dokooptowanych w ten sposób
członków władz nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.
ROZDZIAŁ 5
WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA
A. Zjazd Krajowy
§ 23
Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Towarzystwa.
§ 24
Zjazd Krajowy:
1. ustala generalne kierunki działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
2. powołuje Sekcje problemowe;
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3.
4.
5.
6.

podejmuje uchwały dotyczące zmian statutu;
podejmuje uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa oraz o przeznaczeniu jego majątku;
nadaje tytuł członka honorowego Towarzystwa;
rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej,
Sądu Koleżeńskiego;
7. wybiera prezesa Towarzystwa, Zarząd Krajowy, Krajową Komisję Rewizyjną, Sąd
Koleżeński oraz Radę Naukową Towarzystwa;
8. podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu i dotyczących działalności
Towarzystwa;
9. podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
Towarzystwa;
10. udziela absolutorium Zarządowi Krajowemu.
§ 25
1. Zjazd Krajowy jest zwoływany przez Zarząd Krajowy Towarzystwa nie rzadziej niż raz na 4
lata.
2. Termin, miejsce i proponowany program obrad Zjazdu Krajowego ustala Zarząd Krajowy
Towarzystwa i podaje do wiadomości delegatom co najmniej na 30 dni przed terminem
Zjazdu.
§ 26
1. Zarząd Krajowy może zwołać w każdym czasie Nadzwyczajny Zjazd Krajowy z własnej
inicjatywy, na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej
1/3 ogólnej liczby zarządów Oddziałów.
2. Zarząd Krajowy Towarzystwa jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w
ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania żądania Krajowej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa
lub wniosku zarządów Oddziałów.
§ 27
1. W Zjeździe Krajowym biorą udział:
a) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zjazdach Oddziałów i ogólnym zebraniu
członków Koła przy Zarządzie Krajowym;
b) z głosem doradczym – członkowie władz Towarzystwa nie będący delegatami,
członkowie honorowi oraz goście zaproszeni przez Zarząd Krajowy Towarzystwa.
2. Gdy liczba członków Towarzystwa nie przekracza 100 w Zjeździe Krajowym uczestniczą
wszyscy członkowie Towarzystwa. W Zjeździe Krajowym uczestniczą delegaci, jeśli liczba
członków zwyczajnych Towarzystwa przekracza 100.
3. Zarząd Krajowy Towarzystwa w razie stwierdzenia, że liczba członków zwyczajnych
Towarzystwa na sześć miesięcy przed końcem danej kadencji władz Towarzystwa
przekracza 100 osób, poleca Zarządom Oddziałów i Zarządowi Koła przy Zarządzie
Krajowym zwołanie Zjazdów Oddziałów i ogólnego zebrania członków Koła przy Zarządzie
Krajowym celem wyboru delegatów na Zjazd Krajowy.
4. Delegatów na Zjazd w ilości nie przekraczającej 100 osób wybiera się w głosowaniu tajnym
na Zjazdach Oddziałów i ogólnym zebraniu członków Koła przy Zarządzie Krajowym
Towarzystwa w proporcji: 1 delegat na 3 członków.
5. Kadencja delegatów rozpoczyna się wraz z wyborem władz Towarzystwa i trwa cztery lata.
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Delegatem może być wyłącznie członek zwyczajny Towarzystwa.
6. W razie wygaśnięcia członkostwa osoby wybranej na delegata, funkcję delegata pełni
członek zwyczajny Towarzystwa, który w wyborach delegatów otrzymał kolejno największą
liczbę głosów. W razie braku takiej osoby Zjazd Oddziału lub ogólne zebranie Koła przy
Zarządzie Krajowym, które dokonały wyboru delegata, którego członkostwo wygasło,
przeprowadza wybory uzupełniające nie później niż w ciągu miesiąca od wygaśnięcia
członkostwa osoby wybranej na delegata. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się,
jeśli do końca danej kadencji delegatów pozostało nie więcej niż sześć miesięcy.
7. Kadencja delegata wybranego w wyborach uzupełniających, o których mowa w ust. 6,
rozpoczyna się z chwilą wyboru i kończy wraz z daną kadencją pozostałych delegatów.
§ 28
1. Wybór prezesa, władz Towarzystwa i członków Rady Naukowej odbywa się w głosowaniu
tajnym.
2. W przypadku konieczności dokonania zmiany na stanowisku prezesa Towarzystwa w
okresie między zjazdami krajowymi, nowego prezesa wybiera Zarząd Krajowy
Towarzystwa ze swego grona.
B. Zarząd Krajowy Towarzystwa
§ 29
1. Zarząd Krajowy Towarzystwa kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami
Zjazdu Krajowego i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Za swoją działalność lub jej
zaniechanie ponosi odpowiedzialność przed Zjazdem Krajowym.
2. Do zakresu działania Zarządu Krajowego w szczególności należy:
a) wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego i Zjazdów Nadzwyczajnych,
b) podejmowanie inicjatyw dotyczących sposobów realizacji celów działania Towarzystwa,
c) ustalanie terminu, miejsca i proponowanego programu obrad Zjazdu Krajowego i
Zjazdów Nadzwyczajnych,
d) uchwalanie programów pracy i budżetów oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z
działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Krajowego Towarzystwa,
e) przyjmowanie informacji o programach pracy, budżetach oraz rocznych sprawozdań z
działalności merytorycznej i finansowej Oddziałów,
f) sporządzanie zbiorczych rocznych sprawozdań Towarzystwa,
g) ustalanie zasad i wysokości świadczeń Oddziałów na cele ogólne Towarzystwa,
h) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów,
i) powoływanie i rozwiązywanie Koła przy Zarządzie Krajowym Towarzystwa,
j) przekazywanie Oddziałom okresowych informacji o działalności Towarzystwa,
k) występowanie z wnioskiem do Zjazdu Krajowego o przyznanie tytułu prezesa
honorowego i członka honorowego Towarzystwa,
l) nadawanie odznak honorowych Towarzystwa i innych wyróżnień,
m) podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do organizacji krajowych i
międzynarodowych,
n) zawieszanie oraz uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów, gdy są one sprzeczne z
przepisami prawa, postanowieniami statutu Towarzystwa oraz uchwałami jego władz.
Oddziałom przysługuje uprawnienie odwołania się od decyzji do Zjazdu Krajowego,
o) ustalanie zasad zarządzania majątkiem Towarzystwa,
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p) składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdania z działalności Towarzystwa,
r) współdziałanie z Radą Naukową Towarzystwa,
s) interpretowanie statutu Towarzystwa,
t) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działania w jego imieniu,
u) realizowanie zadań i programów określonych przez Zjazd Krajowy,
w) zbieranie składek, kierowanie sprawami finansowymi oraz zarządzanie majątkiem
Towarzystwa.
§ 30
1. W skład Zarządu Krajowego Towarzystwa wchodzą Prezes oraz do 10 członków wybranych
przez Zjazd Krajowy w sposób określony w regulaminie wyborów. Zarząd Krajowy
Towarzystwa konstytuuje się wybierając ze swego grona w głosowaniu
tajnym: 3
Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, Sekretarza ds. Badań Naukowych, Sekretarza ds.
Wydawniczych i Sekretarza ds. Międzynarodowych.
2. Posiedzenia Zarządu Krajowego Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej
niż raz w miesiącu.
3. Posiedzenia Zarządu Krajowego Towarzystwa zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności
Wiceprezes bądź Sekretarz Generalny.
§ 31
[skreślony]
§ 32
[skreślony]
C. Krajowa Komisja Rewizyjna
§ 33
Krajowa Komisja Rewizyjna Towarzystwa jest kolegialnym organem kontrolnym Towarzystwa.
§ 34
Do zakresu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy:
1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa, z wyjątkiem
działalności Sądu Koleżeńskiego;
2. składanie na Zjeździe Krajowym sprawozdań oraz wniosków o przyjęcie sprawozdania
ustępującego Zarządu Krajowego Towarzystwa;
3. przedstawianie Zarządowi Krajowemu Towarzystwa oraz Zarządom Oddziałów uwag i
wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej
Zarządu Krajowego Towarzystwa oraz Oddziałów Towarzystwa.
§ 35
1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna Towarzystwa wybiera spośród swego grona przewodniczącego
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kierującego pracami Komisji.
§ 36
1. W składzie Komisji Rewizyjnej nie może zasiadać osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie innych organów Towarzystwa
ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia.
§ 37
1. Krajowa Komisja Rewizyjna Towarzystwa działa na podstawie własnego regulaminu.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Zjazdowi Krajowemu ze swej
działalności.
D. Sąd Koleżeński
§ 38
1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw związanych z
naruszaniem przez członków postanowień statutu, zasad programowych Towarzystwa,
powinności związanych z członkostwem, z naruszaniem przez członków dobrego imienia
Towarzystwa i jego interesów materialnych.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego kierującego pracami Sądu.
3. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.
4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeby, a wniesione sprawy
powinny być rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.
5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie, w terminie 3 miesięcy od daty
doręczenia orzeczenia sądu wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu członkowi, do Zjazdu
Krajowego. Postanowienia Zjazdu są ostateczne.
§ 39
1. Sąd Koleżeński Towarzystwa może wymierzać następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat.
2. Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od uchwał o skreśleniu i wykluczeniu z Towarzystwa.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia interesów materialnych Towarzystwa przez członka
Towarzystwa Sąd Koleżeński wnioskuje do Zarządu Krajowego Towarzystwa lub
właściwego Oddziału o skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
4. Sprawy rozpatrywane przez Sąd Koleżeński powinny być przedstawiane do wiadomości
Zarządowi Krajowemu.
§ 40
1. Sąd Koleżeński działa na podstawie własnego regulaminu.
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2. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie Zjazdowi Krajowemu.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach naczelnych
Towarzystwa.
ROZDZIAŁ 6
RADA NAUKOWA TOWARZYSTWA
§ 41
Rada Naukowa Towarzystwa jest organem powołanym do inicjowania i prowadzenia działalności
naukowej Towarzystwa oraz organem doradczym we wszystkich sprawach wynikających z jego
działalności statutowej.
§ 42
1. W skład Rady Naukowej Towarzystwa wybiera się do 50 członków, którzy ze swego grona
wybierają przewodniczącego, 1 zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
2. Członków Rady Naukowej Towarzystwa wyłania w drodze głosowania Zjazd Krajowy
Towarzystwa, a w okresie między Zjazdami – Zarząd Krajowy Towarzystwa.
3. Członkowie wybrani przez Zarząd Krajowy muszą uzyskać potwierdzenie wyboru na
najbliższym Zjeździe Krajowym Towarzystwa.
4. Członek Rady Naukowej Towarzystwa może pełnić inne funkcje w strukturach
Towarzystwa.
5. Uzupełnienie składu Rady Naukowej odbywa się zgodnie z § 22, pkt 2.
§ 43
Tryb zwołania i prowadzenia obrad jest określony w regulaminie uchwalonym przez Radę.
ROZDZIAŁ 7
WŁADZE ODDZIAŁU
A. Zjazd Oddziału
§ 44
Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
§ 45
1. Zjazd Oddziału:
a) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,
b) wybiera Prezesa Oddziału, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
c) wybiera delegatów na Zjazd Krajowy,
d) podejmuje uchwały w sprawach wnoszonych pod obrady Zjazdu dotyczące Oddziału,
e) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
2. Zjazd Oddziału może wybrać Radę Naukową Oddziału i określić liczbę jej członków.
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Zakres i zasady działania Rady Naukowej określa jej regulamin.
§ 46
1. Zjazd Oddziału zwoływany jest przez Zarząd Oddziału co najmniej raz na 4 lata.
2. Termin, miejsce i proponowany program Zjazdu Oddziału ustala Zarząd Oddziału i podaje
do wiadomości delegatom co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
§ 47
1. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez
Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Krajowego Towarzystwa,
Krajowej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Oddziału albo na pisemny wniosek co
najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd Oddziału w ciągu 3 miesięcy
od daty złożenia wniosku.
§ 48
1. W Zjeździe Oddziału biorą udział:
a) z głosem decydującym – delegaci bądź członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału,
b) z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Towarzystwa, a także członkowie
wspierający – osoby fizyczne bądź przedstawiciele członków osób prawnych wspierających
Oddział i goście zaproszeni przez Zarząd Oddziału.
2. Gdy liczba członków Oddziału Towarzystwa nie przekracza 50 w Zjeździe Oddziału
uczestniczą wszyscy członkowie Oddziału Towarzystwa. W Zjeździe Oddziału uczestniczą
delegaci, jeśli liczba członków zwyczajnych Oddziału Towarzystwa przekracza 50.
3. Zarząd Oddziału Towarzystwa w razie stwierdzenia, że liczba członków zwyczajnych
Oddziału Towarzystwa na sześć miesięcy przed końcem danej kadencji władz Oddziału
Towarzystwa przekracza 50 osób, poleca Zarządom Kół Oddziału zwołanie Ogólnego
zebrania członków Koła celem wyboru delegatów na Zjazd Oddziału.
4. Delegatów na Zjazd w ilości nie przekraczającej 50 osób wybiera się w głosowaniu tajnym
na ogólnym zebraniu członków Kół Oddziału Towarzystwa w proporcji: 1 delegat na 3
członków.
5. Kadencja delegatów rozpoczyna się wraz z wyborem władz Oddziału Towarzystwa i trwa
cztery lata. Delegatem może być wyłącznie członek zwyczajny Oddziału Towarzystwa.
6. W razie wygaśnięcia członkostwa osoby wybranej na delegata, funkcję delegata pełni
członek zwyczajny Oddziału Towarzystwa, który w wyborach delegatów otrzymał kolejno
największą liczbę głosów. W razie braku takiej osoby ogólne zebranie członków Koła
Oddziału, który dokonał wyboru delegata, którego członkostwo wygasło, przeprowadza
wybory uzupełniające nie później niż w ciągu miesiąca od wygaśnięcia członkostwa osoby
wybranej na delegata. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeśli do końca danej
kadencji delegatów pozostało nie więcej niż sześć miesięcy.
7. Kadencja delegata wybranego w wyborach uzupełniających, o których mowa w ust. 6,
rozpoczyna się z chwilą wyboru i kończy wraz z daną kadencją pozostałych delegatów.
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B. Zarząd Oddziału
§ 49
1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału Towarzystwa zgodnie z uchwałami
naczelnych władz Towarzystwa i Zjazdu Oddziału oraz ponosi odpowiedzialność za swoją
pracę przed Zjazdem Oddziału i Zarządem Krajowym Towarzystwa.
2. Do zakresu działania Zarządu Oddziału w szczególności należy:
a) wykonywanie uchwał Zjazdu Oddziału i uchwał władz naczelnych Towarzystwa,
b) ustalanie zasad uczestnictwa w Zjazdach Oddziału,
c) powoływanie i rozwiązywanie biura oddziału oraz zespołów powołanych do wykonania
określonych zadań statutowych,
d) uchwalanie regulaminów funkcjonowania Biura oraz zespołów organizacyjnych,
e) uchwalanie okresowych programów pracy oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności
Oddziału,
f) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
g) przedstawianie wniosków Zarządowi Krajowemu Towarzystwa o nadanie odznak i
tytułów honorowych,
h) podejmowanie uchwał w sprawie gospodarowania majątkiem i środkami finansowymi
Oddziału,
i) świadczenie na cele statutowe Towarzystwa wg zasad ustalonych przez Zarząd Krajowy
Towarzystwa,
j) składanie sprawozdań ze swej działalności merytorycznej i finansowej Zarządowi
Krajowemu Towarzystwa i Zjazdowi Oddziału,
k) ustalanie terminu, miejsca i programu Zjazdu Oddziału i Zjazdów Nadzwyczajnych z
podaniem do wiadomości delegatom bądź członkom co najmniej na 14 dni przed terminem
Zjazdu,
l) uchwalanie regulaminów określających strukturę i zasady funkcjonowania Oddziału i jego
organów,
m) wspieranie organizacyjne i finansowe powołanych zespołów,
n) ustalanie wysokości składek członkowskich,
o) nadzorowanie gospodarki finansowej Oddziału.
3. [skreślony]
4. Zarząd Oddziału może podjąć uchwałę o wystąpieniu do Zarządu Krajowego z wnioskiem o
rozwiązanie Oddziału, uprzedzając o powyższym co najmniej na 1 miesiąc wcześniej Zarząd
Krajowy Towarzystwa.
§ 50
1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i do 5 członków wybieranych
przez Zjazd w głosowaniu tajnym.
2. Zarząd Oddziału zbiera się w miarę potrzeb, co najmniej raz w miesiącu.
3. Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio.
§ 51
[skreślony]
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§ 52
[skreślony]
C. Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 53
Komisja Rewizyjna Oddziału jest kolegialnym organem kontrolnym Oddziału.
§ 54
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału,
2. składanie na Zjeździe Oddziału sprawozdania ze swej działalności, oraz przedkładanie
wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału,
3. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych
dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału.
§ 55
1. Liczba członków Komisji wynosi 3 osoby.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego kierującego
pracami Komisji.
§ 56
1. W składzie Komisji Rewizyjnej nie może zasiadać osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie innych organów Towarzystwa
ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia.
§ 57
1. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie własnego regulaminu.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa sprawozdanie Zjazdowi Oddziału ze swej działalności.
ROZDZIAŁ 8
KOŁA TOWARZYSTWA
A. Ogólne zebranie członków Koła
§ 58
1. Ogólne zebranie członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
2. Do kompetencji ogólnego zebrania członków Koła należy:
a) wybór delegatów na Zjazd Oddziału (Krajowy),
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b) wybór Zarządu Koła i jego przewodniczącego,
c) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
d) wykonywanie uchwał władz Towarzystwa.
3. Ogólne zebranie członków Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła.
4. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Kół są zwoływane w okresach odpowiadających
kadencji władz Oddziału. Wybór władz Koła i delegatów na Zjazd Oddziału dokonuje się w
trybie tajnym, chyba że ogólne zebranie zadecyduje inaczej.
B. Zarząd Koła
§ 59
1. Zarząd Koła składa się z 3 osób.
2. Pracami Zarządu Koła kieruje przewodniczący.
3. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
a) przedstawianie ogólnemu zebraniu członków Koła sprawozdań z realizacji programu
działania,
b) bieżące informowanie członków Koła o działalności Towarzystwa i podejmowanych
uchwałach władz Towarzystwa,
c) bieżące realizowanie celów Towarzystwa.
ROZDZIAŁ 9
MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA
§ 60
Majątek Towarzystwa – nieruchomości, ruchomości i fundusze będące w posiadaniu Zarządu
Krajowego Towarzystwa oraz Oddziałów stanowią dobro wspólne Polskiego Towarzystwa Hegla i
Marksa.
§ 61
Do realizowania zadań statutowych Zarząd Krajowy Towarzystwa, oraz Oddziały posiadają majątek
trwały, obrotowy, a także fundusze, na które składają się:
1. składki członków zwyczajnych oraz świadczenia członków wspierających,
2. wpływy z działalności statutowej,
3. dochody z majątku Towarzystwa,
4. dochody z działalności gospodarczej,
5. dotacje, darowizny i zapisy.
§ 62
1. Majątek Towarzystwa nie może służyć do udzielania pożyczek lub zabezpieczania
zobowiązań członków Towarzystwa i jego organów, pracowników zatrudnionych w
Towarzystwie a także ich współmałżonków i osób pozostających w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związanych z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Majątek Towarzystwa nie może być przekazywany na rzecz członków Towarzystwa,
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członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na innych zasadach niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3. Majątek Towarzystwa nie może być wykorzystywany na rzecz członków Towarzystwa,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na innych zasadach niż w
stosunku do osób trzecich.
4. Towarzystwo nie może dokonywać na szczególnych zasadach zakupu towarów i usług od
podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie jego organów, pracownicy
oraz osoby im bliskie.
§ 63
1. Decyzje w sprawie dysponowania środkami finansowymi podejmowane są odpowiednio
przez Zarząd Krajowy Towarzystwa oraz Zarząd Oddziałów w zakresie swoich środków.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w zakresie
praw i zobowiązań majątkowych Towarzystwa, wymagane jest współdziałanie dwóch osób:
- w imieniu Zarządu Krajowego Towarzystwa – Prezesa lub wiceprezesa Zarządu
Krajowego i jednego spośród pozostałych członków Zarządu Krajowego,
- w imieniu Zarządu Oddziału – Prezesa lub wiceprezesa Zarządu Oddziału i jednego
spośród pozostałych członków Zarządu tego Oddziału.
3. Dla ważności innych dokumentów i pism, jak wymienionych w pkt 2, wymagane są dwa
podpisy: Prezesa (Zarządu Krajowego lub Zarządu Oddziału) lub upoważnionego przez
Prezesa członka Zarządu (Krajowego lub Oddziału) i jednego spośród pozostałych członków
Zarządu (Krajowego lub Oddziału).
ROZDZIAŁ 10
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§ 64
Zmiany statutu, a także rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Zjazdu Krajowego, powziętej
większością 2/3 głosów delegatów, w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby wybranych
delegatów w pierwszym terminie, oraz w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
§ 65
1. W razie powzięcia przez Zjazd Krajowy uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Zjazd powoła
komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd wytycznymi przeprowadzi
likwidację.
2. Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa Zjazd Krajowy może wskazać organizację lub
instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Towarzystwa po zaspokojeniu
zobowiązań Towarzystwa.
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