
Statut 
Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego (PTJK)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Polskie  Towarzystwo  Językoznawstwa  Kognitywnego,  zwane  w  dalszej  części  statutu  PTJK,  jest
towarzystwem naukowym powołanym przez pracowników naukowych uczelni polskich.
§ 2
PTJK działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest Poznań.
§ 3
PTJK używa pieczęci z napisem „polskie towarzystwo językoznawstwa kognitywnego”.
§ 4
PTJK może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych towarzystw o podobnym
celu działania.
§ 5
PTJK opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II
Cele i formy działania
§ 6
Celem PTJK jest:

1. propagowanie idei językoznawstwa kognitywnego;
2. stwarzanie warunków dla rozwoju badań kognitywnych;
3. upowszechnianie wyników badań członków PTJK;
4. stymulowanie badań interdyscyplinarnych w dziedzinie kognitywistyki.

§ 7
Realizacja celów PTJK następuje poprzez:

1. nawiązywanie kontaktów z instytucjami polskimi i zagranicznymi zajmującymi się naukami
kognitywnymi;

2. organizację seminariów, kongresów i innych typów spotkań o charakterze naukowym;
3. organizowanie akademickich zajęć fakultatywnych z dziedziny kognitywistyki;
4. organizację grup i szkół badawczych w centrach uniwersyteckich;
5. prowadzenie  działalności  wydawniczej  za  pomocą  następujących  form  wydawniczych:

publikacje  periodyczne  i  nieperiodyczne,  materiały  audiowizualne,  antologie,  zbiory
artykułów i monografie.

Rozdział III
Majątek PTJK
§ 8
Majątek PTJK powstaje:
ze składek członkowskich;



z dotacji,  subwencji,  darowizn,  spadków i  zapisów osób fizycznych i  prawnych mających miejsce
zamieszkania, czy siedzibę, w Polsce lub poza jej granicami, w tym z darowizn członków PTJK;
z ofiarności publicznej.
§ 9
Wszystkie środki finansowe PTJK przeznaczone są w całości na cele statutowe.
§ 10
Członkowie  PTJK,  których  prace  publikowane  są  przez  PTJK,  zrzekają  się  praw  do  honorariów
autorskich.
§ 11
Środki finansowe pozostające po rozwiązaniu PTJK zostają przeznaczone na cel naukowy ustalony i
zatwierdzony na ostatnim walnym zgromadzeniu członków PTJK.

Rozdział IV
Członkowie PTJK, ich prawa i obowiązki
§ 12
członkiem PTJK może być każda osoba pełnoletnia identyfikująca się z celami PTJK, niezależnie od jej
Obywatelstwa i miejsca zamieszkania.
§ 13
Członkiem  honorowym  PTJK  może  być  osoba  pełnoletnia  identyfikująca  się  z  celami  PTJK.
członkostwo honorowe nadawane jest mocą uchwały zarządu.
§ 14
Do obowiązków członków PTJK należy:

1. uczestniczenie w programie działania przyjętym przez większość członków;
2. przestrzeganie zasad etyki przyjętej przez ogół członków;
3. stosowanie się do regulaminów, uchwał i postanowień władz PTJK;
4. płacenie składek członkowskich.

§ 15
Do praw członków PTJK należy:

1. czynne i bierne prawo wyborcze;
2. współdecydowanie o programie działania;
3. prawo do publikacji swoich badań naukowych w wydawnictwach PTJK;
4. prawo do prezentacji dorobku naukowego na seminariach i kongresach;
5. prawo do odwołania się od uchwał w sprawach członkowskich do komisji rewizyjnej.

§ 16
Do praw honorowych członków PTJK należy prawo do głosu doradczego w sprawach celów i form
działania PTJK.
§ 17
1.  nabywanie  członkostwa  PTJK  następuje  po  wypełnieniu  deklaracji  członkowskiej  i  uiszczeniu
składki członkowskiej za dany rok.
2. przynależność do PTJK ustaje na skutek wystąpienia.

Rozdział V
struktura organizacyjna i władze PTJK
§ 18
Władzami PTJK są:



1. walne zgromadzenie członków polskiego towarzystwa językoznawstwa kognitywnego, zwane
dalej walnym zgromadzeniem;

2. zarząd polskiego towarzystwa językoznawstwa kognitywnego, zwany dalej zarządem;
3. komisja  rewizyjna  polskiego  towarzystwa  językoznawstwa  kognitywnego,  zwana  dalej

komisją rewizyjną;
4. rada  naukowa  polskiego  towarzystwa  językoznawstwa  kognitywnego,  zwany  dalej  radą

naukową.
§ 19
1.  Zarząd powoływany jest  przez Walne Zgromadzenie  zwykłą  większością  głosów w głosowaniu
tajnym w obecności  co  najmniej  2/3  członków PTJK  w pierwszym terminie.  Jeżeli  w pierwszym
terminie  nie  uczestniczy  przynajmniej  2/3  członków  PTJK,  uchwały  mogą  być  podjęte  zwykłą
większością  głosów oddanych  przez  członków obecnych  w drugim terminie,  który  powinien  być
podany w zawiadomieniu o posiedzeniu.
2.  Komisja  rewizyjna  powoływana  jest  przez  walne  zgromadzenie  zwykłą  większością  głosów  w
głosowaniu tajnym w obecności  co najmniej  2/3  członków PTJK w pierwszym terminie.  jeżeli  w
pierwszym terminie  nie uczestniczy przynajmniej  2/3 członków PTJK,  uchwały  mogą być  podjęte
zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych w drugim terminie, który powinien
być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu.
3.  Rada  naukowa  powoływana  jest  przez  walne  zgromadzenie  zwykłą  większością  głosów  w
głosowaniu tajnym w obecności  co najmniej  2/3  członków PTJK w pierwszym terminie.  jeżeli  w
pierwszym terminie  nie uczestniczy przynajmniej  2/3 członków PTJK,  uchwały  mogą być  podjęte
zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych w drugim terminie, który powinien
być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu.
§ 20
Kadencja wszystkich władz PTJK trwa 2 lata.
§ 21
Władzom  PTJK  przysługuje  prawo  kooptacji  w  wypadku  konieczności  uzupełnienia  składu.  na
najbliższym walnym zgromadzeniu wakujące miejsce zostanie uzupełnione w drodze wyboru zwykłą
większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności  co najmniej  2/3 członków PTJK.  jeżeli  w
pierwszym terminie  nie uczestniczy przynajmniej  2/3 członków PTJK,  uchwały  mogą być  podjęte
zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych w drugim terminie, który powinien
być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu.
§ 22
Uchwały władz PTJK podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności
co najmniej 2/3 członków PTJK w pierwszym terminie. jeżeli w pierwszym terminie nie uczestniczy
przynajmniej 2/3 członków PTJK, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych
przez  członków  obecnych  w  drugim  terminie,  który  powinien  być  podany  w  zawiadomieniu  o
posiedzeniu.
§ 23
Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:

1. uchwalanie głównych kierunków działalności PTJK;
2. zatwierdzanie planów, sprawozdań i działalności władz PTJK i ich członków oraz udzielanie

im absolutorium;
3. powoływanie, odwoływanie, zawieszanie organów władz PTJK i ich członków;
4. uchwalanie regulaminów PTJK;



5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu;
6. rozpatrywanie odwołań od decyzji pozostałych władz PTJK;
7. ustanawianie wysokości składek członkowskich.

§ 24
Do kompetencji zarządu należy:

1. opracowywanie planów działalności PTJK
2. reprezentowanie, kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem PTJK;
3. składanie sprawozdań z działalności przez zarząd walnemu zgromadzeniu;
4. przyjmowanie członków;
5. podejmowanie  uchwał  o  przystąpieniu  do  towarzystw  krajowych,  zagranicznych  i

międzynarodowych.
§ 25
Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie co najmniej jeden raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej
PTJK;

2. składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z działalności;
3. występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

§ 26
Zasady  i  tryb  postępowania  komisji  rewizyjnej  określa  regulamin  uchwalony  przez  walne
zgromadzenie.
§ 27
Do kompetencji rady naukowej należy:

1. planowanie tematyki spotkań naukowych PTJK;
2. opiniowanie złożonych do publikacji prac;
3. organizowanie prac wydawniczych.

§ 28
PTJK  przy  dokonywaniu  czynności  prawnych  o  charakterze  majątkowym  i  niemajątkowym
reprezentowane jest przez współdziałających przewodniczącego zarządu i skarbnika.
§ 29
Władze PTJK zwołują nie rzadziej  niż raz na rok walne zgromadzenie członków PTJK. O terminie,
miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia władze zawiadamiają członków PTJK co najmniej na
14 dni przed zwołaniem walnego zgromadzenia.
§ 30
Posiedzenia zarządu są zwoływane z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
§ 31
Rada naukowa jest zwoływana przez jej przewodniczącego nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
§ 32
Rozwiązanie się PTJK i  podjęcie decyzji  o zagospodarowaniu dóbr materialnych i  niematerialnych
następuje podczas walnego zgromadzenia mocą jego uchwały, zgodnie z §22 statutu.

Statut uchwalono 30 października 2000 roku.
Poprawki naniesiono 23.03.2012.



Poprawki naniesiono 26.10.2019. 


