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STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Ewangelickie, zwane dalej w skrócie 

Towarzystwem. 

2. Towarzystwo jest bezpośrednim kontynuatorem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 

założonego w Poznaniu w 1919 r. 

§ 2 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Zarządu 

Głównego Towarzystwa jest miasto Katowice. 

§ 3 

Towarzystwo ma prawo zakładania Oddziałów poza granicami Polski. 

§ 4 

Towarzystwo ma prawo zakładania Oddziałów, które mogą uzyskać osobowość prawną. 

§ 5 

Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

(tekst jednolity: Dz.U. nr 79 poz. 855 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 

niniejszego statutu. 

§ 6 

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci, znaku i odznak, według wzorów zatwierdzanych 

przez Zarząd Główny. 

§ 7 

1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków, jednakże 

do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników. 

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. 

3. Wypracowany dochód z działalności gospodarczej w całości przeznacza się na działalność 

statutową. 

§ 8 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych 

o tych samych lub podobnych założeniach i celach działalności. 

Rozdział II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 9 

Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie więzi wśród społeczności ewangelickiej,                          

kultywowanie jej tradycji oraz obrona interesów i dobrego imienia ewangelicyzmu w Polsce.                                             

                                                            § 10 

Cele określone w § 9 Towarzystwo realizuje poprzez:     

a) pogłębianie wspólnoty polskich ewangelików w warunkach diaspory; 
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b) zapoznawanie społeczeństwa polskiego z tradycjami Reformacji i znaczeniem 

Kościołów ewangelickich w Rzeczypospolitej Polskiej; 

c) umacnianie w społeczeństwie polskim zasad tolerancji religijnej i pluralizmu 

wyznaniowego; 

d) krzewienie zasad moralnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym 

oraz prowadzenie pracy wychowawczej; 

e) promowanie kultury, sztuki i tradycji regionalnych; 

f) promowanie i organizację wolontariatu; 

g) działalność oświatową i turystyczno-krajoznawczą; 

h) działalność charytatywną; 

i)  prowadzenie działalności wydawniczej, prasowej i w innych środkach masowego    

     przekazu przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r.   

     Prawo prasowe; 

j) utrzymywanie łączności z organizacjami kościelnymi i Kościołami w Polsce 

oraz w innych krajach; 

k) gromadzenie i ochronę materiałów archiwalnych i pamiątek historycznych z dziejów 

polskiego ewangelicyzmu. 

Rozdział III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 11 

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:  

a) zwyczajnych, 

b) honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba pełnoletnia, wyznania 

ewangelickiego, akceptująca postanowienia niniejszego statutu i przyjęta w poczet 

członków przez zarząd oddziału na podstawie pisemnej deklaracji. 

3. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Delegatów osobie szczególnie 

zasłużonej w realizacji celów Towarzystwa, na wniosek Zarządu Głównego. 

4. Kandydatów na członka honorowego może zgłosić każdy członek Towarzystwa 

po akceptacji i za pośrednictwem zarządu oddziału. 

§ 12 

1. Zwyczajny członek Towarzystwa ma:  

a) czynne i bierne prawo wyborcze przy wybieraniu wszystkich władz 

Towarzystwa; 

b) prawo uczestnictwa w Walnych Zebraniach Delegatów; 

c) prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Towarzystwa; 

d) prawo korzystania z wszelkich form działalności Towarzystwa. 

2. Honorowy członek towarzystwa ma prawa zapisane w § 12 ust.1 lit. b , c oraz d. 

§ 13 

1. Członek Towarzystwa ma obowiązek: przestrzegania postanowień statutu i uchwał 

władz Towarzystwa. 

2. Obowiązkiem członka Towarzystwa jest czynny udział w realizacji jego zadań. 

3. Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek regularnego opłacania składek.  

                                                                  § 14 

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego 

na piśmie. 
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2. Członkostwo ustaje także na skutek skreślenia z listy członków za uchylanie się 

od obowiązków wynikających z § 13 statutu. 

3. Członek Towarzystwa zostaje również skreślony w przypadku działania na szkodę 

Towarzystwa, stwierdzonego w trybie niniejszego statutu. 

4. Skreślenie z członkostwa następuje w razie pozbawienia przez sąd praw publicznych. 

5. Ustanie członkostwa następuje w razie jego śmierci. 

§ 15 

W razie skreślenia członka przez zarząd oddziału w oparciu o § 14 pkt. b, c, zainteresowanemu 

przysługuje prawo odwołania się do Sądu Polubownego. Odwołanie wnosi się 

za pośrednictwem zarządu oddziału na piśmie, w terminie jednego miesiąca od daty 

zawiadomienia o pozbawieniu członkostwa. Od orzeczenia Sądu Polubownego przysługuje 

prawo odwołania się, w terminie jednego miesiąca, do Walnego Zebrania Delegatów 

za pośrednictwem Zarządu Głównego. Uchwała Walnego Zebrania Delegatów jest ostateczna. 

Rozdział IV. WŁADZE TOWARZYSTWA  

§ 16 

Władzami Towarzystwa są: 

a) Walne Zebranie Delegatów; 

b) Zarząd Główny; 

c) Główna Komisja Rewizyjna; 

d) Sąd Polubowny. 

§ 17 

Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata. 

                                                                        § 18 

1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile przepisy statutu nie stanowią 

inaczej. Głosowanie odbywa się w trybie jawnymi, chyba że obecni postanowią inaczej. 

2. W przypadku braku kworum wyznacza się tego samego dnia pół godziny później drugi 

termin zebrania, podczas którego uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych. 

§ 19 

Wybory do wszystkich władz odbywają się w głosowaniu tajnym, o ile inaczej nie postanowi 

Walne Zebranie Delegatów. Liczba zgłaszanych delegatów nie jest ograniczona. 

Walne Zebranie Delegatów 

§ 20 

Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa. Kadencja delegatów trwa 

od daty odbycia Walnego Zebrania Delegatów do chwili otwarcia posiedzenia następnego 

Walnego Zebrania Delegatów. 

§ 21 

Uchwały mogą być powzięte jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, a w innych 

za zgodą Walnego Zebrania Delegatów. 
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§ 22 

Walne Zebranie Delegatów wybiera przewodniczącego i sekretarza. 

§ 23 

Walne Zebrania Delegatów są zwyczajne i nadzwyczajne. 

§ 24 

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 

a) określanie zasadniczego kierunku działalności Towarzystwa; 

b) zatwierdzanie sprawozdań z działalności i bilansu Zarządu Głównego, Komisji 

Rewizyjnej oraz Sądu Polubownego; 

c) rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej oraz odwołań 

od orzeczeń Sądu Polubownego; 

d) rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielania absolutorium 

Zarządowi Głównemu; 

e) wybór władz Towarzystwa; 

f) na wniosek Zarządu Głównego rozwiązywanie oddziałów Towarzystwa; 

g) uchwalanie statutu lub jego zmiany; 

h) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa; 

i) ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich – Walne Zebranie 

Delegatów może upoważnić Zarząd Główny do ustalania wysokości wpisowego 

i składek; 

j) rozporządzanie majątkiem nieruchomym Towarzystwa; 

k) podejmowanie uchwał w innych sprawach, które w myśl statutu wymagają zgody 

Walnego Zebrania Delegatów; 

l) rozwiązanie Towarzystwa. 

§ 25 

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny. O terminie, miejscu 

i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd Główny zawiadamia delegatów 

pisemnie, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem obrad. 

§ 26 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny: 

a) z własnej inicjatywy; 

b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej; 

c) na wniosek 1/3 części ogółu delegatów Towarzystwa, zgłoszony na piśmie z podaniem 

motywów oraz proponowanym porządkiem obrad. 

§ 27 

W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą delegaci wybrani na zebraniach oddziałów, 

dotychczasowi członkowie Zarządu Głównego upływającej kadencji, a także przewodniczący 

Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego. 

Zarząd Główny 

§ 28 

1.  Zarząd Główny składa się z 7 członków: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 3 

członków. 
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2. Niefunkcyjnym członkom zarządu można przydzielić funkcje zastępcy sekretarza i 

zastępcy skarbnika. 

§ 29 

Prezesa Zarządu Głównego wybiera w oddzielnym głosowaniu Walne Zebranie Delegatów 

spośród osób posiadających mandat uczestnika Walnego Zebrania Delegatów. Po dokonaniu 

wyboru prezesa Walne Zebranie Delegatów przeprowadza wybór ze swojego grona członków 

Zarządu Głównego i dwóch ich zastępców, Główną Komisję Rewizyjną i dwóch jej zastępców 

oraz Sądu Polubownego i dwóch jego zastępców. 

§ 30 

Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swojego grona wiceprezesa, 

sekretarza i skarbnika. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu, w jego skład 

wchodzi wybrany zastępca, który uzyskał od  Walnego Zebrania Delegatów większą liczbę 

głosów. W tym trybie dokooptować można nie więcej niż dwóch członków. 

§ 31  

Do zadań i uprawnień Zarządu Głównego należy: 

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów; 

b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz; 

c) zarządzanie majątkiem Towarzystwa, ustalanie planu pracy, budżetu i sporządzanie 

bilansu; 

d) przedkładanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów; 

e) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów; 

f) rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków Towarzystwa; 

g) powoływanie oddziałów Towarzystwa, określanie obszaru ich działania 

oraz nadzorowanie ich działalności; 

h) zgłaszanie do Walnego Zebrania Delegatów wniosków o rozwiązanie oddziałów 

Towarzystwa; 

i) powoływanie zespołów i komisji jako organów doradczych Zarządu Głównego. 

§ 32 

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej jak dwa razy w roku. 

§ 33 

W sprawach zwykłych nie mających charakteru czynności prawnej, Towarzystwo reprezentuje 

Prezes lub jeden z członków Zarządu Głównego. 

Główna Komisja Rewizyjna 

§ 34 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Członkowie i zastępcy wybierają 

spośród członków przewodniczącego Komisji. 

2. Do Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać wybrani:  

a) członkowie Zarządu Głównego ani pozostający z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej, 



 

6 

 

b) skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok 

poprzedni.  

§ 35 

Postanowienia § 30 stosuje się odpowiednio. 

§ 36 

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia we wszystkich 

posiedzeniach Zarządu Głównego i zarządów oddziałów z głosem doradczym. 

§ 37 

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

a) czuwanie nad przestrzeganiem statutu; 

b) kontrola działalności Zarządu Głównego ze szczególnym uwzględnieniem spraw 

finansowych. Komisja ma prawo kontrolowania także działalności oddziałów; 

c) stawianie na Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa wniosku w przedmiocie 

absolutorium dla Zarządu Głównego; 

d) składanie Zarządowi Głównemu wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Delegatów, z podaniem przyczyny i propozycją porządku obrad; 

e) przedkładanie Zarządowi Głównemu i zarządom oddziałów wniosków i postulatów. 

§ 38 

Protokoły z dokonanych kontroli podpisuje co najmniej dwóch członków Komisji i są one 

przesyłane w ciągu 14 dni zainteresowanemu zarządowi do wiadomości i wykonania. 

Sąd Polubowny 
§ 39 

 Sąd Polubowny składa się z trzech członków. Przewodniczącego wybierają spośród członków 

wszyscy członkowie i zastępcy. 

§ 40 

Postanowienia § 30 stosuje się odpowiednio. 

§ 41 

Do zakresu działania Sądu Polubownego należy rozstrzyganie sporów między członkami 

Towarzystwa, wynikłych w związku z ich działalnością w Towarzystwie oraz rozpatrywanie 

odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach dotyczących członkostwa 

w Towarzystwie. 

Rozdział V. ODDZIAŁY 

§ 42 

Zarząd Główny w miarę potrzeby powołuje oddziały terenowe, liczące co najmniej 15 

członków i ustala obszar ich działalności. 
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§ 43 

Władzami oddziału są: 

a) walne zebranie członków; 

b) zarząd oddziału; 

c) komisja rewizyjna. 

§ 44 

Walne zebranie sprawozdawcze oddziału zwoływane jest raz na rok przez zarząd oddziału, 

a zebranie sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata. 

§ 45 

Do uprawnień walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy: 

a) uchwalanie programu działalności oddziału; 

b) wybór spośród uczestników walnego zebrania prezesa oddziału; 

c) następnie w odrębnym głosowaniu wybór członków zarządu oddziału w liczbie 3-6 

osób i dwóch zastępców; 

d) wybór komisji rewizyjnej oddziału w składzie 3 członków i 1 zastępcy przy 

zachowaniu odpowiednio warunków § 34 u.2 i 3; 

e) zatwierdzanie sprawozdań i bilansu zarządu oddziału; 

f) rozpatrzenie wniosku komisji rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium 

zarządowi oddziału; 

g) uchwalenie preliminarza budżetowego oddziału; 

h) rozpatrywanie wniosków zarządu oddziału i komisji rewizyjnej; 

i) wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów wg następującego klucza:  

1)  każdy oddział wybiera 2 delegatów.  

2)  w oddziałach liczących powyżej 100 członków wybiera się 3 delegatów  

      3)  kadencja delegatów trwa od Walnego Zebrania Delegatów do następnego     

           Walnego Zebrania Delegatów. 

§ 46 

Do zebrania sprawozdawczego należą uprawnienia wymienione w § 45 lit. e, f, g, h. 

§ 47 

Postanowienia §§ 18, 19, 21 i 22 stosuje się odpowiednio do walnego zebrania członków 

oddziału. 

§ 48 

Zarząd oddziału wybiera spośród członków zarządu sekretarza, skarbnika i zależnie od potrzeb 

wiceprezesa. Przepis § 28 u. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 49 

Do zadań zarządu oddziału należy: 

a) realizacja postanowień statutu oraz uchwał władz Towarzystwa; 

b) przedkładanie Zarządowi Głównemu oraz walnemu zebraniu członków oddziału 

rocznych sprawozdań ze swojej działalności; 

c) uchwalanie planu pracy i projektu preliminarza budżetowego; 

d) zwoływanie walnych zebrań członków oddziału; 

e) zarządzanie powierzonym majątkiem i funduszami oddziału. 
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§ 50 

1. Oświadczenie woli w imieniu oddziału Towarzystwa składają łącznie 2 osoby: prezes lub 

wiceprezes zarządu oddziału i skarbnik lub w jego zastępstwie sekretarz albo inny członek 

zarządu oddziału. 

2. W przypadku, gdy oddział Towarzystwa posiada osobowość prawną, rozporządzanie 

majątkiem nieruchomym oddziału wymaga zgody walnego zebrania członków wyrażonej 

w odrębnej uchwale. 

§ 51 

Komisja rewizyjna oddziału działa na zasadach Głównej Komisji Rewizyjnej. §§ 37 i 38 mają 

odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do oddziałów. 

Rozdział VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA 

§ 52 

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze Towarzystwa składają się:  

a) wpisowe i składki członkowskie; 

b) dary i subwencje; 

c) dochody z nieruchomości; 

d) dochody z działalności gospodarczej. 

3. Zabrania się:  

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa 

w stosunku do jego członków, członków organów, lub pracowników oraz osób, 

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa 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”, 

b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków jego 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, 

c) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków jego organów 

lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych 

towarzystwa, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

§ 53 

Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa jako całości składają łącznie 2 osoby: 

prezes lub wiceprezes Zarządu Głównego i skarbnik lub w jego zastępstwie sekretarz. 
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Rozdział VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA 

§ 54 

Zmiana statutu lub rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego 

Zebrania Delegatów. Wniosek o rozwiązanie Towarzystwa musi być zgłoszony przynajmniej 

jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Delegatów. Uchwała o rozwiązaniu 

Towarzystwa wymaga zgody 2/3 liczby delegatów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu osób 

uprawnionych do głosowania. 

§ 55 

1. W razie rozwiązania Towarzystwa, Walne Zebranie Delegatów powoła komisję 

likwidacyjną. Nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Kossaka 9 - Siemiradzkiego 8, 

przejdzie na własność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu. Komisja likwidacyjna 

ustali sposób podziału reszty majątku Towarzystwa z uwzględnieniem wszystkich 

kościołów ewangelickich, proporcjonalnie do ilości ich członków w Towarzystwie. 

2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. O gwarancjach wolności sumienia i wyznania z późniejszymi zmianami. 

Niniejszy statut złożono 3 kwietnia 1992 r. Dokonano zmian statutu i uchwalono tekst 

jednolity 1 maja 1998 r., dokonano zmian 9 października 2004 r. oraz 18 kwietnia 2015 r. 

 


