
 

STATUT 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ TEATRALNYCH 
przyjęty na zebraniu założycielskim w dniu 23 kwietnia 2012 

 

  

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych, zwane dalej Towarzystwem, jest 

stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 

  

§ 2 

 

W kontaktach zagranicznych Towarzystwo posługuje się nazwami: The Polish Society 

for Theatre Research, Polnische Gesellschaft für Theaterforschung, Association Polonaise de 

Recherches Théâtrales. 

 

§ 3 

 

Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jego siedzibą jest m. st. 

Warszawa. 

 

§ 4 

 

Działalność statutowa Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

 

§ 5 

 

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

§ 6 

 

Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów 

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 

104) oraz niniejszego statutu. 

 

Rozdział II 

CELE   I   ŚRODKI   DZIAŁANIA 

 

§ 7 

 

Celem Towarzystwa jest: 

a) prowadzenie i wspieranie badań nad wszelkimi – historycznymi i współczesnymi – 

formami teatru, dramatu, widowisk, przedstawień, performansów; 

b) rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o teatrze i innych sztukach performatywnych 

oraz prowadzenie działalności edukacyjnej; 
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c) stymulowanie współpracy i dyskusji naukowej, również międzynarodowej, między 

badaczami z różnych ośrodków naukowych. 

 

§ 8 

 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 

a) projektowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych w zakresie szeroko 

rozumianej wiedzy o teatrze i innych sztukach performatywnych; 

b) inspirowanie i organizowanie zjazdów, konferencji i zebrań naukowych, wykładów, 

odczytów i wystaw teatralnych; 

c) współpracę ze szkołami wyższymi oraz z instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi 

w kraju i za granicą o zbliżonym profilu działalności; 

d) prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie prac edytorskich oraz 

współpracę z istniejącymi wydawnictwami i czasopismami w zakresie wiedzy o 

teatrze i innych sztukach performatywnych; 

e) tworzenie i prowadzenie księgozbiorów, archiwów i baz danych oraz zbieranie i 

udostępnianie wszelkich materiałów i informacji dotyczących teatru i innych sztuk 

performatywnych; 

f) wypowiadanie się w przedmiocie stanu, potrzeb i perspektyw rozwojowych teatru i 

innych sztuk performatywnych, opracowywanie ekspertyz i opinii oraz podejmowanie 

zadań w zakresie doradztwa. 

 

Rozdział  III 

CZŁONKOWIE,  ICH PRAWA   I  OBOWIĄZKI 

 

§ 9 

 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

 

§ 10 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, pragnąca 

czynnie realizować cele Towarzystwa i mogąca wykazać się działalnością naukową, 

popularyzatorską, dokumentacyjną, edytorską, edukacyjną w zakresie szeroko 

rozumianej wiedzy o teatrze i innych sztukach performatywnych. Kandydat na 

członka Towarzystwa składa deklarację pisemną o przystąpieniu do Towarzystwa, w 

której przedstawia w skrócie własny dorobek naukowy bądź obszar profesjonalnej 

aktywności. 

2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie 

później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

 

§ 11 

 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa. 

2. Przyjęcia członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w 

ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 
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§ 12 

 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna z kraju lub zagranicy, szczególnie 

zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa; 

2. Nadanie i pozbawienie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały 

Walnego Zebrania, podjętej na wniosek Zarządu. 

 

§ 13 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa, 

b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach, wszystkich zebraniach ogólnych, 

konferencjach, zjazdach naukowych i innych imprezach organizowanych przez 

Towarzystwo, 

c) korzystania z pomocy Towarzystwa w realizacji przedsięwzięć zgodnych z 

postanowieniami statutu, wykorzystywania zbiorów i wszelkich urządzeń 

Towarzystwa, 

d) otrzymywania na zasadach ustalonych przez Zarząd wszelkiego rodzaju wydawnictw 

Towarzystwa, 

e) zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa. 

2. Członkowie wspierający mają prawo do: 

a) uczestniczenia w działalności Towarzystwa i wszystkich zebraniach, bez głosu 

stanowiącego, 

b) korzystania z pomocy Towarzystwa w realizacji przedsięwzięć zgodnych z 

postanowieniami statutu, wykorzystywania zbiorów i wszelkich urządzeń 

Towarzystwa, 

c) otrzymywania na zasadach ustalonych przez Zarząd wszelkiego rodzaju wydawnictw 

Towarzystwa, 

d) zgłaszania uwag i wniosków w sprawie działalności Towarzystwa. 

3. Członkowie honorowi mają prawo do: 

a) uczestniczenia w działalności Towarzystwa i wszystkich zebraniach, bez głosu 

stanowiącego, 

b)  korzystania z majątku Towarzystwa, 

c)  zgłaszania uwag i wniosków w sprawie działalności Towarzystwa 

 

§ 14 

 

1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani: 

a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa, 

b) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa, 

c) regularnie opłacać roczną składkę członkowską. 

2. Członkowie wspierający mają obowiązek: 

a) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,  

b) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa. 

3. Członkowie honorowi mają obowiązek: 

a) przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa. 

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
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§ 15 

 

1. Członkostwo zwyczajne w Towarzystwie ustaje w wyniku: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie, 

b) skreślenia z listy członków w przypadku niepłacenia składek członkowskich przez 

okres trzech lat, 

c) wykluczenia z Towarzystwa decyzją Zarządu ze względu na: 

– działanie członka na szkodę Towarzystwa,  

– rażące naruszenie etyki badacza, 

– utraty praw obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądu, 

d) śmierci. 

2. Skreślenie z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich następuje 

automatycznie po upływie dwóch miesięcy od wysłania przez Zarząd wezwania do 

uregulowania zaległych składek i niezastosowanie się do tego wezwania. Osoby 

skreślone z listy członków towarzystwa z powodów wymienionych w ust. l pkt. a) i b) 

mogą być ponownie przyjęte do Towarzystwa na ogólnych zasadach określonych w 

statucie. 

3. Członek Towarzystwa wykluczony z niego przez Zarząd z powodów wymienionych w 

ust. 1 pkt. c) może odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania w terminie 

co najmniej jednego miesiąca przed zwołaniem Zebrania. Uchwały Walnego Zebrania 

w sprawie wykluczenia z Towarzystwa są ostateczne. 

 

 

Rozdział IV 

WŁADZE TOWARZYSTWA 

 

§ 16 

 

1. Władzami Towarzystwa są: 

a) Walne Zebranie, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

tajnym bezwzględną większością głosów. 

3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej. 

4. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem 

przypadków określonych w statucie.   

 

§ 17 

 

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 18 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) ustalanie programu działalności Towarzystwa; 

b) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu; 

d) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
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e) uchwalanie zmian w statucie; 

f) nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa; 

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach dotyczących sporów 

powstałych na tle działalności Towarzystwa oraz w sprawach wykluczenia członka z 

Towarzystwa; 

h) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa; 

i) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

j) powoływanie stałych lub tymczasowych komisji lub sekcji problemowych i ich 

przewodniczących. 

 

 

§ 19 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na cztery 

lata. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, 

na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 członków. 

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do trzydziestu dni od 

podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub żądania. 

4. Zarząd rozsyła informacje o dacie Walnego Zebrania na trzy tygodnie przed terminem 

obrad. 

 

§ 20 

 

1. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego i sekretarza Zebrania, którymi nie mogą 

być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 21 

 

1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 

2. Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie, podjęte zwykłą 

większością głosów, są prawomocne bez względu na liczbę obecnych. 

3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że co 

najmniej pięciu członków uprawnionych do głosowania zażąda trybu tajnego. 

4. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym. 

 

§ 22 

 

1. Zarząd kieruje bieżącymi pracami Towarzystwa. 

2. Zarząd składa się z 5-7 członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i 

skarbnika. 

3. Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie zgodnie z § 19 pkt. b) i § 22 

ust. 4. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach Zarząd się konstytuuje, wybierając ze 

swojego składu prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. 

4. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce 

zwolnionych mandatów. Kooptacja nie może przekroczyć 1/2 statutowego składu 

organu. 
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§ 23 

 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego 

Zebrania, 

b) realizacja uchwał Walnego Zebrania, 

c) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

d) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i majątkowych Towarzystwa, 

rozporządzanie jego mieniem ruchomym, przyjmowanie darowizn, subwencji i 

zapisów na rzecz Towarzystwa, przyznawanie ulg w opłacaniu składek członkowskich 

w wypadkach zasługujących na uwzględnienie, 

e) zwoływanie Walnych Zebrań, 

f) składanie sprawozdań ze swojej działalności, 

g) rozpatrywanie sporów wynikających w obrębie Towarzystwa, 

h) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu w 

głosowaniu jawnym, w obecności prezesa lub wiceprezesa Towarzystwa i przy udziale 

co najmniej połowy członków.  

 

§ 24 

 

1. Od uchwał Zarządu rozstrzygających spory powstałe w obrębie Towarzystwa 

przysługuje członkom odwołanie w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia 

uchwały, skierowane do Walnego Zebrania. 

2. Na wniosek członka, który wniósł odwołanie od uchwały Zarządu, Zarząd może 

wstrzymać wykonanie zaskarżonej uchwały do czasu podjęcia decyzji przez Walne 

Zebranie. 

§ 25 

 

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół 

roku. 

§ 26 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. 

3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona 

przewodniczącego. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej dwóch członków Komisji – co stanowi więcej niż połowę składu osobowego 

– w głosowaniu jawnym. 

5. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na 

miejsce zwolnionych mandatów. Kooptacja nie może przekroczyć 1/2 statutowego 

składu organu. 

 

§ 27 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola całokształtu działalności Towarzystwa co najmniej raz w roku, w 

szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa, 
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b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskiem o 

udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa. 

c) występowanie do Zarządu z wnioskami w sprawie działalności Towarzystwa. 

 

Rozdział V 

MAJĄTEK TOWARZYSTWA 

 

§ 28 

 

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 

2. Na majątek Towarzystwa składają się wpływy ze składek członkowskich, subwencje 

lub dotacje udzielane przez instytucje państwowe, pozarządowe i społeczne, 

przychody z działalności statutowej, dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 

darowizn, spadków. 

 

§ 29 

 

1. Oświadczenie w sprawach majątkowych Towarzystwa składają prezes lub wiceprezes 

i skarbnik. 

2. Do ważności dokumentów i pism wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa 

oraz sekretarza lub skarbnika. 

 

 

Rozdział VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA 

 

§ 30 

 

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania 

podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby 

członków. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki 

ma być przeznaczony majątek. 

 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE 

 

§ 31 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy 

Prawa o stowarzyszeniach. 

2. Osoby będące założycielami Towarzystwa stają się członkami zwyczajnymi z chwilą 

zarejestrowania Towarzystwa przez sąd rejestrowy. 

 

 


