Statut Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych
UNIVERSITAS
Wstęp:
Członkowie założyciele działając w głębokim przekonaniu, o konieczności podjęcia
wspólnego wysiłku dla poszerzenia możliwości i stworzenia różnorodnych form
publikowania rezultatów własnych badań pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
innych uczelni krakowskich i polskich postanawiają założyć Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Rozdział I
Postanowienia ogólne:
§1
Towarzystwo nosi nazwę „Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych
UNIVERSITAS” zwanego w dalszej części „Towarzystwem” lub „UNIVERSITAS”.
§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz
Towarzystwa jest miasto Kraków.
§3
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym działającym na podstawie przepisów
prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania.
§5
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§6
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak wg wzorów ustalonych przez Władze
Towarzystwa z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w tym zakresie.
Rozdział II
Cele i środki działania:
§7
Celem Towarzystwa jest:
1.) wspierać pracę naukową i naukowo-badawczą pracowników naukowych, autorów
publikacji naukowych i studentów,

str. 1

2.) ułatwianie wymiany informacji w środowisku naukowym przez skrócenie cyklu
wydawniczego publikacji,
3.) odciążenie pracy wydawnictw państwowych oraz uczelnianych,
4.) stworzenie lepszych warunków dla powstawania materiałów dydaktycznych
ułatwiających i wzbogacających prowadzenie zajęć ze studentami i uczniami szkół
ponadpodstawowych,
5.) utworzenie możliwości szybszego powstawania dorobku naukowego pracowników
wyższych uczelni zgodnie z wymogami zdobywania stopni naukowych
i awansowania,
6.) reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów i praw wobec
społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i zagranicą.
§8
Cele Towarzystwa realizowane są przez:
1.) współdziałanie z uczelniami, instytucjami naukowymi, komitetami i towarzystwami
oraz
stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi,
fundacjami
krajowymi
i zagranicznymi w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa,
2.) prowadzenie działalności wydawniczej przez edycję: monografii naukowych
pracowników uczelni, informatorów polsko- i obcojęzycznych charakteryzujących
pracę badawczą i jej wyniki, pomocy dydaktycznych, skryptów i podręczników,
zeszytów naukowych zawierających artykuły i recenzje oraz prace studentów,
czasopism naukowych pracowników wyższych uczelni; wydawane prace mają więc
rangę publikacji wydawnictwa uniwersyteckiego
3.) współdziałanie z właściwymi władzami i wydawnictwami przy opracowywaniu prac
wydawniczych,
4.) udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w sprawach związanych z wykonywaniem
przez nich prac wydawniczych,
5.) organizowanie kolportażu wydawanych opracowań wg ustaleń zarządu Towarzystwa
w porozumieniu z autorem – wydawcą,
6.) udzielanie pomocy w sprawach translatorskich.
Rozdział III
Członkowie – ich prawa i obowiązki:
§9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. honorowych
3. wspierających.
§10
1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele polscy lub obcy, którzy
w swoich działaniach zawodowych i społecznych związani są z celami działania
Towarzystwa oraz złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa,
2. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu podejmowane
bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jego członków
(50% + 1)
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§11
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
1.) czynnego i biernego wyboru do władz UNIVERSITAS zgodnie z postanowieniami
niniejszego statutu,
2.) udziału w pracach wydawniczych i innych pracach organizacyjnych związanych
z działalnością Towarzystwa wg zasad uchwalonych przez Zarzad,
3.) korzystanie z pomocy Towarzystwa w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
4.) korzystania z lokali i urządzeń Towarzystwa zgodnie z obowiązującym regulaminem.
§12
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1.) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz UNIVERSITAS,
2.) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych i przestrzegania zasad etyki
zawodowej,
3.) regularnego opłacania składek członkowskich wg zasad ustalonych przez Walne
Zgromadzenie UNIVERSITAS.
§13
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji
zaopiniowanej przez jednego członka Zarządu.
§14
1. Członkowstwo Towarzystwa ustaje na skutek:
a.) jednostronnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
b.) skreślenie z listy członków na skutek rocznego zalegania z opłatą składek
członkowskich,
c.) wykluczenia z Towarzystwa w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
na karę utraty praw publicznych,
d.) śmierci
2. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie z Towarzystwa następuje na podstawie
uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy członków Zarządu.
3. Od Uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie do 30-tu dni od dnia doręczenia
uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta wskutek odwołania jest
ostateczna.
§15
1. Członkowstwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie
obywatelom polskim lub obcym, szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i jego
celów.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązków płacenia składek członkowskich.
3. Inne prawa i obowiązki członków honorowych i wspierających określa Walne
Zgromadzenie.
§16
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które są zainteresowane
działalnością Towarzystwa i zadeklarują poparcie finansowe lub materialne.
2. Członkowie wspierający przyjmowani są na członków Towarzystwa na podstawie
zaakceptowanej przez Zarząd pisemnej deklaracji na czas określony lub nieokreślony.
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3. Forma i wysokość składek członkowskich członków wspierających ustalana jest przez
uzgodnienie pomiędzy władzą członka wspierającego i Zarządem Towarzystwa.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa:
§17
1. Władzami Towarzystwa są:
a.) Walne Zgromadzenie,
b.) Zarząd,
c.) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały władz za wyjątkiem przypadków określonych w statucie zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych. Obrady Walnego
Zgromadzenia zwołane w II terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
§18
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie z głosem stanowiących
oraz osoby zaproszone z głosem doradczym.
§19
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.) uchwalanie programu działalności Towarzystwa,
2.) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
udzielanie absolutorium Zarządowi,
3.) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4.) uchwalanie zmian statutu Towarzystwa i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu
Towarzystwa,
5.) uchwalanie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewnętrznych
Towarzystwa,
6.) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7.) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach skreślenia z listy członków
lub wykluczenia z Towarzystwa.
§20
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz na trzy lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy na żądanie
Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/3 aktualnej liczby członków. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie winno być zwołane do 60-ciu dni od otrzymania żądania,
wniosku albo podjęcia uchwały. Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy
objęte porządkiem obrad określonym w uchwale o jego zwołaniu.
§21
O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia oraz proponowanym porządku obrad
zawiadamia Zarząd co najmniej na 2 tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia.
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§22
Do kompetencji Zarządu należy:
1.) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
2.) ustalanie planów działalności Towarzystwa, jego budżetu oraz zatwierdzanie
sprawozdań z ich wykonania,
3.) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
4.) powoływanie i odwoływanie dyrekcji Towarzystwa wyłonionej przez Zarząd spośród
członków Towarzystwa lub osób zatrudnionych przez Zarząd. Dyrekcja
odpowiedzialna jest przed Zarządem za bieżące kierowanie sprawami Towarzystwa.
Członkowie Zarządu mogą wchodzić w skład dyrekcji,
5.) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
6.) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
7.) występowanie do właściwych organów administracji państwowej z wnioskami
o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez Towarzystwo koncesjonowanej
działalności gospodarczej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§23
Zarząd jest władzą wykonawczą Towarzystwa działającą między kolejnymi Walnymi
Zgromadzeniami i odpowiedzialną przed nimi.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są co najmniej 4 razy w roku.
Praca Zarządu organizowana jest przez stale działającą dyrekcję wg uchwalonego
przez Walne Zgromadzenie regulaminu.
Zarząd składa się z 5 do 10-ciu członków i wybiera ze swego grona prezesa, 2-óch
wiceprezesów, sekretarz i skarbnika.
Zarząd reprezentuje na zewnątrz w sprawach majątkowych 2-5 członków
posiadających pełnomocnictwo Zarządu.
Skład Zarządu może być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie, gdy jego liczba jest
mniejsza od pięciu.

§24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5-ciu członków i wybiera ze swego grona
przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Skład Komisji Rewizyjnej może być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie, gdy jej
liczba członków jest mniejsza od 3-ech osób.
§25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej
Towarzystwa,
2.) kontrola opłacania składek członkowskich i wykonywania usług przez członków
wspierających,
3.) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz oceną działalności i wnioskami
dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4.) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.
§26
1. Kontrola działalności całokształtu Towarzystwa odbywa się co najmniej raz w roku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
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3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów
Towarzystwa.
4. Organizację oraz tryb pracy w Komisji Rewizyjnej określa regulamin określony przez
Walne Zgromadzenie.
§27
1. Jeżeli w danym ośrodku naukowym liczba członków Towarzystwa przekroczy
20 Walne Zgromadzenie może utworzyć oddział terenowy.
2. Stopień samodzielności i szczegółowy zakres działania oraz strukturę organizacyjną
oddziału terenowego określa Walne Zgromadzenie na wniosek członków tego
oddziału.
3. W przypadku, gdy liczba członków oddziału terenowego przekroczy 40-ści osób
Walne Zgromadzenie może zezwolić na utworzenie odrębnego Towarzystwa
posiadającego osobowość prawną.
Rozdział V
Majątek Towarzystwa
§28
1. Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze, licencje
i patenty oraz prawa na dobrach niematerialnych.
2. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, dochodów z majątku
ruchomego i nieruchomego, dochodów z działalności statutowej i gospodarczej oraz
darowizn, zapisów i dotacji.
§29
1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictw, wymagany jest podpis prezesa
lub wiceprezesa.
2. Do ważności pism i innych dokumentów wymagany jest podpis prezesa
lub wiceprezesa.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.
§30
1. Zmiana statutu, rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia
podjętej większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy osób uprawnionych
do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie
zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.
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