


S T A T U T

Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie.

Na zasadzie postanowienia Ko
misarza Rządu m. st. W arszawy z dn. 
29 listopada1̂ 1933 r. Nr B. S. H-4-3/978 
wciągnięto ponownie w  dniu 29 listo
pada 1933 r. do rejestru stowarzyszeń 
Komisariatu Rządu m. st. W arszawy 
pod N r 226 stowarzyszenie pod na
zwą Towarzystwo Miłośników Histo
rii z siedzibą w  Warszawie.

Monitor Polski, 15. II. 1934 N r 37.

I. N a z w a ,  s i e d z i b a ,  c e l ,  z a k r e s  d z i a ł a n i a

i m a j ą t e k  T o w a r z y s t w a .

§ 1. „Towarzystwo Miłośników Historii“ , 'zawiązane w  roku 1906, rzą
dzi się niniejszym statutem. Stałą, siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. 
Towarzystwo Miłośników Historii działa na terenie W arszawy oraz wojew. 
warszawskiego, białostockiego, łódzkiego, kieleckiego, i lubelskiego.

§ 2. Celem Towarzystwa jest popieranie i krzewienie nauk historycz
nych ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Warszawy.

§ 3. Dla urzeczywistnienia tego celu Towarzystwo, opierając się na prze
pisach niniejszego statutu:

a) wydaje czasopismo naukowe „Przegląd H istoryczny“  i naukowe w y 
dawnictwo pod nazwą „Biblioteka im. Korzona“ , poświęcone dziejom W ar
szawy oraz w  miarę możności inne publikacje z zakresu historii i nauk 
pokrewnych;

b) ogłasza konkursy na tematy historyczne;

c) zakłada biblioteki historyczne;

d) organizuje odczyty i wykłady publiczne;

e) gromadzi zbiory historyczne.

§ 4. W  zakresie swej działalności Towarzystwo wchodzi w  stosunki 
z innymi Towarzystwam i naukowymi. Towarzystwo może brać udział w  pra
cach Polskiego Towarzystwa Historycznego, na zasadach, jakie na podstawie 
wzajemnego porozumienia zostaną ustalone w  statucie P. T. H.
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§ 5. Towarzystwo tworzy w  miarę potrzeby sekcje, o celach specjalnych, 
wchodzących w zakres zadań Towarzystwa oraz powołuje Koła pozawar- 
szawskie, zachowując obowiązujące w  tym względzie przepisy.

§ 6. Towarzystwo ma prawo posiadać majątek ruchomy i nieruchomy 
oraz przyjmować dary i zapisy. Dochody swe Towarzystwo czerpie ze skła
dek członkowskich, z dochodów z posiadanego majątku, dochodów z w ydaw 
nictw i odczytów, z subsydiów ,i ofiar, otrzymywanych od instytucyj oraz 
osób prywatnych, oraz z innych źródeł nieprzewidzianych.

I ] . S k ł a d  T o w a r z y s t w a

§ 7. Towarzystwo składa się z członków: honorowych, czynnych, zw y 
czajnych i wspierających.

§ 8. Członkiem honorowym może zostać każdy, kto na polu nauk histo
rycznych, lub też około rozwoju Towarzystwa położył Wybitne zasługi.

Członkiem czynnym może zostać osoba, poświęcająca się pracom nauko
wym  na polu historii.

Członkiem zwyczajnym  może 'zostać każda pełnoletnia, osoba fizyczna 
lub osoba prawna.

Członkiem wspierającym może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna 
lub osoba prawna, która za zgodą Zarządu złoży jednorazowy dar w w y 
sokości conajmniej 500 złotych.

Członków honorowych wybiera na wniosek Zarządu W alne Zgroma
dzenie Towarzystwa.

Członków czynnych przyjmuje Zarząd na wniosek pisemny dwóch 
członków czynnych.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na wniosek dwóch członków 
czynnych lub zwyczajnych.

Członków wspierających przyjmuje Zarząd bez wniosku członków.
Zarząd może odmówić przyjęcia nowego członka bez podania motywów.

§ 9. Każdy członek czynny i zw ycza jny obowiązany jest:

a) popierać cele Towarzystwa w miarę sił i możności;

b) uiszczać na rzecz Towarzystwa składkę roczną w  wysokości 20
zfotych.

§ 10. Każdy członek Towarzystwa ma prawo:

a) zabierania głosu i głosowania' na walnych zgromadzeniach. Osoby 
prawne, będące członkami Towarzystwa mogą brać udział w  .zgromadze
niach walnych przez delegata, upoważnionego przez Zarząd danej instytucji;

b) prawo wybieralności do Komisji Rew izyjnej;

c) prawo wybieralności do kierownictwa kół pozawarszawskich, o ile
to dopuszcza regulamin uchwalony danego Koła;

d) prawo bezpłatnego otrzym ywania wydawnictw  Towarzysitwa, sto
sownie do uchwał W alnego Zgromadzenia;

e) prawo korzystania z biblioteki Towarzystwa;

f) prawo przedstawiania kandydatów na· członków wspierających
i członków zwyczajnych;

g) prawo wolnego wstępnego na wszelkie zebrania
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§ 11. Członkowie honorowi i członkowie czynni oprócz praw wyrażo
nych w  § 10 mają prawo:

a) wybieralności na członków Zarządu Towarzystwa i na przewodni
czących poszczególnych sekcyj;

h) przedstawiania kandydatów na członków czynnych;

c) wprowadzania gości na posiedzenia zwyczajne za wiedzą przewod
niczącego lub jego zastępcy;

d) występowania na posiedzeniach Towarzystwa z wykładam i lub od
czytami za poprzednim jednak porozumieniem się z Zarządem;

e) przedstawiania i popierania wniosków, zmierzających do urzeczy
wistnienia celów Towarzystwa w  granicach statutu.

§ 12. Członek pragnący wystąpić z Towarzystwa, powinien złożyć pi
semne oświadczenie na ręce Zarządu.

W ykluczanym może być członek Towarzystwa, jeżeli na podstawie 
wniosku Zarządu zapadnie specjalnie w  tym względzie uchwała Zgromadze
nia Walnego.

Członek, który nie uiści składki rocznej pomimo trzykrotnego upomnie
nia przez Zarząd, zostaje skreślony z listy członków.

III. W ł a d z e  T o w a r z y s t w a .

§ 13. W ładzam i Towarzystwa są: Zgromadzenie Walne, Zarząd, Kom i
sja Rewizyjna, Przewodniczący Sekcyj i  kierownictwo kół pozawarszawskich.

§ 14. Zgromadzenia W alne są: a) doroczne, odbywające się z reguły 
w miesiącu maju każdego roku, b) nadzwyczajne, zwoływane w  razie potrze
by przez Zarząd z własnej in icjatywy albo na żądanie Komisji Rew izyjnej 
lub ‘ /io członków Towarzystwa. W alne Zgromadzenie, którego zwołania za
żąda Komisja Rew izyjna lub ‘/ю członków, winno być zwołane w  terminie 
nie dalszym niż cztery tygodnie, licząc od dnia otrzymania przez Zarząd 
żądania.

W alne Zgromadzenie Zarząd zwołuje przez obwieszczenie w  lokalu Za
rządu Towarzystwa oraz przez rozesłanie członkom zawiadomień zw ycza j
nych nie kwitowych.

§ 15. Zgromadzenie W'alne wybiera przewodniczącego, na którego wnio
sek powołane zostaje prezydium w  składzie dwóch asesorów i sekretarza 
Zgromadzenia Walnego.

§ 16. Do kompetencji Zgromadzenia Walnego należy:

a) zatwierdzanie rocznych budżetów i podejmowanie uchwał wiążących 
dla Zarządu;

b) wybór Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza Generalnego Towa
rzystwa;

c) wybór 6-ciu członków Zarządu oraz 3-ch zastępców, którzy w  razie 
ustąpienia członka Zarządu wchodzą na opróżnione miejsce;

d) mianowanie członków honorowych na propozycję Zarządu, bez dy
skusji;

e) wybór Komisji Rew izyjnej;'
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f) przyjmowanie sprawozdań od Zarządu i od Komisji Rew izyjnej
i udzielenie Zarządowi absulutorium;

g) decydowanie w  sprawach nabywania i sprzedawania przez Towa
rzystwo majątku nieruchomego;

h) wykluczanie członków na wniosek przygotowany przez Zarząd sto
sownie do § 12;

i) zm iany statutu;

j) rozwiązanie Towarzystwa.

Projekty 'zmiany statutu wnosi Zarząd z własnej in icjatywy lub na 
wniosek pisemny conajmniej ‘ /m członków Towarzystwa, złożony Zarządowi 
na dwa tygodnie przed Zgromadzeniem Walnym.

§ 17. Do ważności uchwał Zgromadzeń W alnych potrzebna jest obec
ność '/* członków Towarzystwa, zamieszkałych w  W arszawie; o ile chodzi
0 sprawy objęte w § 16 lit. h, i, j, obecność conajmniej połowy tamże za
mieszkałych członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, 
w przypadkach zaś przewidzianych w  § 16 lit. h, i, j, —  większością ' I s gło
sów obecnych. W  razie, gdyby Zgromadzenie W alne nie przyszło do skutku 
dla braku wymaganego quorum, następne zebranie, zwołanie nie prędzej jak 
w tydzień i nie później, jak w  dwa tygodnie, będzie prawomocne bez względu 
na ilość obecnych.

W ybory uskutecznia się przez glosowanie tajne kartkami względną 
większością głosów. W  razie równości głosów roztrzyga los.

§ 18. Zarząd składa się z Prezesa, W iceprezesa, Sekretarza Generalnego
1 G-ciu członków oraz 3-ch zastępców, wybieranych przez Zgromadzenie 
W alne na trzy lata, W  razie ustąpienia przed upływem kadencji członka 
Zarządu na jego miejsce wchodzi zastępca, który kolejno uzyskał największą 
ilość głosów. Ponadto do Zarządu wchodzą jako członkowie: przewodniczący 
sekcji, oraz redaktor ..Przeglądu Historycznego“ . Członkowie Zarządu wybie
rają ze swego grona skarbnika Towarzystwa.

§ 19. Zarząd ma następujące prawa i obowiązki:

a) zarządzania majątkiem i sprawami Towarzystwa w granicach uchwa
lonego budżetu i zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Walnego;

b) przyjmowania darowizn i fundacji;

c) nabywania i sprzedawania w imieniu T-wa majątku ruchomego;

d) przyjmowania członków: czynnych, zwyczajnych -i wspierających;

e) przedstawiania kandydatur na członków honorowych Zgromadze
niu Walnemu;

i) przygotowania na Zgromadzenie W alne wniosków o usunięcie 
członków Towarzystwa, zgodnie z § 12;

g) skreślania członków z powodu nieuis-zczania składek;

h) sporządzania i przedstawiania Zgromadzeniu Walnemu rocznych 
sprawozdań ze swych, czynności i publikowania ich, jako też przedstawiania 
Zgromadzeniu Walnemu preliminarza budżetowego na rok następny;

i) zwoływania Zgromadzeń W alnych i ustanawiania dla nich porząd
ku obrad;

j) wykonywania uchwał Zgromadzeń - W alnych;
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к) ogłaszania konkursów na tematy historyczne;

1) zaw iązywania sekcji oraz kół pozawaręzawskich z in icjatywy sekcji, 
lub canajmniej 15 członków czynnych oraz nadawania im regulaminów, jak 
również wykonywania kontroli nad ich działalnością;

1) mianowania stałego redaktora ,,Przeglądu Historycznego“  oraz na 
wniosek redaktora członków komitetu redakcyjnego, jako też mianowania 
redaktora „B iblioteki im. T. Korzona“ ;

m) przedsiębrania wszelkich innych środków dla osiągnięcia celów To
warzystwa, określonych w  § 2-im i 3-im;

n) załatwiania 'wszelkich sporów wewnątrz Towarzystwa powstałych.

Posiedzenia Zarządu w inny się odbywać przynajmniej raz na kwartał.

§ 20. Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes wraz z Sekretarzem 
Generalnym reprezentują Towarzystwo na zewnątrz we wszystkich spra
wach z wyjątkiem spraw finansowych, których Towarzystwo reprezentuje 
Prezes wzgl. jego zastępca i Skarbnik. Prezes lub w  jego zastępstwie W ice
prezes zwołuje i przewodniczy na posiedzeniach Towarzystwa i Zarządu; 
układa porządek dzienny posiedzeń, przy czym porządek dzienny posiedzeń 
Zarządu zatwierdzony zostaje przez tenże Zarząd; Prezes wzgl. jego za
stępca ma głos rozstrzygający w przypadkach równości głosów na Zarzą
dzie; ma obowiązek czuwania nad wykonaniem statutu, uchwał Zgroma
dzenia Walnego i Zarządu oraz roztaczania opieki nad zbiorami i mająt
kiem Towarzystwa; podpisuje wszelkie pisma, wychodzące od Zarządu T-wa, 
przy czym prawo to może przelać na Sekretarza Generalnego.

§ 21. Sekretarz Generalny prowadzi protokuły posiedzeń Zarządu i ze
brań Towarzystwa z wyjątkiem  Zgromadzeń W alnych oraz zebrań sekcji; 
prowadzi całą biurowość i korespondencję; układa· sprawozdania; utrzy
muje spis członków honorowych, czynnych, zwyczajnych i wspierających
i komunikuje go skarbnikowi; odbiera wszelkie przesyłki; administruje wszel
kimi wydawnictwam i Towarzystwa; zarządza lokalem T-wa, biblioteką
i zbiorami.

§ 22. Skarbnik prowadzi księgę przychodów i wydatków Towarzystwa; 
przyjmuje wszelkie w p ływ y oraz dary w  gotówce; przechowuje fundusze 
Towarzystwa; ściąga składki od członków; czyni wszelkie wypłaty za 
aisygnacją Prezesa, lub członka Zarządu upoważnionego przez Prezesa; ad
ministruje gmachem Towarzystwa.

§ 23. Członkowie Zarządu obowiązani są uczestniczyć na posiedzeń 
niach Zarządu i Zgromadzeniach Walnych, spełniać powierzane im przez 
Zarząd funkcje i składać 2 nich sprawozdania.

§ 24. Wszelkie umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa, czeki itp. pod
pisują w  imieniu T-wa Prezes lub w  jego zastępstwie Wiceprezes oraz jako 
drugi: Generalny Sekretarz lub Skarbnik.

§ 25. Komisja Rew izyjna składa się z 3-ch osób, corocznie wybieranych 
przez Zgromadzenie Walne. Obowiązkiem jej jest sprawdzanie stanu mająt
ku oraz gospodarki finansowej Towarzystwa i zdawanie sprawy ze swych 
czynności przed Zgromadzeniem Walnym.
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§ 26. Sekcje na podstawie uchwał Zarządu są zaw iązywane dla urze
czywistnienia poszczególnych zadań Towarzystwa, określonych w § 2-im. 
Każda sekcja wybiera przewodniczącego, który kieruje jej pracami. Orga
nizację sekcji ustala Zarząd w regulaminie przez siebie uchwalonym.

V. Z e b r a n i a .

§ 27. Zebrania Towarzystwa są: .

1. Zwyczajne poświęcone przedstawianiu i dyskutowaniu zagadnień 
naukowych względnie omawianiu spraw Towarzystwa.

2. Sekcji, przewidziane w  regulaminie każdej sekcji.

VI. R o z w i ą z a n i e  T o w a r z y s t w a .

§ 28. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na skutek zaprojekto
wanej przez Zarząd uchwały Zgromadzenia Walnego. Majątek Towarzystwa 
przechodzi wówczas na cele naukowe stosownie do uchwały Zgromadzenia 
Walnego.

IV. S e k c j e . ·

Na mocy decyzji Prezydenta m. st. W arszawy z dnia 27. czerwca 1946 
r. L. dz. 01 —  1034/46, wydanej na podsta.wie art. 21 Prawa o Stowarzysze
niach z dnia 27. października 1932 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 94 poz. 808), wpi
sano do Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod Nr. 108 Stowarzyszenie pod 
naizwą „Towarzystwo Miłośników Historii“ .

Za Prezydenta M. St. W arszawy 

w/z Naczelnik W ydziału Organizacji Społecznych 

(m. p.) (— ) Roman Czyżewski.


