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Tekst jednolity zarejestrowany postanowieniami, z dnia 5.09.2018 roku i z dnia 
25.10.2018 roku, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. 
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Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

PREAMBUŁA 

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa kontynuuje tradycje Instytutu 

Naukowej Organizacji, założonego przez Karola Adamieckiego w 1925 roku. Skupia i 

integruje ludzi nauki i praktyki, działających w sferze zarządzania, organizacji i 

kierowania. Działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz.1393 z późn.zm.). 

§ 1    

1. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, zwane dalej Towarzystwem jest 
stowarzyszeniem dobrowolnym, niezależnym, samorządnym, posiadającym 
osobowość prawną i może używać skrótu „TNOiK”, 

 
2. W zakresie swoich celów statutowych TNOiK reprezentuje zbiorowe interesy 

członków wobec społeczeństwa i organów władzy publicznej,  
 
3. Godłem TNOiK jest zielony prostokąt ze stylizowanym białym napisem TNOiK, 

którego wizerunek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu, 
 
4. Czasopismem naukowym TNOiK jest Przegląd Organizacji powstały w 1926 roku. 
 

§ 2 

1. Terenem działalności Towarzystwa jest  obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a 
siedzibą jego władz naczelnych - miasto stołeczne Warszawa. 
 

2. Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami RP. 
 

§ 3 
1. Towarzystwo może powoływać oddziały  terenowe. Oddział sam  finansuje swoją  

działalność i może powoływać delegatury, koła i inne ogniwa organizacyjne, 
stosownie do potrzeb. Oddziały terenowe mogą uzyskać osobowość prawną na 
zasadach określonych w Statucie. 
 

2. Zarząd Główny może bezpośrednio powoływać delegatury, koła oraz inne ogniwa 
organizacyjne  w kraju i za granicą, stosownie do potrzeb. 

 
§ 4 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

społecznych o podobnym profilu działania. 
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§ 5 

Towarzystwo opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich 
członków. 
Działalność TNOiK jest działalnością „non-profit” tzn. nie jest nastawiona na zysk. 
Do realizacji swoich zadań może zatrudniać pracowników. 
 

§ 6 

Towarzystwo może powoływać wyodrębnione jednostki dla prowadzenia działalności 
gospodarczej,  realizujące statutowe cele Towarzystwa  zgodnie z obowiązującymi  w 
tym zakresie przepisami. 

§ 7 

Towarzystwo używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozdział II 
CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 8 

Celem Towarzystwa jest  rozwijanie i upowszechnianie nauk o organizacji i 

zarządzaniu  oraz popularyzacja ich zasad, metod i osiągnięć, a także ich praktycznych 

zastosowań w życiu społeczno-gospodarczym, a w szczególności:  

 1/ prezentowanie na zewnątrz stanowiska i opinii w sprawach organizacji i  
zarządzania, 

2/ zajmowanie stanowiska w innych sprawach publicznych, 
3/ podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, oraz 

realizowanie innych aspiracji członków Towarzystwa, 
4/ integrowanie środowisk nauki i praktyki zarządzania, 
5/ dbałość o dorobek i tradycje polskiej myśli naukowej w dziedzinie organizacji, 

kierowania oraz zarządzania.  
 

§ 9 

1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez : 

 1/ inspirowanie usprawnień organizacyjnych, doskonalenie metod zarządzania i 
upowszechnianie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania,  

 2/ szkolenie i doskonalenie kadr,  
 3/ prowadzenia działalności naukowej i oświatowej na rzecz młodzieży i dorosłych.  

Upowszechnianie kształcenia ustawicznego, 
 4/ prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa w dziedzinie organizacji i  

zarządzania,   
 5/ projektowanie i produkcja organizacyjnych środków pracy, 
 6/ inspirowanie i popieranie aktywnej polityki rynku pracy,  
 7/ inspirowanie działań w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób   

niepełnosprawnych oraz  grup szczególnego ryzyka, 
 8/ wdrażanie i upowszechnianie innowacji organizacyjnych w różnych formach,  
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 9/ prowadzenie i wdrażanie prac naukowo-badawczych na zlecenie lub z  własnej 
inicjatywy, 

 10/ inicjowanie i organizowanie konferencji, narad, sympozjów, seminariów 
naukowych, zebrań   dyskusyjnych, odczytów,  wykładów  i warsztatów 
naukowych,  

 11/ organizowanie zbiorowej i indywidualnej wymiany doświadczeń pomiędzy 
poszczególnymi grupami zawodowymi i branżowymi, stażów naukowych, praktyk 
zawodowych, pobytów studyjnych oraz innych form i metod działania, 
przyczyniających się do popularyzacji rozwiązań organizacyjnych i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych kadr organizatorskich i kierowniczych oraz promowanie 
dialogu społecznego, 

12/ prowadzenie badań i analiz  dotyczących organizacji i zarządzania,   
13/ badanie warunków i możliwości usprawniania działań kadry kierowniczej, 

organizatorów pracy  i specjalistów do spraw organizacji i zarządzania,  
14/ upowszechnianie programów nauczania, szkolenia i doskonalenia w zakresie 

organizacji i zarządzania,  
15/ ogłaszanie konkursów na prace z dziedziny organizacji i zarządzania, oraz 

przyznawanie    nagród i  wyróżnień, 
16/ wydawanie czasopism,  materiałów szkoleniowych oraz innych wydawnictw o 

charakterze naukowym i edukacyjnym,  
17/ zakładanie i prowadzenie bibliotek oraz gromadzenie i udostępnianie osobom 

zainteresowanym  dokumentacji organizatorskiej i dydaktycznej, 
18/ uczestniczenie w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach 

naukowych,  zajmujących się problematyką organizacji i zarządzania,  
19/ współpracę z instytucjami, przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi, jednostkami 

badawczo-rozwojowymi, szkołami średnimi, organizacjami społecznymi i 
stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą, działającymi na polu nauk 
organizacji i zarządzania, lub wdrażającymi jej  zasady, 

20/ upowszechnianie zasad etyki zawodowej, 
21/ zakładanie i prowadzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów   

         podyplomowych, 
22/ realizowanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej lub organy 

samorządu terytorialnego i ich agendy. 
 
2. Towarzystwo może prowadzić na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy Prawo o 

Stowarzyszeniach, wewnętrzny system potwierdzania kwalifikacji i umiejętności 
oraz nadawać w ramach tego systemu tytuł Eksperta Towarzystwa Naukowego 
Organizacji i Kierownictwa (Ekspert TNOiK) na podstawie regulaminu uchwalonego 
przez Zarząd Główny, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Główną Radę 
Naukową. 

 
3. TNOiK może prowadzić wyodrębnioną rachunkowo i organizacyjnie działalność 

gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a dochód 
z niej służy realizacji celów statutowych. 

 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na : zwyczajnych, wspierających i honorowych. 
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§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski  mający pełną zdolność do 
czynności  prawnych  i dysponujący pełnią praw publicznych, który złożył pisemną 
deklarację przystąpienia do  Towarzystwa. 
 

2. Członkiem zwyczajnym może być także osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat. 
Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do 
Towarzystwa, jeżeli są zrzeszeni  w kołach szkolnych bądź międzyszkolnych. 
 

3. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium RP, jak i poza nim, mogą   
należeć do  Towarzystwa na zasadach określonych w ust.1. 
 

4. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa dokonują Zarządy 
Oddziałów lub  Zarząd Główny.  

 

§ 12 

1. Członkiem wspierającym krajowym lub zagranicznym może być osoba prawna, 
jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która  popiera 
działalność Towarzystwa i zadeklaruje opłacanie składek członkowskich. 
 

2. Członka wspierającego, przyjmuje zarząd oddziału lub Zarząd Główny na 
podstawie podpisanej deklaracji. 

§ 13 

1. Osobom zasłużonym dla Towarzystwa mogą być nadawane : godność prezesa 
Honorowego Towarzystwa lub oddziału i godność członka honorowego 
Towarzystwa oraz odznaczenia honorowe Towarzystwa; instytucjom zasłużonym 
dla Towarzystwa mogą być nadawane odznaczenia Towarzystwa. 
 

2. Godność prezesa honorowego lub członka honorowego Towarzystwa nadaje Zjazd 
Krajowy na wniosek Zarządu Głównego. Odznaczenia honorowe Towarzystwa  
nadaje Zarząd Główny na wniosek Prezydium Zarządu Głównego oraz Zarządów 
Oddziałów. 
 

3. Godność prezesa honorowego oddziału nadaje na wniosek zarządu oddziału walne  
zebranie  oddziału. 
 

4. Członek  honorowy jest  zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

§ 14 

1. Członek  zwyczajny i honorowy ma prawo : 
    1/ wybierać i być wybierany do władz Towarzystwa, 
    2/ zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa, 
    3/ korzystać z pomocy Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd 

Główny, bądź odpowiednio zarządy oddziałów, 
    4/ nosić odznakę Towarzystwa. 
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2. Członek wspierający ma prawo do korzystania na zasadach pierwszeństwa z usług 
świadczonych przez Towarzystwo i zgłaszania wniosków dotyczących działalności 
Towarzystwa. 

 
§ 15 

 Do obowiązków członka  zwyczajnego należy: 

1/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, 
    2/ aktywne uczestniczenie w działalności Towarzystwa, 
    3/ regularne opłacanie składek członkowskich. 

 

§ 16 

1. Utrata członkostwa następuje w razie : 
    1/ dobrowolnego wystąpienia, 
    2/ skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich 

za okres dłuższy niż 12 miesięcy, 
    3/ wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, 
    4/ całkowitej lub częściowej utraty zdolności do czynności prawnych, 
    5/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową 

pozbawienia praw publicznych, 
    6/ śmierci  członka, 
    7/ likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym. 
 
2. O utracie członkostwa Towarzystwa w przypadkach określonych  w ust. 1 pkt. 1, 2, 

4 i 5 decyduje Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny. 
 

3. Osobom skreślonym z listy członków  przez Zarząd Oddziału TNOiK przysługuje 
prawo wniesienia odwołania do Zarządu  Głównego.  

  Osobom skreślonym z listy członków przez Zarząd Główny TNOiK przysługuje    
prawo wniesienia odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

 
4. Od decyzji Zarządu Głównego i Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo 

odwołania do Zjazdu Krajowego TNOiK na zasadach określonych w § 38. 
 

Rozdział IV 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 17 

 Władzami naczelnymi Towarzystwa są : 

    1/ Zjazd Krajowy 
    2/ Zarząd Główny 
    3/ Główna Komisja Rewizyjna 
    4/ Główny Sąd Koleżeński. 

§ 18 

1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są : 
 

    1/ Oddziały terenowe, 
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    2/ delegatury, 
    3/ koła. 
2. Do powołania Oddziału terenowego wymagana jest liczba co najmniej 15 członków 

zwyczajnych, delegatury  co najmniej 7 członków zwyczajnych, a koła  co najmniej 
5 członków zwyczajnych. 

 
§ 19 

Władzami oddziału są : 

1/ Walne Zebranie Oddziału 
2/ Zarząd Oddziału 
3/ Komisja Rewizyjna Oddziału 
4/ Sąd Koleżeński Oddziału. 

§ 20 

1. Władzami delegatury, koła i innego ogniwa organizacyjnego są odpowiednio : 

    1/ ogólne zebranie ich członków 
    2/ ich zarządy. 
 
2. O powołaniu delegatur, kół, a także innych ogniw organizacyjnych decydują 

Zarządy Oddziałów lub Zarząd Główny.  
 

§ 21 

1. Kadencja władz naczelnych Towarzystwa, władz oddziałów, delegatur, kół oraz  
innych ogniw organizacyjnych trwa 4 lata. 
 

2. Władze naczelne Towarzystwa, władze oddziałów, delegatur Zarządu Głównego i 
delegatur powoływanych przez Zarządy Oddziałów TNOiK mają prawo 
dokooptować do swojego składu nowych członków, spośród członków zwyczajnych 
TNOiK, na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych 
nie może przekraczać 1/3 składu wybranego przez Zjazd Krajowy, Walne Zebrania 
Oddziałów lub ogólne zebrania członków delegatur Zarządu Głównego. 

3.   Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym. 

§ 22 

Uchwały władz naczelnych Towarzystwa, władz oddziałów, delegatur, kół i innych 

ogniw organizacyjnych są podejmowane  zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 1/2 liczby członków, z wyjątkiem uchwał Zjazdu Krajowego i uchwał Walnych 

Zebrań Oddziałów, które podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a w 

drugim terminie, podanym w zawiadomieniu – większością 2/3 głosów, bez względu 

na liczbę obecnych delegatów. 
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Rozdział V 
WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA 

Z j a z d   K r a j o w y 
 

§ 23 

1. Zjazd Krajowy, jako walne zebranie delegatów jest najwyższą władzą 
Towarzystwa. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

 
2. Do Zjazdu Krajowego należy : 

    1/ ustalanie kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji, 
    2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji  

Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, 
    3/ udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji  
        Rewizyjnej, 
    4/ wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu 

Koleżeńskiego i Głównej Rady Naukowej, 
    5/ rozpatrywanie wniosków wniesionych przez delegatów i władze naczelne  
        Towarzystwa, 
    6/ nadawanie godności honorowego prezesa Towarzystwa, 
    7/ nadawanie godności  członka honorowego, 
    8/ uchwalanie statutu Towarzystwa oraz jego zmian, 
    9/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego 

majątku, 
  10/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających uchwały Zjazdu 

Krajowego. 
§ 24 

1. W Zjeździe Krajowym udział biorą : 
    1/ z głosem decydującym - delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów i 

delegatur Towarzystwa, według zasad ustalonych przez  Zarząd Główny oraz  
członkowie honorowi, 

    2/ z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz, jeśli nie są delegatami  
oraz zaproszeni goście. 

 
2. Zjazd Krajowy zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na 4 lata. 
 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Krajowego, Zarząd Główny 

zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu. 
 

4. Zjazd Krajowy obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie  
regulaminu obrad,  którego projekt przedstawia Zarząd Główny.  
 

5. Wybory do władz naczelnych i Głównej Rady Naukowej odbywają się na podstawie 
uchwalonego przez Zjazd regulaminu wyborów. 

 
6. Kadencja delegatów na Zjazd Krajowy trwa 4 lata. 
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§ 25 

1. Zarząd Główny może zwołać nadzwyczajny Zjazd Krajowy : 
    1/ z własnej inicjatywy, 
    2/ na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, 
    3/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów, 

  4/ na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów na zwyczajny Zjazd Krajowy. 
 

2. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwoływany jest w terminie 2 miesięcy od daty 
zgłoszenia żądania lub wniosku. 

 
3. W nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym biorą udział delegaci wybrani na ostatnich 

Walnych Zebraniach Oddziałów i  delegatur Towarzystwa oraz  członkowie 

honorowi, a także członkowie władz naczelnych. 

4. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został 
zwołany. 

 
Z a r z ą d   G ł ó w n y 

 

§ 26 

1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między 
Zjazdami Krajowymi zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Zjazdu 
Krajowego i odpowiada  przed nim za swoją pracę.        
 

2. W sytuacji uzasadnionej względami organizacyjnymi Zarząd Główny może podjąć  
    uchwałę o dokooptowaniu do swojego składu osobę do pełnienia funkcji     

skarbnika.  
    Uchwała w tej sprawie musi być podjęta większością 3/5 składu osobowego 

Zarządu Głównego. 
  
3.Do Zarządu Głównego należy : 
 
    1/ kierowanie działalnością Towarzystwa w skali kraju oraz tworzenie warunków do 

aktywnej i samodzielnej działalności oddziałów, 
    2/ programowanie ogólnokrajowej działalności Towarzystwa, gospodarowanie 

majątkiem  Towarzystwa oraz zatwierdzanie budżetu Towarzystwa i sprawozdań 
z działalności  oddziałów i delegatur Towarzystwa.      

    3/ wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego oraz składanie mu sprawozdań ze swojej   
działalności, 

    4/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu w   kraju   i 
za granicą. 

    5/ okresowa ocena działalności Prezydium,   
6/ organizowanie przy Zarządzie Głównym zespołów zadaniowych i doradczych, 

    7/ uchwalanie Regulaminu o nadawaniu tytułu Ekspert TNOiK, po  zasięgnięciu 
opinii Głównej Rady Naukowej TNOiK,  

8/ ustalanie zasad wyboru delegatów na Zjazd Krajowy, 
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    9/ powoływanie, rozwiązywanie oddziałów i delegatur Towarzystwa, nadzorowanie  
ich działalności oraz zatwierdzanie programów naprawczych oddziałów, 

9a) nadawanie Oddziałom terenowym osobowości prawnej. Uzyskanie osobowości 
prawnej przez Oddziały terenowe następuje na podstawie uchwały Zarządu 
Głównego, podjętej bezwzględną większością składu osobowego Zarządu 
Głównego, poprzedzonej stosowną uchwałą Zarządu Oddziału terenowego. 
Uchwała Zarządu Głównego określi prawa majątkowe Oddziału terenowego i 
zasady opłacania składek. 

  10/ uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów i delegatur Towarzystwa sprzecznych z   
przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Towarzystwa, 

  11/ zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów i delegatur Towarzystwa lub 
poszczególnych członków Zarządów Oddziałów i delegatur Towarzystwa, jeżeli 
ich  działalność jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami statutu. 
W razie zawieszenia Zarządu Oddziału lub delegatury Towarzystwa , Zarząd 
Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru 
nowego zarządu, 

  12/ ustalanie wysokości składek członkowskich, 
  13/ organizowanie współpracy Towarzystwa z krajowymi i zagranicznymi 

organizacjami  społecznymi o podobnym zakresie działalności  w skali krajowej 
oraz popieranie bezpośredniej współpracy oddziałów z zagranicą,     

  14/ przyznawanie odznaczeń honorowych Towarzystwa, 
  15/ występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych działaczom i 

pracownikom Towarzystwa, 
  16/ występowanie z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego Towarzystwa i 

godności  honorowego prezesa Towarzystwa, 
  17/ współpraca z  administracją rządową i samorządową oraz uczelniami i 

placówkami naukowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami w 
upowszechnianiu najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie organizacji i 
zarządzania oraz wdrażania postępu organizacyjnego, 

  18/określanie form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, 
  19/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Towarzystwa. 
  20/ uchwalanie i wewnętrzne upowszechnianie Zasad Działalności TNOiK. 
 
4. Zarząd Główny  może dysponować ruchomościami i nieruchomościami będącymi w 

posiadaniu  Oddziałów i delegatur Towarzystwa za zgodą ich Zarządów. Uchwała 
w tej  sprawie musi  być podjęta większością 3/4 składu osobowego Zarządu 
Oddziału lub  delegatury Towarzystwa. 

 
5. Przenoszenie prawa własności nieruchomości i tytułów wydawniczych czasopism 

Towarzystwa wymaga zgody 3/4 składu osobowego  Zarządu Głównego. 
 
6. Uchwała, o której mowa w ust. 3 pkt 9a) określa w szczególności:  

1/ tryb przyjmowania regulaminu wewnętrznego Oddziału w ramach postanowień 
Statutu określającego organizację i sposoby działania Oddziału,   

2/ szczegółowe warunki likwidacji Oddziału, przy czym Zarząd Główny powołuje 
likwidatora Oddziału, którego zadaniem jest przeprowadzenie procedury 
likwidacyjnej, w tym uregulowanie zobowiązań Zarządu Oddziału z Jego majątku, 

3/ przeznaczenie majątku likwidowanego Oddziału po uregulowaniu zobowiązań, 
4/ okoliczności powołania Zarządu Komisarycznego w przypadku rażącego 

naruszenia przepisów prawa i postanowień Statutu Towarzystwa przez Zarząd 
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Oddziału, przy czym uchwałą o powołaniu Zarządu Komisarycznego władze 
Oddziału zostają odwołane.  

§ 27 

1. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym 
członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Głównej 
Rady Naukowej oraz Redaktor Naczelny Przeglądu Organizacji. 
 

2. W uzasadnionych przypadkach uchwały Zarządu Głównego, z wyjątkiem spraw 
personalnych i majątkowych, mogą być podejmowane w trybie 
korespondencyjnym. Przyjęte w tym trybie uchwały muszą być przedstawione do 
akceptacji Zarządowi Głównemu na najbliższym jego posiedzeniu. 

 
3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezydium Zarządu 

Głównego w miarę potrzeby, co najmniej  dwa razy w roku. 
 

§ 28 

Zarząd Główny składa się z 9-21 członków wybranych przez Zjazd Krajowy.  
Dodatkowo w skład Zarządu Głównego mogą wchodzić osoby dokooptowane przez 
ten Zarząd na funkcję Skarbnika.  

 

§  29 

1. Zarząd Główny wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie 5-9  członków, w 
tym : prezesa,  wiceprezesów i skarbnika.  
 

2. Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu Głównego. 
 

3. Prezydium kieruje pracami Towarzystwa między posiedzeniami Zarządu Głównego 
zgodnie z regulaminem określonym przez Zarząd Główny.  

 

§ 30 

1. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego są podejmowane zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków i są przedstawiane  Zarządowi 
Głównemu na  najbliższym  jego posiedzeniu. 

 
2. W uzasadnionych przypadkach uchwały Prezydium Zarządu Głównego, z 

wyjątkiem spraw personalnych i majątkowych, mogą być podejmowane w trybie 
korespondencyjnym. Przyjęte w tym trybie uchwały muszą być przedstawione do 
akceptacji Prezydium Zarządu Głównego na najbliższym posiedzeniu. 

 
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje prezes lub, za jego zgodą,  

wiceprezes Zarządu Głównego   w miarę potrzeby, co najmniej raz na dwa miesiące. 
 

§  31 

1. Realizację bieżącej działalności Zarządu Głównego prowadzi Biuro Zarządu 
Głównego.  
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2. Biurem Zarządu Głównego TNOiK kieruje dyrektor, działający w ramach 

regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny. 
 

G ł ó w n a   K om i s j a   R e w i z y j n a 
 

§  32   

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków.  
 
2. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek 

Komisji uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium 
Zarządu Głównego z głosem doradczym. 
 

3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera  ze swojego grona przewodniczącego, 
wiceprzewodniczących  i sekretarza.  
  

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we 
władzach Towarzystwa.  
 

§ 33  

Do Głównej Komisji Rewizyjnej należy : 

1/ kontrolowanie  co najmniej raz w roku całokształtu  działalności  Towarzystwa, 
2/ przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i zaleceń wynikających z działalności 

statutowej i finansowej Towarzystwa,  
3/ uchwalanie ramowych regulaminów komisji rewizyjnych oddziałów, 
4/ nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów, 
5/ składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdań ze swojej działalności oraz zgłaszanie 

wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. 
 

§ 34 

Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. 

§  35 

Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej 
dwa razy w roku. 
 

G ł ó w n y   S ą d   K o l e ż e ń s k i 

§  36 

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5-7 członków.  
 

2. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego,  
wiceprzewodniczących  i sekretarza. 
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§  37 

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego należy : 

1/ rozpoznawanie spraw dotyczących naruszania przez członków postanowień statutu, 
uchwał Towarzystwa, popełniania czynów nieetycznych oraz sporów powstałych 
między członkami  w sprawach statutowej działalności Towarzystwa, 

2/ rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów, 
3/ uchwalanie regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego i regulaminów Sądów 

Koleżeńskich Oddziałów, 
4/ składanie sprawozdań ze swojej działalności Zjazdowi Krajowemu. 
 

§  38 

1. Główny Sąd Koleżeński jako pierwsza instancja, orzeka w sprawach członków 
Towarzystwa wynikłych w związku z pełnieniem funkcji we władzach naczelnych 
oraz jako druga instancja, rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich 
Oddziałów. 

 
2. Główny Sąd Koleżeński jako pierwsza instancja orzeka w składzie 3-osobowym. 
 
3. Główny Sąd Koleżeński jako druga instancja orzeka w składzie 5-osobowym. 
 

§  39 

Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary : 

1/ upomnienia 
2/ nagany 
3/ zawieszenia w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 3 lat 
4/ wykluczenia z Towarzystwa. 

§  40 

Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w 
Zarządzie Głównym TNOiK i Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. 

 

Rozdział VI 
G ł ó w n a  R a d a  N a u k o w a 

 

§  41  

1. Główna Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym  Towarzystwa. 
 
2.  Główna Rada Naukowa składa się z 10-16 członków. 

3. Główna Rada Naukowa wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie : 
przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz.  

 
4.  Do Głównej Rady Naukowej należy : 
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    1/ inicjowanie działalności naukowej Towarzystwa, 
    2/ opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących realizacji 

ważniejszych zadań Towarzystwa w zakresie naukowym, naukowo-
popularyzatorskim, szkoleniowym   i wydawniczym, 

    3/ przedstawianie opinii  w sprawach dotyczących organizacji i kierowania, ważnych 
dla  rozwoju nauki lub praktyki,     

    4/ inspirowanie działalności rad naukowych Oddziałów Towarzystwa oraz komisji 
naukowych  Zarządu Głównego. 

5/ opiniowanie Regulaminu o nadawaniu tytułu Ekspert TNOiK. 
 
5. W celu realizacji swoich zadań Rada może powoływać doraźne lub stałe zespoły 

robocze. 
 

6. Posiedzenia Głównej Rady Naukowej odbywają się co najmniej 2 razy w roku, a jej 
Prezydium -   co najmniej raz na kwartał. 

 
7. Przewodniczący Głównej Rady Naukowej lub upoważniony przez niego członek 

Rady może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu 
Głównego z głosem doradczym. 

 
8. Główna Rada Naukowa działa na podstawie własnego regulaminu. 

Rozdział VII 
ODDZIAŁY 

 

§  42 

1. Oddział jest podstawową jednostką terenową Towarzystwa. 

2. Oddziały terenowe tworzą Krajową Strukturę Sieciową Towarzystwa. 

3. Przy Zarządzie Oddziału może być powołany Klub TNOiK, skupiające członków 

zwyczajnych, Członków Honorowych i działaczy Towarzystwa. 

W a l n e   Z e b r a n i e  O d d z i a ł u 
 

§  43  

1. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne lub 
nadzwyczajne. 

 
2. Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na 4 lata. 

3. Do Walnego Zebrania Oddziału należy : 

    1/  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Oddziału, 
2/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji 
    Rewizyjnej Oddziału, 
3/ wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego 

Oddziału i delegatów na Zjazd Krajowy, 
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4/ uchwalanie założeń programowych Oddziału zgodnie z programem 
Towarzystwa, 

5/ nadawanie godności prezesa honorowego Oddziału, 
    6/ występowanie do Zjazdu Krajowego z wnioskami o nadanie godności członka 

honorowego TNOiK.      
    7/  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego 

Zebrania Oddziału. 
 
4. Walne Zebranie Oddziału może wybrać radę naukową oddziału. 

§  44 

1. W  Walnym Zebraniu Oddziału udział biorą : 
    1/ z głosem decydującym - wszyscy członkowie Oddziału bądź delegaci wybrani na 

ogólnych zebraniach według zasad ustalonych przez Zarząd Oddziału w  
porozumieniu z  Zarządem  Głównym oraz członkowie honorowi TNOiK.       

    2/ z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Towarzystwa i władz 
Oddziału, jeżeli nie są delegatami, przedstawiciele członków wspierających i 
zaproszeni goście. 

 
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału, Zarząd Oddziału 

zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem 
Walnego Zebrania. 
 

§  45 

1. Zarząd Oddziału może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału : 
 

    1/ na żądanie Zarządu Głównego 
    2/ z inicjatywy Zarządu Oddziału 
    3/ na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału 
    4/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3  liczby członków lub delegatów na Walne 

Zebranie Oddziału. 
 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest w terminie 30 dni od daty 

zgłoszenia żądania lub wniosku. 
 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 
których zostało  zwołane. 

 
 

Z a r z ą d   O d d z i a ł u 
§  46   

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością oddziału zgodnie z uchwałami  Walnego 
Zebrania Oddziału oraz uchwałami Zjazdu Krajowego i odpowiada za swoją  pracę 
przed Zarządem  Głównym i Walnym Zebraniem Oddziału. 

2. Do Zarządu Oddziału należy : 

    1/ realizowanie uchwał władz naczelnych Towarzystwa i uchwał  Walnego Zebrania 
Oddziału, 
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    2/ uchwalanie programów pracy i planów finansowych Oddziału oraz kontrola ich 
realizacji, 

    3/ reprezentowanie Oddziału wobec administracji rządowej i samorządowej oraz 
innych   organizacji, 

    4/ rozpatrywanie sprawozdań Oddziału, 
    5/ składanie oświadczeń majątkowych zgodnie z pełnomocnictwem określonym w § 

70 ust. 2, 
    6/  prowadzenie gospodarki finansowej Oddziału, 
    7/ powoływanie i rozwiązywanie delegatur, kół i innych ogniw organizacyjnych 

Oddziałów, 
    8/ przyjmowanie i skreślanie z ewidencji członków Towarzystwa z terenu 

działalności Oddziału, 
    9/ występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o nadanie odznaczeń i do 

Walnego Zebrania o uchwalenie wniosków o nadanie godności członków 
honorowych Towarzystwa, 

  10/ uchwalanie ramowych regulaminów działalności delegatur, kół i innych ogniw  
organizacyjnych Oddziału, 

  11/ współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Oddziału. 
 

§   47 

1. Zarząd Oddziału składa się z 5-10  członków. 
 

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się  co najmniej raz na dwa miesiące.  

§  48 

1. Zarząd Oddziału wybiera ze swojego grona prezydium w składzie: prezesa, 
wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.   
 

2. Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu Oddziału. 
 
3. Prezydium Zarządu Oddziału kieruje pracami Oddziału w okresie między  

posiedzeniami Zarządu Oddziału zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd 
Oddziału.   

    Prezydium Zarządu Oddziału podejmuje uchwały w sprawach określonych w §  46, 
ust.  2,  pkt. 1,3,5,8,10 i 11. 

 
4.Postanowienia § 30 stosuje się odpowiednio. 

§  49 

1. Realizację bieżącej działalności Zarządu Oddziału prowadzi Biuro Zarządu 
Oddziału. 
 

2. Biurem Zarządu Oddziału kieruje dyrektor lub kierownik działający w oparciu o 
regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału. 

K om i s j a   R e w i z y j n a   O d d z i a ł u 
 

§  50 
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1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków.  
 

2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swojego grona przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub upoważniony przez niego członek 
komisji  uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Zarządu i prezydium Zarządu 
Oddziału z głosem doradczym. 
 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić równocześnie innych 
funkcji w  Oddziale. 

§  51  

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału należy : 

1/ kontrolowanie wykonania uchwał Walnego Zebrania Oddziału oraz zgłaszanych 
skarg i  wniosków, 

2/ przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 
Oddziału, 

3/ występowanie do Zarządu Oddziału i jego prezydium z zaleceniami dotyczącymi 
działalności Oddziału, 

4/ składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Oddziału oraz 
zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
Oddziału. 

§  52 

Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie własnego regulaminu. 

§  53  

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej 
2 razy w roku. 
 

S ą d   K o l e ż e ń s k i   O d d z i a ł u 
 

§  54 

1. Sąd Koleżeński oddziału składa się z 3-5 członków. 
 

2. Sąd Koleżeński oddziału wybiera ze swojego grona przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego  i sekretarza. 

 
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Oddziału 

TNOiK i Komisji Rewizyjnej Oddziału. 
 

 

§  55  

1. Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy rozpatrywanie spraw dotyczących 
naruszania przez członków danego Oddziału postanowień statutu, uchwał 
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Towarzystwa, popełniania czynów nieetycznych oraz sporów powstałych między 
członkami w sprawach statutowej działalności Towarzystwa. 

 
2. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w składzie 3-osobowym. 
 
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego 

Sądu  Koleżeńskiego, w terminie 15 dni od daty doręczenia orzeczenia. 
 

§  56  

Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu 
Zebraniu Oddziału. 
 

R a d a   N a u k o w a   O d d z i a ł u 
 

§  57 

1. Rada Naukowa Oddziału jest organem opiniodawczo-doradczym oddziału. 
 

2. Rada Naukowa Oddziału składa się z 5-12  członków. 
 

3. Rada Naukowa Oddziału wybiera ze swojego grona prezydium w składzie : 
przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. 
 

4. Do Rady Naukowej oddziału należy : 
 

 1/ inicjowanie działalności naukowej, popularyzatorskiej i wydawniczej Oddziału  
     oraz jej ocena, 

    2/ opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących realizacji 
ważniejszych zadań Oddziału w zakresie naukowym, naukowo-
popularyzatorskim, szkoleniowym i wydawniczym,      

    3/ przedstawianie opinii w sprawach dotyczących organizacji i kierowania na terenie 
działania Oddziału. 

 
5. W celu realizacji swoich zadań rada może powoływać doraźne lub stałe sekcje 

naukowe. 
 

6. Posiedzenia Rady Naukowej Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej 
dwa razy w roku.  

 
7. Przewodniczący Rady Naukowej Oddziału lub upoważniony przez niego członek 

rady może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału i jego prezydium z 
głosem doradczym.  

 
8. Rada Naukowa Oddziału działa na podstawie własnego regulaminu. 

Rozdział VIII 
DELEGATURY 
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§  58 

W jednostkach administracyjnych kraju i za granicą, w których liczba członków 
Towarzystwa przekracza 7 może zostać powołana delegatura Towarzystwa. 
 

§  59  

O utworzeniu delegatury decyduje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, określając  
siedzibę i zasięg jej działania.  
 

§ 60  

Władzą delegatury jest ogólne zebranie a jej organem wykonawczym zarząd 
delegatury. Działalność delegatury i jej zarządu oraz zasady finansowania działalności 
delegatury określa regulamin uchwalony przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny. 
 

Rozdział  IX 
KOŁA 

 

§ 61 

Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa i może działać w różnych 
środowiskach.  

 
O g ó l n e   z e b r a n i e   c z ł o n k ó w    k o ł a 

 

§  62  

1. Ogólne zebranie członków koła jest najwyższą władzą koła. 
 

2. Ogólne zebranie członków koła zwoływane jest przez zarząd koła. 

3. Ogólne zebranie członków koła może być również zwoływane na wniosek Zarządu 
Głównego lub zarządu oddziału. 

 
4. Termin, miejsce i porządek obrad ogólnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 

koła ustala zarząd koła i podaje do wiadomości członkom co najmniej na 14 dni 
przed terminem tego zebrania.  

 

§  63 

Do ogólnego zebrania członków koła należy : 

1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu koła, 
2/ wybór zarządu koła, 
3/ wybór delegatów na walne zebranie oddziału,  
4/ podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady ogólnego zebrania koła.

  
§  64 
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W ogólnym zebraniu członków koła udział biorą wszyscy jego członkowie. 

Z a r z ą d   k o ł a 
 

§ 65 

Zarząd koła kieruje działalnością koła i odpowiada za swoją pracę przed zarządem 

oddziału lub Zarządem Głównym oraz ogólnym zebraniem członków koła. 

§  66 

Do zarządu koła należy : 

1/ wykonywanie uchwał Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału oraz uchwał 
ogólnego zebrania członków koła, 

2/ uchwalanie planów pracy, określanie potrzeb finansowych koła i rozpatrywanie 
rocznego sprawozdania finansowego, 

3/ gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi w granicach przyznanych 
środków  finansowych, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału 
lub Zarząd Główny, 

4/ składanie sprawozdań ze swojej działalności Zarządowi Oddziału lub Zarządowi 
Głównemu oraz ogólnemu zebraniu członków koła. 

 
§  67 

 
1. Zarząd koła składa się z 3-5 członków.   

 
2. Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej trzy razy w 

roku. 
 

3. Posiedzenia zarządu koła zwołuje przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zarządu koła w terminie 14 dni od  
zgłoszenia  wniosku. 

 

Rozdział  X  
INNE OGNIWA ORGANIZACYJNE 

 

§  68 

W ramach Towarzystwa, za zgodą Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału, mogą 
funkcjonować inne ogniwa w różnych formach organizacyjnych.  

 
 

Rozdział  XI 
MAJĄTEK  I  FUNDUSZE  TOWARZYSTWA 

 

§  69 
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1. Majątek Towarzystwa stanowią aktywa trwałe i obrotowe, w tym nieruchomości i 
ruchomości. 
 

2. Na majątek Towarzystwa składają się wpływy z : 
    1/ składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających, 
    2/ dochodów z własnej  działalności gospodarczej, 
    3/  darowizn, spadków, zapisów oraz  innych wpływów.   
 

3. Towarzystwo może otrzymywać dotacje według zasad określonych odrębnymi  
     przepisami.  

§  70 

1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
Towarzystwa oraz  udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i 
podpisy dwóch osób spośród następujących członków Zarządu Głównego : 
prezesa, wiceprezesów i skarbnika.   

 
2. Zarząd Główny udziela  pełnomocnictw ogólnych i szczególnych  Prezesom 

Zarządów Oddziałów TNOiK i dyrektorom (kierownikom) jednostek 
organizacyjnych Towarzystwa.  

 
3. Rokiem obrachunkowym  jest rok kalendarzowy. 

 

Rozdział  XII 
ZMIANA  STATUTU I ROZWIĄZANIE  TOWARZYSTWA 

 

§  71 

Zmiany statutu Towarzystwa uchwala Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów, w 

obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania. 

§  72 

Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku podejmuje 

zwyczajny lub nadzwyczajny Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów w obecności co 

najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.  
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       Załącznik nr 1 do Statutu TNOiK 

 

 

          

 

 

 


