
Statut Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego 

"Ośrodek Myśli Politycznej" 
 

Wstęp: 

 

Członkowie założyciele działając w przekonaniu o wadze systematycznych badań z zakresu 

filozofii politycznej w duchu najlepszych tradycji tej dyscypliny,  inspirowanych zwłaszcza przez 

chrześcijaństwo,  uznając palącą potrzebę upowszechniania wiedzy o podstawowych instytucjach 

społeczeństw liberalno-demokratycznych i analizy procesu ich budowy w środkowowschodniej 

Europie, w nadziei iż w ten sposób wniosą wkład w budowę trwałego ładu politycznego i 

ukształtowanie się dobrego obyczaju politycznego w Polsce, postanawiają założyć Towarzystwo 

Edukacyjno-Naukowe "Ośrodek Myśli Politycznej". 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne: 

 

§1 

 

Towarzystwo nosi nazwę Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe "Ośrodek Myśli Politycznej", zwane 

dalej "Towarzystwem" lub "Ośrodkiem". 

 

§2 

 

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

Towarzystwa jest miasto Kraków. 

 

§3 

 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów prawa o 

stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. 

 

§4 

 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub 

podobnym profilu działania. 

 

§5 

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych 

spraw może zatrudniać pracowników. 

 

§6 

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez władze 

Towarzystwa z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

 

Rozdział II  

Cele i środki działania: 

 

§7 

Celem Towarzystwa jest: 

1. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie filozofii politycznej i historii tej 

dyscypliny, ze szczególnym uwzględnieniem związków między tradycją chrześcijańską (zwłaszcza 

katolicką), liberalną i konserwatywną, 



2. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie analizy i opisu zjawisk 

charakterystycznych dla przechodzenia od systemu totalitarnego do demokracji parlamentarnej i 

gospodarki rynkowej,  i tworzących się nowych instytucji politycznych, społecznych i 

gospodarczych, zarówno w Polsce jak i w innych krajach regionu Europy Środkowowschodniej, 

należących do Unii Europejskiej, jak i znajdujących się poza jej strukturami wraz z Rosją,  

3. prowadzenie i wspieranie badań nad dziejami filozofii politycznej, współczesną teorią polityki i 

stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski na arenie 

międzynarodowej, zwłaszcza  w strukturach Unii Europejskiej, 

4. popularyzacja problematyki filozofii politycznej i analiz zmian systemowych zachodzących w 

Polsce i w innych krajach regionu Europy Środkowowschodniej, należących do Unii Europejskiej, 

jak i znajdujących się poza jej strukturami wraz z Rosją.  

 

§8 

Cele Towarzystwa realizowane są poprzez: 

1. organizowanie seminariów, szkół letnich, kursów, wykładów i odczytów z zakresu historii 

filozofii politycznej, teorii polityki, a także analiz współczesnych przemian ustrojowych, 

społecznych i gospodarczych w krajach regionu Europy Środkowowschodniej, należących do Unii 

Europejskiej, jak i znajdujących się poza jej strukturami wraz z Rosją,  

2. organizowanie, prowadzenie i wspomaganie seminariów oraz indywidualnych i zespołowych 

programów badawczych poświęconych dziejom myśli politycznej, filozofii politycznej i analizom 

współczesnych przemian ustrojowych, społecznych i gospodarczych w krajach regionu Europy 

Środkowowschodniej, należących do Unii Europejskiej, jak i znajdujących się poza jej strukturami 

wraz z Rosją, 

3. prowadzenie działalności wydawniczej (książki, broszury, czasopisma, biuletyny, nagrania 

wizyjno-dźwiękowe i dźwiękowe oraz ich kolportaż),  naukowej,  edukacyjnej i popularyzatorskiej 

z zakresu historii filozofii politycznej,  teorii polityki i analiz współczesnych przemian 

ustrojowych, społecznych i gospodarczych w krajach regionu Europy Środkowowschodniej, 

należących do Unii Europejskiej, jak i znajdujących się poza jej strukturami wraz z Rosją, 

4.  popularyzowanie w środkach masowego przekazu wiedzy z zakresu historii filozofii politycznej,  

teorii polityki i analiz współczesnych przemian ustrojowych, społecznych i gospodarczych w 

krajach regionu Europy Środkowowschodniej, należących do Unii Europejskiej, jak i znajdujących 

się poza jej strukturami wraz z Rosją, 

5. współpracę ze środowiskiem akademickim, z chrześcijańskimi środowiskami intelektualnymi, 

środowiskami skupionymi wokół czasopism społeczno-politycznych i znaczącymi środowiskami 

politycznymi, zarówno w Polsce jak i zagranicą, 

6. współpracę z towarzystwami i instytucjami o podobnych celach działalności. 

 

 

Rozdział III 

 

Członkowie - ich prawa i obowiązki: 

 

§9 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

 

1. zwyczajnych 

2. honorowych 

3. wspierających 

 

§9a 

Zabronione jest: 



a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do 

jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają 

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 zwane dalej "osobami bliskimi", 

b) przekazywanie jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników 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) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa, 

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 

§10 

 

1,  Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele polscy i obcy, którzy w swoich 

działaniach zawodowych i społecznych urzeczywistniają cele Towarzystwa oraz złożą pisemną 

deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa, 

2.  Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną 

większością głosów przy obecności przy najmniej połowy jego członków. 

 

§11 

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo: 

1. czynnego i biernego wyboru władz Ośrodka zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu, 

2.  udziału w pracach organizacyjnych związanych z działalnością Ośrodka według zasad 

ustalonych przez Zarząd, 

 

§12 

Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

1.  przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Ośrodka, 

2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych, 

3.  regularnego opłacania składek członkowskich według zasad ustalonych przez walne zebranie 

członków Towarzystwa. 

 

§13 

Członków zwyczajnych przyjmuje, na podstawie pisemnej deklaracji, Zarząd Towarzystwa, zwany 

dalej Radą Dyrektorów, 

 

§14 

1. Członkostwo ustaje na skutek: 

a\  jednostronnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Radzie Dyrektorów, 

b\  skreślenie  z listy członków na skutek rocznego zalegania z opłatą składek członkowskich, 

c\  wykluczenia z Towarzystwa w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę 

utraty praw publicznych, 

d\ śmierci. 

2. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie z Towarzystwa następuje  na  podstawie uchwały 

Rady Dyrektorów podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy 

członków Rady Dyrektorów. 

 



§15 

1. Członkostwo honorowe nadaje obywatelom polskim i obcym, szczególnie zasłużonym dla 

Ośrodka lub na rzecz celów przezeń realizowanych,  Rada Dyrektorów na podstawie 

uchwały podjętej bezwzględna większością głosów przy obecności przynajmniej połowy 

członków Rady Dyrektorów, 

2. Członkowie  honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich, 

3. Inne  prawa  i  obowiązki  członków honorowych i wspierających określa Walne Zebranie. 

4. Członkowie  honorowi  mogą utworzyć Komitet Honorowy - ciało o charakterze  

konsultacyjny 

wobec Rady Dyrektorów i członków Towarzystwa. 

 

§16 

l. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, w tym także członkowie 

honorowi, zainteresowane działalnością Ośrodka, finansowym jej wspieraniem i propagowaniem 

jego celów. 

2. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Radę Dyrektorów na podstawie uchwały podjętej 

bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady,  

3. Forma i wysokość świadczeń na rzecz Ośrodka jest uzgadniana między członkiem wspierającym 

a Radą Dyrektorów Ośrodka. 

 

Rozdział IV 

Władze Towarzystwa; 

 

§17 

l. Władzami Towarzystwa są: 

a\ Walne Zebranie członków, 

b\ Zarząd (Rada Dyrektorów), 

c\ Komisja Rewizyjna, 

 

2. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 

3. Uchwały władz, za wyjątkiem przypadków określonych w Statucie, zapadają zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.  Obrady Walnego 

Zebrania zwołane w II terminie są prawomocne bez względy na liczbę obecnych. 

 

§18 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

 

2. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz 

osoby zaproszone z głosem doradczym. 

 

§19 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. uchwalanie programu działalności Towarzystwa, 

2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie 

absolutorium Zarządowi, 

3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4. uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa i podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa, 

5. uchwalanie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewnętrznych Towarzystwa, 

6. ustalanie wysokości składek członkowskich. 

 

§20 

1. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na trzy lata. 



2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji 

Rewizyjnej, albo na wniosek 1/3 aktualnej liczby członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno 

być zwołane do 30 dni od otrzymania żądania, wniosku lub podjęcia uchwały.  

 

§21 

O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia oraz proponowanym porządku obrad zawiadamia 

Zarząd co najmniej na 1 tydzień przed terminem jego rozpoczęcia. 

 

§22 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. kierowanie działalnością Ośrodka, 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

3.  ustalanie planów działalności Towarzystwa, jego budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich 

wykonania, 

4. zwoływanie Walnych Zebrań. 

5. wybór ze swego składu prezesa, wiceprezesa i skarbnika. 

6. powoływanie i odwoływanie dyrektora generalnego, dyrektora zarządzającego, sekretarza i 

księgowego Ośrodka spośród członków Zarządu Towarzystwa lub osób zatrudnionych w tym celu 

przez Zarząd. Dyrektor generalny, dyrektor zarządzający, sekretarz i księgowy są odpowiedzialni 

przed Zarządem za bieżące kierowanie sprawami Ośrodka. 

7. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

 

§23 

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Towarzystwa działającą między kolejnymi Walnymi 

Zebraniami i odpowiedzialną przed nimi. 

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przynajmniej raz do roku. 

3.  Praca Zarządu jest organizowana przez dyrektora zarządzającego i sekretarza według ogólnych 

wytycznych Walnych Zebrań. 

4. Zarząd składa się z 3-7 członków i wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa i skarbnika. 

Zarząd może zatrudnić w charakterze: dyrektora generalnego, dyrektora zarządzającego,  sekretarza 

i księgowego osoby zarówno spośród członków Towarzystwa, w tym także Zarządu, jak i nie 

będące jego członkami. 

5. Zarząd reprezentuje na zewnątrz w sprawach finansowych i majątkowych 1-3 członków 

posiadających pełnomocnictwo Zarządu.  

 

§24 

1. Komisja Rewizyjna stanowi kolegialny organ kontroli i nadzoru Towarzystwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. Z 

2003r nr 96 poz. 873), niezależny i odrębny od innych organów Towarzystwa. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 

2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DZ.U. Nr 26, poz 

306, z 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 

45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535) 

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa, 

b)   kontrola opłacania składek członkowskich i udzielanej pomocy finansowej, 



c)   składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskami 

dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

 

§25 

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić swój skład, przyjmując w miejsce członków 

ustępujących – nowych członków. Zarząd może także poszerzyć swój skład o maksymalnie dwóch 

nowych członków, jeśli ilość członków Zarządu po poszerzeniu nie przekroczy ilości wyznaczonej 

w paragrafie §23, punkt 4 Statutu. Uchwała Zarządu w tym przedmiocie podlega zatwierdzeniu 

przez najbliższe Walne Zebranie członków Towarzystwa. 

 

§26 

1.   Kontrola działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz w roku. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Towarzystwa. 

 

Rozdział V 

Majątek Towarzystwa: 

 

§27 

1.  Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa na 

dobrach niematerialnych. 

2. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, dochodów z majątku ruchomego i 

nieruchomego, dochodów z działalności statutowej i gospodarczej oraz darowizn, zapisów i dotacji. 

 

§27a 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem na cele statutowe. 

 

§28 

1.  Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz 

udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub osób 

upoważnionych do tych czynności przez Zarząd, spośród których jednym musi być prezes, 

wiceprezes, skarbnik lub dyrektor generalny, dyrektor zarządzający lub sekretarz. 

2. Do ważności pism i innych dokumentów wymagane są podpisy prezesa, wiceprezesa lub 

dyrektorów, bądź sekretarza. 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa: 

 

§29 

1. Zmiana Statutu, rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 

większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania. 

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie zadecyduje o 

przeznaczeniu majątku Towarzystwa. 

 

 


