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STATUT 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINOLOGICZNEGO 

im. prof. STANISŁAWA BATAWII 

 

(uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 15 maja 1991 r.) 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława 

Batawii”, a w stosunkach międzynarodowych nazwę – w wersji francuskojęzycznej „Societé 

Polonaise de Criminologie” (SPC), w wersji angielskojęzycznej „Polish Society of 

Criminology” (PSC) i zwane jest dalej Towarzystwem.  

 

§ 2 

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

naczelnych – m.st. Warszawa. 

 

§ 3 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie 

obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, posiadającym osobowość prawną. 

 

§ 4 

Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe. 

 

§ 5 

Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Kryminologii (Societé 

Internationale de Criminologie”) i może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i 

zagranicznych.  

 

§ 6 
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Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem na otoku – „Polskie Towarzystwo 

Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii”. 

 

§ 7 

Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz rozwoju nauki kryminologii oraz innych nauk, 

zajmujących się problematyką przestępczości i zjawiskami patologii społecznej; inicjowanie i 

ocena programów i działalności, zmierzającej do zapobiegania i zwalczania przestępczości; 

popieranie kształcenia wysokokwalifikowanych kadr naukowych i praktyków; popieranie i 

inicjowanie działalności wydawniczej z zakresu kryminologii. 

 

§ 8 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

1) inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych; 

2) organizowanie kształcenia, odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów o 

charakterze naukowym lub popularnonaukowym; 

3) współpracę z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami, 

stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju; 

4) prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia wymiany informacji i 

doświadczeń, a zwłaszcza upowszechnienia dorobku kryminologii polskiej na forum 

międzynarodowym; 

5) współpracę z organami państwowymi, organizacjami społecznymi i innymi placówkami, 

zajmującymi się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości; 

6) wyrażanie opinii, dotyczących przygotowywanych aktów normatywnych oraz zgłaszanie 

projektów nowelizacji obowiązującego prawa; 

7) prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej; 

8) rozwijanie innych form działalności, służących realizowaniu statutowych celów 

Towarzystwa. 

 

Rozdział II 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 
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b) wspierających, 

c) honorowych. 

 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać tylko osoba fizyczna, zainteresowana i 

zajmująca się problematyką zapobiegania i zwalczania przestępczości. 

2. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, organizacja bądź instytucja, która 

zadeklaruje poparcie dla Towarzystwa i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Głównego. 

3. Tytuł członka honorowego Towarzystwo może przyznać osobie fizycznej, szczególnie 

zasłużonej w wymienionych dziedzinach. 

 

§ 11 

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji, 

wyrażającej wolę przystąpienia do Towarzystwa oraz popartej przez dwóch członków 

wprowadzających. 

2. Tytuł członka honorowego nadawany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek 

Zarządu Głównego. 

3. Od uchwały Zarządu Głównego o odmowie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa 

przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć w ciągu 4 tygodni 

od chwili otrzymania powiadomienia o odmowie.  

 

§ 12 

Członek zwyczajny Towarzystwa ma: 

a) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa, 

b) prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Towarzystwa, o których 

mowa w § 8. 

 

§ 13 

1. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa. 

2. Członkowie honorowi są zwolnieni od płacenia składek członkowskich. 

3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem praw 

wymienionych w § 12 pkt a) Statutu. 

 

§ 14 
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Członek Towarzystwa jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Towarzystwa, 

b) regularnego opłacania składek członkowskich, 

c) udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa. 

 

§ 15 

Funkcje z wyboru członkowie Towarzystwa pełnia honorowo. 

 

§ 16 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu. 

b) skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny, z powodu nieusprawiedliwionego 

zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres przekraczający 2 lata, pomimo 

pisemnego upomnienia. W razie wniesienia w całości zaległych składek, Zarząd Główny 

może przywrócić członkostwo osobie skreślonej na jej pisemny wniosek. 

c) wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego za rażące naruszenia obowiązków statutowych 

lub działanie na szkodę Towarzystwa. 

d) instancją odwoławczą od decyzji Zarządu Głównego w sprawach pozbawienia 

członkostwa jest Walne Zgromadzenie Towarzystwa. 

 

Rozdział III 

Władze Towarzystwa 

 

§ 17 

1. Władzami Towarzystwa są: 

a) Walne Zgromadzenie, 

b) Zarząd Główny, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz wynosi 4 lata. 

 

§ 18 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa, rozstrzygającą ostatecznie o 

wszystkich sprawach należących do zakresu jego działalności, które wynikają z realizacji 

celów statutowych.  
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2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. 

3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny raz na 2 lata. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny z własnej 

inicjatywy bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Towarzystwa 

w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku.  

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami, dla rozstrzygnięcia 

których zostało zwołane. 

 

§ 19 

W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Towarzystwa. Członkowie 

zwyczajni i honorowi mają głos stanowiący, a członkowie wspierający mają głos doradczy.  

 

§ 20 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Główny zawiadamia 

członków nie później niż na 3 tygodnie przed jego terminem.  

 

§ 21 

Walne Zgromadzenie otwiera prezes lub wiceprezes Zarządu Głównego. Następnie dokonuje 

się wyboru jego przewodniczącego i sekretarza. Przebieg obrad i uchwały Walnego 

Zgromadzenia są protokołowane, a protokół podpisują przewodniczący i sekretarz. 

 

§ 22 

1. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał: w I terminie przy obecności 

co najmniej 1/3 osób uprawnionych do głosowania, w II terminie przy obecności co 

najmniej 1/5 uprawnionych.  

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem 

uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu Towarzystwa. Każdy członek ma jeden głos; 

może być reprezentowany przez innego członka zwyczajnego na podstawie 

pełnomocnictwa. Nie można reprezentować więcej niż 2 członków. 

 

§ 23 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) wytyczanie ogólnego kierunku działalności Towarzystwa; 
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b) wybór w głosowaniu tajnym prezesa, wiceprezesa i władz Towarzystwa oraz wybory 

uzupełniające składu władz Towarzystwa, w przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie 

składu tych organów o więcej niż 1/3 członków, pochodzących z wyboru; 

c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji 

Rewizyjnej; 

d) podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu; 

e) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

f) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, w których wymagana jest decyzja 

Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 24 

Zarząd Główny składa się z maksimum 7 członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, 

sekretarza i skarbnika. 

 

§ 25 

1. Członkowie Zarządu Głównego wybierani są na 4 lata w głosowaniu tajnym. 

2. Liczba kandydatów winna przekraczać liczbę miejsc do obsadzenia. Wybór następuje 

bezwzględną większością głosów. Jeżeli żaden kandydat nie uzyskał takiej większości, 

głosowanie powtarza się po skreśleniu kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę 

głosów. 

3. Prezes i wiceprezesi wybierani są bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie. 

4. Nie można wchodzić w skład Zarządu Głównego więcej niż przez dwie kadencje pod 

rząd. 

 

§ 26 

1. Zarząd Główny odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 

pół roku. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 5 

członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa (za wyjątkiem przyjmowania 

członków wspierających oraz wykluczania ich).  

 

§ 27 

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy: 

a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
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b) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i zaleceniami 

Walnego Zgromadzenia; 

c) zarządzanie funduszem Towarzystwa; 

d) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia; 

e) przyjmowanie i skreślanie członków; 

f) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych; 

g) uzupełnienie, w razie potrzeby, składu Zarządu Głównego w liczbie nie przekraczającej 

1/3 składu tej władzy pochodzącej z wyboru; 

h) podejmowanie innych czynności, zmierzających do realizacji statutowych celów 

Towarzystwa, jeśli Statut nie zastrzega ich dla innych władz Towarzystwa. 

 

§ 28 

1. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech członków, nie będących członkami 

Zarządu Głównego, którzy wybierani są na okres 4 lat przez Walne Zgromadzenie w 

głosowaniu tajnym. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.  

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz do roku kontrolę całokształtu 

działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności trzech 

członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

4. Komisja Rewizyjna może dokonać uzupełnienia swojego składu tylko o jedną osobę.  

 

Rozdział IV 

Oddziały terenowe 

 

§ 29 

1. Na pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych z jednego lub kilku 

pobliskich województw, Zarząd Główny powołuje oddział terenowy. 

2. W razie zmniejszenia się liczby członków oddziału do poniżej 10 lub nie przejawiania 

przez oddział działalności przez okres roku, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o 

rozwiązaniu oddziału. 

 

§ 30 

Oddział terenowy realizuje cele statutowe Towarzystwa na swoim terenie. 
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§ 31 

Władzami oddziału są: Walne Zgromadzenie Członków Oddziału i  Zarząd Oddziału. 

 

§ 32 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy: 

a) realizowanie celów statutowych Towarzystwa; 

b) wybór w głosowaniu tajnym członków Zarządu Oddziału; 

c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału; 

d) podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi Oddziału; 

e) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, w których wymagana jest decyzja 

Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

 

§ 33 

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym 

przewodniczącego, jego zastępcę i członków Zarządu Oddziału na okres 4 lat; dokonuje 

też wyborów uzupełniających w przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie składu 

Zarządu Oddziału o więcej niż 1/3 członków, pochodzących z wyboru. 

2. Zarząd Oddziału składa się z co najmniej trzech osób. 

3. Zarząd Oddziału odbywa swe spotkanie w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa 

razy do roku. 

4. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Oddziału należy: 

a) kierowanie działalnością Towarzystwa na danym terenie zgodnie z postanowieniami 

Statutu i zaleceniami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa; 

b) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału; 

c) uzupełnienie, w razie potrzeby, składu Zarządu Oddziału o więcej niż 1/3 członków, 

pochodzących z wyboru; 

d) podejmowanie innych czynności, zmierzających do realizacji statutowych celów 

Towarzystwa, jeśli Statut nie zastrzega ich dla innych władz Towarzystwa. 

5. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej 3 członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

 

Rozdział V 
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Fundusze Towarzystwa 

 

§ 34 

1. Fundusze Towarzystwa pochodzą: 

a) z dotacji, darowizn i zapisów, 

b) ze składek członkowskich. 

2. Na fundusze Towarzystwa mogą też składać się dochody uzyskane z prowadzenia 

działalności gospodarczej w ramach obowiązującego w tym zakresie prawa.  

 

§ 35 

Funduszami Towarzystwa dysponuje Zarząd Główny, przeznaczając je na realizację celów 

statutowych Towarzystwa i przestrzegając zasad dobrego gospodarowania. Dokumenty w 

sprawach finansowych Towarzystwa mogą podpisywać: prezes, wiceprezesi, sekretarz i 

skarbnik Zarządu Głównego. Do ważności dokumentów potrzebne są dwa podpisy 

wymienionych osób. 

 

Rozdział VI 

Zamiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

 

§ 36 

Uchwałę o zmianie Statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4 

głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 37 

1. Towarzystwo może być rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia; uchwałę 

podejmuje się większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie podejmuje 

uchwałę o przeznaczeniu jego majątku. 


