STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA AFRYKANISTYCZNEGO

ROZDZIAŁ l - Postanowienia ogólne
§.1. Towarzystwo nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne", jest
stowarzyszeniem i ma z tego tytułu osobowość prawną.
§.2. Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne używa skrótu PTAfr. i w dalszej części Statutu
zwane jest Towarzystwem.
§.3. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Siedzibą Władz Towarzystwa jest m.st. Warszawa.
§. 4. W ramach Towarzystwa mogą działać sekcje i koła.
§. 5. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§. 6. Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne Zarząd Główny, Warszawa".
ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania
§.7. Celem Towarzystwa jest inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i popieranie
badań naukowych oraz popularyzowanie wiedzy o Afryce.
§. 8. Osiąganiu tego celu służy w szczególności:
1) organizowanie posiedzeń i zjazdów naukowych,
2) organizowanie odczytów i wykładów w kraju i za granicą,
3) prowadzenie prac badawczych w kraju i za granicą,
4) działalność doradcza oraz wykonywanie ekspertyz,
5) inicjowanie oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
6) prowadzenie kursów i szkoleń,
7) działanie na rzecz rozwijania ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy
afrykanistów oraz ich współpracy z instytucjami badawczymi, popularyzatorskimi,
wydawniczymi, kulturalnymi i gospodarczymi, których działalność ma związek z Afryką.
8) gromadzenie publikacji i dokumentacji oraz wszelkich zbiorów afrykanistycznych.
§. 9. Towarzystwo może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji
i stowarzyszeń.
§. 10. Towarzystwo w celu zapewnienia realizacji celów statutowych będzie
pozyskiwało dotacje oraz darowizny.
§. 11. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub we
współpracy z osobami prawnymi i fizycznymi.
ROZDZIAŁ III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
§. 12. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne (obywatele polscy lub
cudzoziemcy) i osoby prawne (z siedzibą w kraju lub za granicą) popierające cele
Towarzystwa.
O przyjęciu na członka decyduje Zarząd Główny Towarzystwa.
§. 13. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,

2) członków honorowych,
3) członków wspierających.
§. 14. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która prowadzi
działalność naukową w dziedzinie afrykanistyki lub pragnie w inny sposób uczestniczyć w
realizacji celów Towarzystwa, deklarująca chęć należenia do Towarzystwa w tym
charakterze i przyjęta na członka zwyczajnego przez Zarząd Główny.
§. 15. Walne Zgromadzenie Towarzystwa, na wniosek Zarządu Głównego nadaje
członkostwo honorowe osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie afrykanistyki.
§. 16. Członkiem wspierającym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub
osoba prawna wyrażająca chęć należenia do Towarzystwa w tym charakterze i przyjęta na
członka wspierającego przez Zarząd Główny.
§.17. Członkowie Towarzystwa mają prawo i obowiązek uczestniczenia w pracach
Towarzystwa, popierania jego działalności i inicjatyw. Zobowiązani są do przestrzegania
postanowień Statutu i uchwał Władz Towarzystwa i do regularnego opłacania składek
członkowskich.
§. 18. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek
członkowskich. Zasady opłacania składek członkowskich przez członków zwyczajnych
przebywających za granicą na stałe lub przez dłuższy okres czasu określane będą przez
Zarząd Główny.
§. 19. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje jedynie członkom zwyczajnym i
członkom honorowym Towarzystwa.
§. 20. Ustanie członkostwa następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu.
2) skreślenia przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich
za okres 2 lat, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia
3) śmierci członka.
4) skreślenia przez Zarząd Główny członka wspierającego w związku z utratą
osobowości prawnej.
§.21. Od decyzji Zarządu Głównego o skreśleniu członka przysługuje członkowi
prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie
jest ostateczna.
§. 22. Członkostwa honorowego pozbawić może jedynie Walne Zgromadzenie.
ROZDZIAŁ IV - Władze Towarzystwa
§.23. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd Główny,
3) Komisja Rewizyjna.
§. 24. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 3 lata. Wybieralne Władze Towarzystwa
lub jego sekcji i kół mogą być odwołane przed upływem tego terminu.
§. 25. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą zwyczajni i honorowi członkowie
Towarzystwa oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.
§. 26. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być
zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
§. 27. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie programu działalności Towarzystwa oraz kontrola jego realizacji,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Władz wybieralnych
Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o udzieleniu im absolutorium.

3) ustalanie liczby członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, wybór,
odwoływanie i uzupełnianie składu tych Władz.
4) wybór Przewodniczącego Zarządu Głównego i Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
5) nadawanie godności członka honorowego.
6) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Towarzystwa,
7) ustanawianie i określanie wysokości składek członkowskich
§. 28. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny z własnej
inicjatywy nie rzadziej niż 2 razy w ciągu kadencji. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie może być zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4
zwyczajnych członków Towarzystwa. Walne Zgromadzenie powinno być zwołane nie
później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku.
§. 29. Członkowie Towarzystwa winni otrzymać zawiadomienia o terminie i przedmiocie
obrad Walnego Zgromadzenia nie później niż na 7 dni przed jego odbyciem.
§. 30. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów ważnych w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby zwyczajnych członków Towarzystwa w
pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Zawiadomienie o drugim terminie powinno być z góry podane w zawiadomieniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia.
§. 31. Wybory Władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym.
§. 32. Przewodniczący Zarządu Głównego i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
wybierani są bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu.
§.33. Zarząd Główny składa się z 3-9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w
tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodnizącego, Skarbnika i Sekretarza. Zarząd Główny ma
prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji z
tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących
z wyboru.
§. 34. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
2) kierowanie działalnością Towarzystwa,
3) przyjmowanie i skreślanie członków,
4) podejmowanie wszelkich czynności, które nie są zastrzeżone dla innych Władz
Towarzystwa.
§.35. Zarząd Główny zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3
miesiące, zwoływany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Zarząd Główny
może podejmować uchwały wówczas, gdy jego członkowie zostali powiadomieni o
terminie i przedmiocie obrad co najmniej na 3 dni przed jego odbyciem, zaś w obradach
bierze udział przynajmniej połowa członków Zarządu Głównego, w tym Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością
głosów.
§. 36. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Komisja Rewizyjna ma prawo
dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji z tym,
że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z
wyboru.
§. 37. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy kontrola co najmniej raz w roku
całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej pod względem jej celowości, gospodarności oraz kontrola nad prawidłowością
sporządzania i przechowywania dokumentacji finansowej. Komisja Rewizyjna ma prawo
występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i
żądania wyjaśnień.

§. 38. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania i przedstawia wnioski Walnemu
Zgromadzeniu, w tym wniosek o udzielenie Zarządowi Głównemu absolutorium.
ROZDZIAŁ V - Majątek i fundusze Towarzystwa
§. 39. Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, prawa i
fundusze.
§. 40. Majątek Towarzystwa powstaje z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, zapisów i darowizn,
3) wpływów z własnej działalności i ofiarność; publicznej.
§.41. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane
są podpisy Przewodniczącego Zarządu Główngo (lub Wiceprzewodniczącego) i
Skarbnika.
ROZDZIAŁ VI - Koła i sekcje Towarzystwa
§.42. Grupa członków Towarzystwa w liczbie co najmniej 5 może założyć sekcję
iub koło Towarzystwa.
§.43. Założenie sekcji lub koła wymaga zgody Zarządu Głównego. Strukturę władz
sekcji i kół oraz zasady ich działania określają ich regulaminy wewnętrzne zatwierdzane
przez Zarząd Główny. Zarząd Główny może udzielić władzom sekcji lub koła ściśle,
określonych pełnomocnictw do reprezentowania Towarzystwa.
ROZDZIAŁ VII - Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§. 44. Uchwały o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością
głosów ważnych przy obecności conajmniej połowy uprawnionych do głosowania
członków Towarzystwa
§. 45. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów ważnych przy obecności conajmniej połowy uprawnionych do
głosowania członków Towarzystwa. Uchwała taka powinna obejmować decyzję o
przeznaczeniu pozostałego majątku.

