
Polskie Towarzystwo Badań Irlandystycznych 

 

Statut  

 

Postanowienia ogólne 

 

§1. 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Polskiego Towarzystwa Badań Irlandystycznych” (ang. Polish 

Association for Irish Studies) i dalej będzie zwane w skrócie “Towarzystwem”. 

2. Siedziba Towarzystwa i jego organów znajduje się w Katowicach.  

 

§2. 

Towarzystwo  posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 1393) oraz ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn.: 2016 

r. poz. 239 z późn. zm.). 

 

 

§3. 

Towarzystwo ma prawo używania logotypu (zał. nr 1) zgodnie z właściwymi przepisami. 

 

§4. 

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 

realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami kraju, 

pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność. 

 

 

§5. 

Towarzystwo będzie współpracować na zasadach określonych w odrębnej umowie z 

europejskim stowarzyszeniem “The European Federation of Associations and Centres of Irish 

Studies” (EFACIS). 

 

Cele i sposoby realizacji 

 

§6. 

Cele Towarzystwa: 

a) wspomaganie, organizacja i koordynacja działalności naukowo-badawczej polskiego 

środowiska irlandystycznego we współpracy z organizacjami, instytucjami i ośrodkami 

akademickimi i pozaakademickimi, w tym przede wszystkim z Ambasadą Irlandii w Polsce, a 

także ze środowiskiem akademickim oraz innymi instytucjami lub osobami fizycznymi 

zainteresowanym podobną tematyką badawczą za granicą. 

b) popularyzacja wiedzy i wyników badań naukowych dotyczących Irlandii (zarówno 

Republiki Irlandii, Irlandii Północnej, jak i diaspory irlandzkiej zamieszkującej wszystkie 

kontynenty – rozmaite kraje na świecie), w tym wspieranie inicjatyw naukowych polskich 

badaczy zajmujących się tematyką irlandystyczną na arenie krajowej i międzynarodowej. 

c) aktywne promowanie współpracy naukowej, kulturalnej, politycznej, a także gospodarczej i 

wzajemnego partnerstwa między Polską i Irlandią w oparciu o badania komparatystyczne oraz 



interdyscyplinarne – propagowanie wiedzy o przeszłości i rozmaitych aspektach współczesnej 

Irlandii, z uwzględnieniem sytuacji polskiej mniejszości na Wyspie, a także irlandzkiej 

diaspory w Polsce. 

d) wspieranie działań zmierzających do wszechstronnej i niczym nieograniczonej, obustronnej 

wymiany wiedzy, doświadczeń historycznych, spuścizny kulturowej oraz dorobku 

artystycznego między Polską i Irlandią, w tym także wspieranie inicjatyw związanych z nauką 

języka irlandzkiego w Polsce. 

 

§7. 

Sposoby realizacji obejmują: 

a) organizowanie spotkań, warsztatów i konferencji przez poszczególne ośrodki akademickie 

zatrudniające członków Towarzystwa oraz instytucje członkowskie w Polsce; 

b) rozwijanie kontaktów między ośrodkami i centrami badawczymi zajmującymi się Irish 

studies w Polsce, wymiana informacji; 

c) współpracę naukową i dydaktyczną; 

d) współpracę z ośrodkami irlandystycznymi w Republice Irlandii, na terenie Irlandii 

Północnej, Wielkiej Brytanii i w innych krajach; 

e) działalność popularyzatorską; 

f) działalność wydawniczą. 

 

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki 

§8. 

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających,  

c) honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać: 

a)  każdy pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny zatrudniony w 

uczelni wyższej lub innej instytucji edukacyjnej lub badawczej, który w swojej pracy 

badawczej podejmuje zagadnienia związane z Irish studies. 

b)  osoba spoza środowiska akademickiego (także obywatel innego kraju), która uzyska 

rekomendację przynajmniej jednego członka Zarządu Towarzystwa. Wymóg rekomendacji nie 

dotyczy członków-założycieli Towarzystwa. Instytucje mogą ubiegać się o status członka 

wspierającego lub honorowego. 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem 

wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu. 

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym zostaje się na podstawie 

uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek 10 członków Towarzystwa. 

 

 

§9. 

1. Kandydat do Towarzystwa składa pisemną deklarację o przystąpieniu i zobowiązaniu do 

opłacania składek. 

2. O przyjęciu w poczet członków Towarzystwa decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej 

decyzji niezwłocznie, pisemnie lub drogą elektroniczną powiadamia zainteresowanego. 

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego 

Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od  otrzymania  pisemnej informacji o decyzji 



zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie.  

 

§10. 

Członkowie mają prawo: 

a) uczestniczyć w działalności Towarzystwa; 

b) wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa; 

c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa, 

z tym zastrzeżeniem, że prawa opisane w pkt b nie przysługują członkom wspierającym 

i honorowym. 

 

§11. 

Członkowie mają obowiązek: 

a) aktywnie realizować cele Towarzystwa; 

b) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa; 

c) regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie, 

z tym zastrzeżeniem, że obowiązki wskazane w pkt a i c nie dotyczą członków honorowych. 

 

§12. 

1. Ustanie członkostwa następuje przez: 

a) pisemną rezygnację z członkostwa zgłoszoną Zarządowi; 

b) śmierć członka,  

c) wykluczenie przez Zarząd. 

2.Wykluczenie  członka przez Zarząd następuje w wypadku: 

a) działalności członka sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz; 

b) nieusprawiedliwionego  nieuczestniczenia w pracach Towarzystwa; 

c) zalegania z opłatą zadeklarowanej składki członkowskiej pomimo upomnienia na piśmie, za 

co najmniej 3 okresy płatności.  

d) działania na szkodę Towarzystwa, 

e) postępowania członka godzącego w dobre imię Towarzystwa. 

 

§13. 

Decyzję w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka podejmuje Zarząd w postaci uchwały. 

 

§14. 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka przysługuje 

zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie  1 

miesiąca  od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego zebrania Członków w tej sprawie 

jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

 

 

Organy Towarzystwa 

§ 15 

Organami Towarzystwa są: 

a) Walne Zebranie Członków Towarzystwa, 

b) Zarząd Stowarzyszenia, 

c) Komisja Rewizyjna. 

§ 16 



1. Wyboru Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków 

spośród członków Towarzystwa  w głosowaniu tajnym.  

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu 

wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej wygasa po Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w 

którym upływa okres kadencji. 

3. Walne Zgromadzenie Towarzystwa może w drodze głosowania powołać, na określoną 

kadencję lub na stałe, Pełnomocników Towarzystwa odpowiedzialnych za konkretny 

obszar jego działalności – np. Pełnomocnika ds. Współpracy Międzynarodowej 

(„international officer”). Pełnomocnik jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zarządem 

w celu realizacji swoich zadań. 

4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z 

powodu: 

a) ustania członkostwa w Towarzystwa, 

b) pisemnej rezygnacji, 

c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów. 

5. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed 

upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu 

kadencji. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach 

wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na 

jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej. 

§ 17 

1. Uchwały wszystkich organów Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, z wyjątkiem okoliczności 

opisanych w ust. 2 tego paragrafu. 

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co 

najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą 

być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych. 

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być 

wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie. 

 

§ 18 

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej 

raz w roku kalendarzowym. 

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego 

Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem. 

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 

członków Towarzystwa. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu 

wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili 

złożenia wniosku. 

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który 

Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne 

punkty. 

§ 19 

1. Do kompetencji  Walnego Zebrania Towarzystwa  w szczególności należy: 

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, 



b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Towarzystwa  i Komisji Rewizyjnej, 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności 

Towarzystwa, 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Towarzystwa  z działalności 

minionej kadencji, 

e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium 

ustępującemu Zarządowi, 

f) wybór Prezesa i Członków Zarządu, 

g) wybór członków Komisji Rewizyjnej, 

h) uchwalenie Statutu Towarzystwa lub jego zmiany, 

i) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku, 

k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji, 

l) powoływanie i likwidacja oddziałów Towarzystwa, 

ł) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w 

innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów, 

m) wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Towarzystwa  w umowach między 

Towarzystwem, a członkami zarządu oraz w sporach z nimi. 

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad 

może być przez Walne Zebranie Towarzystwa zmieniony lub rozszerzony.  

3.  Walne Zebranie Towarzystwa po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Towarzystwa wybiera 

Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, 

którzy dalej prowadzą obrady. 

 

§ 20 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. W 

przypadku zarządu trzyosobowego w jego skład wchodzą: Prezes, Sekretarz i Skarbnik. 

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany 

Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu. 

3. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Do składania 

oświadczeń woli w imieniu Zarządu upoważniony jest Prezes Zarządu lub dwóch 

członków zarządu łącznie.  

4. Członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku 

z pełnioną funkcją. 

§ 21 

1. Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa  należy w szczególności: 

 

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania, 

b) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa  i zarządzanie jego majątkiem, 

c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa, 

d) składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa, 

 

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami 

podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach 

niewymagających kolektywnego działania. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu. 

5. Do obsługi administracyjnej Towarzystwa  Zarząd może zatrudniać pracowników.   

 



§ 22 

1. Komisja Rewizyjna składa się z od dwóch do pięciu członków. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej 

działalności Zarządu, 

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie 

absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, 

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, 

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania. 

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej. 

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby: 

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. 

Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest 

równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy. 

§ 23 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo 

uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.  

 

Majątek i fundusze Towarzystwa 

§ 24 

1. Majątek Towarzystwa  tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą 

wyłącznie do realizacji statutowych celów. 

2. Majątek Towarzystwa  pochodzi z: 

a) składek członkowskich, 

b) dotacji, 

c) środków otrzymanych od sponsorów, 

d) darowizn, 

e) zapisów i spadków, 

f) dochodów z własnej działalności, 

g) dochodów z majątku. 

3. Składki członkowskie za dany rok kalendarzowy powinny być wpłacane do końca 

pierwszego kwartału każdego roku, począwszy od 2020 r. Nowo przyjęci członkowie 

wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w terminie 30 dni od otrzymania 

powiadomienia o przyjęciu na członka. 

a) wysokość składki zostaje ustalona każdorazowo przez uchwałę Walnego Zebrania 

Towarzystwa. 

4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 



5. Majątkiem i funduszami Towarzystwa gospodaruje Zarząd. 

6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków: 

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, 

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce, 

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, 

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Towarzystwa  na okres dłuższy niż 3 

lata, 

e) rozporządzenie składnikiem majątku Towarzystwa  o wartości wyższej niż 20.000 zł 

lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość, 

 

§25 

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie 

służącym realizacji jego celów statutowych. 

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie 

decyduje Walne Zebranie. 

 

§26. 

Zabrania się: 

 udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku 

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

 przekazywania ich majątku na rzecz ich 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; 

 wykorzystywania 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 z celu statutowego; 

 zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

Przepisy końcowe 

 

§ 27 

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne 

Zebranie Członków Towarzystwa, na podstawie uchwały powziętej większością dwóch 

trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa; § 18 nie stosuje 

się. 

§ 28 



1. Towarzystwo może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej 

większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

Stowarzyszenia; § 17 nie stosuje się. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Towarzystwa, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy 

innych likwidatorów. 

3. Pozostały po likwidacji majątek Towarzystwa, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą 

Walnego Zgromadzenia Członków.  

Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego Członków Towarzystwa w dniu 

23.10.2019 r. w Warszawie, zmienionej uchwałą nr 12/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. 
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