Tekst Jednolity z dnia 13 września 2016 roku

STATUT STOWARZYSZENIA

„Towarzystwo Historyczne im. Szembeków”
z dnia 13 września 2016 roku
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Historyczne im. Szembeków” .
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na zasadach określonych w przepisach
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r., Nr 79. poz. 855 z późn. zm.) oraz w postanowieniach niniejszego Statutu.
§4
Stowarzyszenie może wstępować lub współdziałać z krajowymi lub międzynarodowymi
organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników,
zleceniobiorców oraz podwykonawców na zasadach przewidzianych w „Kodeksie pracy”
oraz „Kodeksie cywilnym”.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji.
§6
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności, związanej z propagowaniem historii
Polski. W szczególności celem Stowarzyszenia jest:
1) szerokie prezentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i politycznego Rodu
Szembeków,
2) opracowanie wszelkich naukowych opracowań oraz wspomnień dotyczących Rodu
Szembeków i innych Rodów Polskich,
3) zbieranie wszelkich pamiątek po znakomitych Rodach Polskich,
4) ochrona i upamiętnianie miejsc związanych z pobytem w nich znakomitych Rodów
Polskich, a w szczególności Rodu Szembeków i Rodzin spokrewnionych, poprzez
tworzenie także izb pamięci,
5) wspomaganie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i turystyki, a w szczególności
w odniesieniu do dzieci i młodzieży,
6) przyznawanie stypendiów naukowych,
7) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
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8) organizowanie festiwali teatralnych, wystaw, sesji, konferencji, seminariów, zebrań,
odczytów związanych z celem Towarzystwa Historycznego im. Szembeków,
9) prowadzenie wydawnictw i publikacji periodycznych i nieperiodycznych, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
10) organizowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
11) współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w Kraju i zagranicą,
12) współpraca z organizacjami polonijnymi i instytucjami w Kraju,
13) organizowanie wycieczek szlakami związanymi z historią i kulturą narodową Polski,
14) propagowanie wychowania dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wartości zawartych
w sformułowaniu: „Bóg , Honor, Ojczyzna”.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
1) pracę członków Stowarzyszenia i współpracowników,
2) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
3) prowadzenie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
4) prowadzenie akcji informacyjnych,
5) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie sfery
zadań publicznych i kulturalnych, objętych celami statutowymi Stowarzyszenia,
6) udział jako organizacja społeczna w postępowaniach sądowych i administracyjnych
związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
7) wybieranie swych przedstawicieli w szczególności na kandydatów do : rad sołeckich, rad
miejsko – gminnych, Sejmików Samorządowych Województw, Sejmu i Senatu RP oraz
władz naczelnych organów samorządowych i rządowych.
§8
Przy Stowarzyszeniu działać będą kluby tematyczne:
1) Klub Teatralny im. Aleksandra hr. Fredry,
2) Klub Malarski im. Artysty Stanisława Szembeka,
3) Klub Literacki „Pegaz” im. Władysława Sebyły,
4) Klub Dyplomacji im. Jana hr. Szembeka.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

§9
Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.
Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy lub cudzoziemcy, mający pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, popierające cele Stowarzyszenia
i wspierające Stowarzyszenie materialnie.
Członkami Honorowymi, w tym Członkami Honorowymi Zarządu, mogą być osoby
fizyczne wyróżniające się w pracy na rzecz społeczeństwa lub propagowania działalności
w duchu wskazanym przez cele Stowarzyszenia.
Godność Członka Honorowego nadaje i pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu Krajowego .
Członek Honorowy będący osobą fizyczną, korzysta z wszelkich uprawnień
przysługujących członkom zwyczajnym i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
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§ 10
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających odbywa się na podstawie
uchwały Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, po złożeniu przez zainteresowanego pisemnej
deklaracji oraz rekomendacji udzielonej przez dwóch członków Stowarzyszenia i przyjęciu
przez Zarząd Oddziału.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczyć na Walnych Zgromadzeniach z głosem stanowiącym oraz czynnym
i biernym prawem wyborczym;
b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia;
c) korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz z uprawnień wynikających ze Statutu
i działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają prawo:
a) uczestniczyć z głosem doradczym, osobiście albo poprzez swoich przedstawicieli,
w Walnych Zgromadzeniach;
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi mają prawo:
a) uczestniczyć z głosem opiniującym w Walnych Zgromadzeniach;
b) na zaproszenie, uczestniczyć z głosem doradczym w pracach innych organów
Stowarzyszenia;
c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Członkowie Honorowi Zarządu, maja prawo:
a) uczestniczyć z głosem opiniującym w Walnych Zgromadzeniach,
b) uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
c) na zaproszenie, uczestniczyć z głosem doradczym w pracach innych organów
Stowarzyszenia,
d) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie zwyczajni oraz wspierający zobowiązani są do:
a) działalności wspomagającej statutowe cele Stowarzyszenia,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
c) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,
d) opłacania składek członkowskich.
§ 13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w następujących przypadkach:
a) wystąpienia ze Stowarzyszenia, poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia
na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
b) śmierci lub rezygnacji członka,
c) wykluczenia na podstawie ostatecznej uchwały Zarządu Krajowego Stowarzyszenia,
w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d) nie uiszczania składki członkowskiej przez ponad rok.
2. Od uchwały Zarządu Krajowego Stowarzyszenia o wykluczeniu, stronie przysługuje
prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni, od dnia doręczenia
uchwały.
3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
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4. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, członek pozostaje
zawieszony w prawach członkowskich.
§ 14
1. Członek Stowarzyszenia, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu, może
zostać zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia,
na okres do 1 roku, a w sprawach poważniejszych wykluczony całkowicie.
2. Od uchwały Zarządu Krajowego Stowarzyszenia o zawieszeniu, stronie przysługuje
prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia
uchwały.
3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
4. Do czas rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, członek pozostaje
zawieszony w prawach członkowskich.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Krajowe,
2) Zarząd Krajowy,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 16
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Krajowe, zwoływane przez
Zarząd Krajowy w czasie okresu co 4 lata.
§ 17
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Krajowego, poza wymienionymi odrębnie w treści
niniejszego Statutu, należy:
1) wybór Prezesa Stowarzyszenia,
2) uchwalanie generalnych kierunków działania Stowarzyszenia,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu,
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
6) stanowienie o składkach członkowskich,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 18
W Walnym Zgromadzeniu Krajowym biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający,
3) z głosem opiniującym – członkowie honorowi.
§ 19
1. O ile postanowienia Statutu Stowarzyszenia nie stanowią inaczej, uchwały Walnego
Zgromadzenia Krajowego, zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy
obecności co najmniej 1/5 (jednej piątej) ogólnej liczby członków.
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2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Krajowego dotyczące spraw osobowych oraz zmian
Statutu, zapadają większością ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych, przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
§ 20
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Krajowego, Zarząd
Krajowy Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem
Zgromadzenia, listem poleconym, zwykłym, kurierem lub pocztą elektroniczną, albo
w innej formie.
2. Możliwe jest podejmowanie przez Walne Zgromadzenie Krajowe uchwał na posiedzeniu
odbytym bez formalnego zwoływania, o ile wezmą w nim udział wszystkie osoby
uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Krajowym z głosem stanowiącym,
które wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Jeśli na obradach Walnego Zgromadzenia Krajowego nie będzie wymaganej dla quorum
liczby członków Stowarzyszenia, to Zarząd Krajowy może zwołać Walne Zgromadzenie
Krajowe, bez wymaganej liczby członków Stowarzyszenia w drugim terminie –
w godzinę później niż termin podany w pierwszym terminie.
§ 21
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowe, zwoływane jest przez Zarząd Krajowy
Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowe powinno zostać zwołane na dzień
przypadający najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia prawidłowego wniosku
i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego
w terminie wskazanym w ust. 2, jak również w przypadku braku możliwości jego
zwołania przez Zarząd Krajowy, uprawniona do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie Krajowe wybiera członków Zarządu Krajowego, Komisji
Rewizyjnej. Głosowanie nad ich wyborem ma charakter tajny, chyba że Walne
Zgromadzenie Krajowe postanowi o jawnym głosowaniu.
2. Kadencja Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa przez
okres 4 lat.
3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Krajowego oraz funkcji członka Komisji
Rewizyjnej.
4. Członkowie Zarządu Krajowego oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami
skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
§ 23
1. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia składa się z nie mniej niż pięć i nie więcej niż dziewięciu
członków, w tym Prezesa.
2. Wyboru Prezesa Stowarzyszenia i pozostałych członków Zarządu Krajowego dokonuje
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, spośród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
3. Mandat członka Zarządu Krajowego wygasa, w przypadku:
a) utraty statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej,
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c) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,
d) upływu kadencji Zarządu, w skład którego dany członek wchodził i wybrania w jego
miejsce Zarządu Krajowego kolejnej kadencji.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Krajowego z przyczyn innych, niż
wskazane w ust. 3 litera „d”, pozostałym członkom Zarządu Krajowego Stowarzyszenia
przysługuje prawo dokooptowania w skład Zarządu nowego członka. Dla skuteczności
dokooptowania w skład Zarządu wymagane jest podjęcie jednomyślnej uchwały przez
wszystkich członków Zarządu. Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może
przekroczyć ½ składu Zarządu pochodzącego z wyboru.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Krajowego pełniącego funkcję
Prezesa Zarząd powierza funkcję Prezesa jednemu spośród pozostałych członków
Zarządu, względnie nowemu członkowi, dokooptowanemu stosownie do ust. 4.
6. Członkowie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, w tym członkowie dokooptowani
w sposób wskazany w ust. 4 oraz 5, powoływani są na okres wspólnej kadencji.

1.

2.
3.

4.

5.

§ 24
Do kompetencji Zarządu Krajowego należy :
a) Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
c) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
e) uchwalanie planów działania Stowarzyszenia,
f) decydowania o sprawach powołania i rozwiązania Oddziałów oraz nadzorowanie ich
działalności, oraz określanie ich zasięgu terytorialnego,
g) zawieszenie w czynnościach Zarządów Oddziałów terenowych lub poszczególnych
ich członków,
h) zawieszenie uchwał walnych zebrań Oddziałów terenowych jeżeli są sprzeczne
z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Statutu lub uchwałami Władz
Stowarzyszenia,
i) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
j) nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie Oddziałów terenowych Stowarzyszenia,
k) opracowanie planu działalności i budżetu Stowarzyszenia,
l) ustalenia regulaminów i instrukcji dla Oddziałów terenowych Stowarzyszenia,
m) inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień Statutu,
n) przyjmowanie członków zamieszkałych poza terenem Oddziałów,
o) przyjmowanie członków zgłoszonych przez Zarządy Oddziałów,
p) inicjowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
q) udzielanie pomocy Zarządom Oddziałów,
Prezydium Zarządu Krajowego w składzie Prezes, Sekretarz i Skarbnik spotyka się nie
rzadziej niż raz na pół roku.
Prezes Zarządu koordynuje działalność prezydium Zarządu Krajowego, Zarządu
Krajowego oraz Oddziałów terenowych i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Funkcje swe wykonuje przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.
Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu
Krajowego działający samodzielnie, albo dwóch członków Zarządu Krajowego
działających łącznie.
Sekretarz kieruje bieżącą działalnością Zarządu Krajowego, jego sekretariatu
i współpracuje z Oddziałami terenowymi.
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6. Skarbnik zajmuje się sprawami finansowymi Stowarzyszenia. Sprawuje kontrolę nad
działalnością gospodarczą w celu uzyskania środków na działalność statutową
Stowarzyszenia.
7. Do składania za Stowarzyszenie oświadczeń woli w sprawach majątkowych, upoważnieni
są Prezes, ze Skarbnikiem lub Sekretarzem.
8. Zarząd Krajowy może ustanawiać pełnomocników Stowarzyszenia do dokonywania
czynności prawnych różnego rodzaju lub wykonania określonych czynności prawnych.
9. Zarząd Krajowy jeśli uzna to za słuszne, może określić uchwałą swój regulamin pracy.
10. Zarząd Krajowy może powoływać komisje i zespoły problemowe, określając ich skład
i funkcję.
§ 25
1. Posiedzenia Zarządu Krajowego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz na 9 miesięcy.
2. Uchwały Zarządu Krajowego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej trzech członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa
Stowarzyszenia.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli
całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowo – gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu
Zgromadzeniu Krajowemu.
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Krajowemu wniosek w sprawie
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia
z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
6. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa, w przypadku:
a) utraty statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej,
c) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,
d) jego wyboru lub dokooptowania w skład Zarządu Krajowego,
e) upływu kadencji Komisji Rewizyjnej, w skład której dany członek wchodził
i wybrania w jej miejsce Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej z przyczyn innych, niż
wskazane w ust. 6 litera „e”, pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
przysługuje prawo dokooptowania w skład Komisji Rewizyjnej nowego członka. Uchwała
o dokooptowaniu w skład Komisji Rewizyjnej wymaga jednomyślnej uchwały podjętej
przez pozostałych członków. Liczba dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej nie
może przekroczyć ½ składu Komisji Rewizyjnej pochodzącego z wyboru.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej pełniącego funkcję jej
Przewodniczącego, Komisja Rewizyjna powierza tę funkcję jednemu spośród pozostałych
członków Komisji Rewizyjnej, względnie nowemu członkowi, dokooptowanemu
stosownie do ust. 7.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, w tym członkowie dokooptowani
w sposób wskazany w ust. 7, powoływani są na okres wspólnej kadencji.
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10. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 27
W przypadku nie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Krajowe absolutorium ustępującemu
Zarządowi krajowemu, jego członkowie nie mogą kandydować do nowo wybieranych Władz
Stowarzyszenia.
§ 28
1. Głosowania na zebraniach wszystkich Władz Stowarzyszenia przeprowadza się jawnie,
chyba że ¼ obecnych na zebraniach członków zarządu, zażąda ich utajnienia.
2. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza się tajnie, chyba że Władze
Stowarzyszenia postanowią inaczej.
3. W zebraniach wszystkich władz naczelnych Stowarzyszenia, członkowie mogą brać udział
wyłącznie osobiście.
§ 29
Kadencja Władz naczelnych trwa przez okres między dwoma Zjazdami Walnymi
Stowarzyszenia, a władz Oddziałów między dwoma zwyczajnymi Zebraniami Walnymi
Oddziału.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 30
Stowarzyszenie może powoływać Oddziały.
Oddział posiada minimum 10 członków Stowarzyszenia.
Oddział wybiera na Walnym Zebraniu Władze Oddziału .
Kadencja Władz Oddziału trwa nie dłużej niż kadencja Władz Stowarzyszenia.
Oddziały realizują swoje działania zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.
Zarząd Oddziału stanowi od 3 do 5 członków.

§ 31
Władzami Oddziału są:
1. Walne Zebrania Członków Oddziału i zebranie członków Oddziału.
2. Zarząd Oddziału.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 32
1.Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału na wniosek Zarządu Krajowego
Stowarzyszenia lub z własnej inicjatywy.
2.W zebraniu z głosem decydującym uczestniczą wszyscy członkowie Oddziału.
3.Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
§ 33
1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi 3 członków wybranych przez Walne Zebranie
Oddziału : Prezes Oddziału, Sekretarz Oddziału, Skarbnik Oddziału. Jeśli liczebność
osiągnie w Oddziale 25 członków , to skład jego Zarządu może być uzupełniony na
Walnym Zebraniu członków Oddziału do pięciu osób.
2. Zarząd Oddziału wybierany jest na Walnym Zebraniu Oddziału.
3. Zarząd Oddziału kieruje bezpośrednio pracami Oddziału zgodnie z celami statutowymi
i wytycznymi Zarządu Krajowego, utrzymuje kontakt z władzami Stowarzyszenia, zbiera
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składki i przekazuje je do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, poza częścią należną
Oddziałowi.
4. Do kompetencji Zarządu Oddziału w szczególności należy:
a) prowadzenie spraw majątkowych w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd
Krajowy, decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu
Oddziału,
b) decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Oddziału,
c) zwoływanie zwyczajnych i Walnych zebrań członków.
5. Prezydium Zarządu Oddziału kieruje bieżącą pracą Oddziału w okresie pomiędzy
posiedzeniami Zarządu.
6.Mandat członka Zarządu Oddziału wygasa, w przypadku,
a) utraty statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji;
d) upływu kadencji Zarządu Oddziału, w skład którego dany członek wchodził
i wybrania w jego miejsce Zarządu Oddziału kolejnej kadencji.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Oddziału z przyczyn innych, niż
wskazane w ust. 6, litera „d”, pozostałym członkom Zarządu Oddziału Stowarzyszenia
przysługuje prawo dokooptowania w skład Zarządu nowego członka. Dla skuteczności
dokooptowania w skład Zarządu Oddziału wymagane jest podjęcie jednomyślnej uchwały
przez wszystkich członków Zarządu oddziału. Liczba dokooptowanych członków Zarządu
nie może przekroczyć ½ składu Zarządu Oddziału pochodzącego z wyboru.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Oddziału pełniącego funkcję
Prezesa, Zarząd powierza funkcję Prezesa, jednemu spośród pozostałych członków
Zarządu Oddziału, względnie nowemu członkowi, dokooptowanemu stosownie do ust. 7.
§ 34
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku
kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowo – gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu
Zgromadzeniu Oddziału.
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Oddziału wniosek w sprawie
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
6. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa, w przypadku:
a) utraty statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej,
c) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,
d.) jego wyboru lub dokooptowania w skład Zarządu Krajowego,
e) upływu kadencji Komisji Rewizyjnej Oddziału, w skład której dany członek wchodził
i wybrania w jej miejsce Komisji Rewizyjnej Oddziału kolejnej kadencji.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej Oddziału z przyczyn
innych, niż wskazane w ust. 6 litera „e”, pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej
Oddziału Stowarzyszenia przysługuje prawo dokooptowania w skład Komisji Rewizyjnej
Oddziału nowego członka. Uchwała o dokooptowaniu w skład Komisji Rewizyjnej
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Oddziału wymaga jednomyślnej uchwały podjętej przez pozostałych członków. Liczba
dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może przekroczyć ½ składu
Komisji Rewizyjnej Oddziału pochodzącego z wyboru.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej Oddziału pełniącego
funkcję jej Przewodniczącego, Komisja Rewizyjna Oddziału powierza tę funkcję jednemu
spośród pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Oddziału, względnie nowemu
członkowi, dokooptowanemu stosownie do ust. 7.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału, w tym członkowie dokooptowani w sposób
wskazany w ust. 7, powoływani są na okres wspólnej kadencji.
10. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.
§ 35
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 36
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki uiszczane przez członków Stowarzyszenia;
b) dotacje, darowizny i subwencje oraz z wpływy z ofiarności publicznej;
c) inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Stowarzyszenia;
2. Wysokość składek członkowskich, do uiszczania których zobowiązani są członkowie
zwyczajni, ustala Walne Zgromadzenie Krajowe, w drodze uchwały podjętej większością
4/5 (cztery piąte) głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia. Wysokość składek
uiszczanych przez członków wspierających, ustala Zarząd Krajowy Stowarzyszenia,
w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 37
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 38
Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową.
§ 39
1. Nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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.
2. Nie można przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wymienionych w ust. 1 na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Nie można wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wymienionych w ust. 1
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
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4. Nie można dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów,
w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1., za wyjątkiem udzielenia zgody przez
Władze Statutowe Stowarzyszenia.
§ 40
1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Krajowy.
2. Władze Oddziałów Stowarzyszenia są zobowiązane do zarządzania majątkiem
Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Krajowy.
3. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne oraz roczne sprawozdanie
finansowe ze swojej działalności i podaje je do wiadomości Władz Statutowych
i Członków Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Przepisy końcowe - zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 41
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zgromadzenie Krajowe,
większością ¾ (trzech czwartych) głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków
zwyczajnych.
§ 42
1. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia może zostać podjęta przez Walne
Zgromadzenie Krajowe, na wniosek Zarządu Krajowego, albo co najmniej połowy
członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek winien zawierać szczegółowe
uzasadnienie.
2. Dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagane jest jej poparcie przez 4/5
ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.
3. Uchwała o rozwiązaniu powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia, oraz cel, na
jaki przeznaczony zostanie majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia.

Podpisy:
1.) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Historycznego
im. Szembeków Władysław Garbiński:

2.) Prezes Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków
Władysław Ryszard Szeląg:

Warszawa, dnia 13 września 2016 roku
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