
27

STATUT
TEOLOGICZNEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 
WE WŁOCŁAWKU

Rozdział I 
Normy ogólne

Art. 1. Oficjalna nazwa Towarzystwa: Teologiczne Towarzy-
stwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we 
Włocławku.

Art. 2. Siedzibą Towarzystwa jest Wyższe Seminarium Duchow-
ne we Włocławku, a terenem działalności diecezja włocławska.

Art. 3. Towarzystwo posługuje się pieczątką z napisem: Teologicz-
ne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego 
we Włocławku.

Art. 4. Patronat nad Towarzystwem sprawuje każdorazowy or-
dynariusz włocławski.

Art. 5. Towarzystwo funkcjonuje od 25 II 2014 r. w strukturach 
Polskiego Towarzystwa Teologicznego z siedzibą w Krakowie 
i jest jego Oddziałem we Włocławku.

Art. 6. Towarzystwo kontynuuje działalność włocławskiego Towa-
rzystwa Teologicznego, powstałego w 1928 r., spotkań naukowo-
dyskusyjnych w latach 1963–1973 oraz naukowodyskusyjnego 
klubu „Krąg” (1979–1984) skupiającego profesorów Wyższego 
Seminarium Duchownego we Włocławku.
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Rozdział II 
Cel, środki i zakres działania

Art. 7. Celem Towarzystwa jest pogłębianie i rozwój wiedzy z za-
kresu teologii i nauk z nią związanych w diecezji włocławskiej.

Art. 8. Do urzeczywistnienia tego celu służyć będą następujące środki:
a) zebrania naukowo-dyskusyjne samych członków Towarzy-

stwa lub z prelegentami zaproszonymi z innych środowisk 
naukowych;

b) uczestniczenie członków Towarzystwa w spotkaniach na-
ukowych urządzanych poza diecezją włocławską;

c) zebrania „otwarte” z prelekcjami członków Towarzystwa 
lub zaproszonych prelegentów;

d) publikacje naukowe lub popularnonaukowe służące realizacji 
celu Towarzystwa wyrażonego w art. 6.

Art. 9. Środki materialne potrzebne do realizacji celu wskazanego 
w art. 6 pochodzą ze składek członkowskich, ofiar od władz 
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku oraz in-
nych darczyńców.

Art. 10. Zebrania Towarzystwa odbywają się nie rzadziej niż dwa 
razy w ciągu semestru.

Art. 11. Z posiedzeń Towarzystwa sporządza się protokoły, które 
podpisuje sekretarz posiedzenia. 

Art. 12. W skład Towarzystwa wchodzą członkowie zwyczajni 
i honorowi.

Art. 13. Członkiem zwyczajnym może zostać ipso facto (bez 
procedury zatwierdzającej) – każdy mianowany profesor lub 
wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego we Wło-
cławku, chyba że wyraźnie tego nie chce, i nie przestaje nim 
być nawet wtedy, gdy przestał wykładać w tym Seminarium.
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Art. 14. Członkiem zwyczajnym może być także każdy zaintere-
sowany sprawą rozwoju wiedzy z zakresu teologii i nauk z nią 
związanych, zwłaszcza w diecezji włocławskiej – po złożeniu 
deklaracji i zatwierdzeniu przez Zarząd.

Art. 15. Członkiem honorowym może zostać każdy zasłużony dla 
Towarzystwa i dla nauk teologicznych.

Art. 16. Członków honorowych mianuje Walne Zebranie na wnio-
sek Zarządu.

Art. 17. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
a) brać udział w spotkaniach, zebraniach dyskusyjnych i od-

czytach Towarzystwa;
b) brać czynny udział w Walnych Zebraniach z głosem 

dyskusyjnym;
c) ma prawo wyboru władz Towarzystwa.

Art. 18. Członek zwyczajny Towarzystwa też powinien:
a) przestrzegać statutu i uchwał Towarzystwa;
b) brać udział w działalności Towarzystwa i czynnie ją popierać;
c) opłacać regularnie składki członkowskie.

Art. 19. Członkiem Towarzystwa przestaje być ten, kto zgłosi 
pisemną rezygnację lub nie przestrzega statutu.

Rozdział III
Struktura

Art. 20. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie;
b) Zarząd.

Art. 21. Walne Zebranie zbiera się co trzy lata:
a) przyjmuje sprawozdania Zarządu i udziela mu absolutorium;
b) wybiera na trzy lata Zarząd;
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c) do ważności uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest obecność 
zwykłej większości członków zwyczajnych; w razie jej braku 
ogłasza się nowy termin Zebrania, które dokonuje swych czyn-
ności bez względu na liczbę zebranych;

d) uchwały zapadają zwyczajną większością głosów;
e) Walne Zebranie otwiera prezes, obradami kieruje specjalnie 

wybrany przewodniczący, sekretarzuje i prowadzi protokół 
sekretarz powołany przez przewodniczącego.

Art. 22. Władzą wykonawczą jest Zarząd powołany na okres 
trzech lat przez Walne Zebranie.

Art. 23. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza 
i skarbnika.

Art. 24. Do czynności Zarządu należy:
a) zwoływanie Walnych Zebrań i przygotowywanie dla nich 

porządku dziennego;
b) wykonywanie uchwał Walnych Zebrań;
c) czuwanie nad prawidłową działalnością Towarzystwa;
d) organizowanie posiedzeń naukowych.

Art. 25. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów; w razie 
równości głosów rozstrzyga głos prezesa.

Art. 26. Zebranie Zarządu odbywa się przynajmniej raz w roku.

Art. 27. Prezes reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i czuwa 
nad prawidłową działalnością Zarządu.

Art. 28. Wiceprezes zastępuje prezesa w czynnościach w razie 
potrzeby.

Art. 29. Sekretarz prowadzi protokół zebrań Towarzystwa.

Art. 30. Skarbnik prowadzi kasę Towarzystwa.



Art. 31. Przeprowadzanie zmian w niniejszym Statucie lub uchwa-
lanie nowego dokonuje się na Walnym Zebraniu uchwałą 
większości głosów.

Art. 32. Statut zatwierdza ordynariusz diecezji.

Niniejszy Statut zatwierdzam

+ Wiesław Alojzy Mering
Biskup Włocławski

Włocławek, 30.10.2017 roku.


