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Statut Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego, w
dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu

§2
2.1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa
2.2. Terenem działania
jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem
województwa mazowieckiego
2.3. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną
2.4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń realizujących
podobne cele
2.5. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa
2.6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem na realizację
celów statutowych Stowarzyszenia
2.7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego
2.8. Do realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
nawet wśród swoich członków
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§3

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

1

Upowszechnianie historii Polski z naciskiem na historię XIX i XX wieku
Kultywowanie pamięci o niezłomnych Polakach, Patriotach i Społecznikach
Ochrona obiektów dziedzictwa narodowego i kulturowego
Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Działania na rzecz dialogu i współpracy pomiędzy narodami, w szczególności pomiędzy
Polakami, Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami i Niemcami
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3.6. Integracja i aktywizacja środowiska na rzecz kultywowania lokalnej historii i tradycji
Mazowsza Północnego
3.7. Pomoc kombatantom, działaczom społecznym na rzecz niepodległego Państwa Polskiego
oraz ich rodzinom w trudnych sytuacjach losowych
3.8. Współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie realizacji celów statutowych

§4
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

4.1. Podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami na rzecz popularyzacji i
poszerzania wiedzy o historii i tradycji Rzeczypospolitej a w szczególności Mazowsza
Północnego
4.2. Podejmowanie działań upamiętniających postaci, wydarzenia, zabytki, pamiątki i dorobek
dziedzictwa narodowego
4.3. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej mającej na
celu upowszechnienie wśród mieszkańców Mazowsza Północnego historii i tradycji
regionalnej
4.4. Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, wystaw, imprez plenerowych popularyzujących
i pogłębiających wiedzę historyczną Mazowsza Północnego
4.5. Działalność publicystyczną, wydawniczą i informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§5
5.1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie
5.2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych
§6
6.1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia posiadająca zdolność
do czynności prawnych po złożeniu wniosku na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia o przyjęcie
w poczet członków. Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na
najbliższym posiedzeniu w głosowaniu tajnym na podstawie wniosku kandydata popartego
przez dwóch członków stowarzyszenia
2

Statut Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego

6.2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
statutowych
Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu
6.3. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która wyróżnia się swoją postawą i
działaniami na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej oraz Stowarzyszenia. Członkowie
honorowi są ustanawiani uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu
6.4. Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym na
podstawie wniosku kandydata popartego przez dwóch członków Stowarzyszenia na
najbliższym posiedzeniu
6.5. Zarząd Stowarzyszenia może ustalić obowiązek wpłaty wpisowego

§7
Prawa i obowiązki członków :
7.1. Członkowie zwyczajni mają prawo :
a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
c) udziału w zebraniach , wykładach, oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
7.2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
d) regularnego opłacania składek
7.3. Członkowie wspierający mają prawo :
a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
b) składania Zarządowi wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
c) brania udziału poprzez wyznaczone osoby fizyczne w posiedzeniach władz
Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz
7.4. Członkowie wspierający mają obowiązek :
a) wywiązywania się z ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
b) zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej
c) przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz wzrost jego roli i znaczenia
7.5. Członkowie honorowi mają prawo :
a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
b) składanie Zarządowi wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
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7.6. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich
§8
8.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu
b) wykluczenie przez Zarząd:
 z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez
okres przekraczający sześć miesięcy
 z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia
 ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
8.2. Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyznania lub pozbawienia członkostwa w
Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§9
9.1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
9.2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu
głosowania tajnego
§10
Wybór władz Stowarzyszenia:
10.1. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat
10.2. Zarząd składa się z 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa
10.3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, z pośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera
przewodniczącego
§11
4
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Walne Zebranie Członków:
11.1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
11.2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne
11.3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, oraz sprawozdawczowyborcze raz na 5 lat, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad co
najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania w każdy skuteczny sposób. W
przypadku nie przybycia na Walne Zebranie Członków przynajmniej połowy członków
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zebranie w drugim terminie w odstępie 30 minut, które jest
prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków
11.4. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd :
a) z własnej inicjatywy
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia
11.5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane
11.6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
b) uchwalanie zmian Statutu
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d) udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
h) nadawanie na wniosek Zarządu tytułu członka honorowego osobie fizycznej
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
władz Stowarzyszenia
11.7. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście
11.8. Z posiedzenia Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują
Przewodniczący Zebrania i Protokolant
11.9. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania i Protokolant
§12
Zarząd
12.1.
12.2.
12.3.
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Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, podczas którego Członkowie Zarządu
wybierają spośród siebie Prezesa
Pracami Zarządu kieruje Prezes
Do Kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania
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c)
d)
e)
f)

12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.
12.12.
12.13.

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej
tworzenie i organizowanie biura Stowarzyszenia
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie
pracowników Stowarzyszenia
g) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji
h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu
i) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia
j) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
k) ustalanie wysokości składek członkowskich
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na
kwartał
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes
Posiedzenie Zarządu może odbywać się drogą elektroniczną
Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje dwóch członków
Zarządu
Uchwały Zarządu podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu lub
Wiceprezes
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością w obecności co najmniej dwóch
Członków
Zarządu
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów
W umowie między Stowarzyszeniem a Prezesem Stowarzyszenie reprezentuje dwóch
Członków Zarządu
W sporze pomiędzy Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu Stowarzyszenie
reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
§13

Komisja Rewizyjna
13.1.

13.2.

13.3
13.4
13.5
6

Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, podczas
którego członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu,
ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co na
najmniej połowy składu tego organu
Uchwały komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący
Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia:

Statut Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego

13.6

a) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia
c) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi
d) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący. Posiedzenia odbywają się w
miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku
§14

Uzupełnienie władz:
14.1.

14.2.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §9 Statutu,
w czasie trwania kadencji tych władz, uzupełnia się ich skład na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków
Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji następuje w trybie
przewidzianym dla wyboru tych władz z tym, że kadencja członka władz Stowarzyszenia
powołanego przed upływem danej kadencji kończy się równocześnie z końcem kadencji
pozostałych członków władz Stowarzyszenia
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§15

15.1.

Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe,
gotówka, papiery wartościowe
§16

16.1.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się :
a) składki członkowskie i wpisowe
b) darowizny, dotacje, subwencje, spadki, udziały, lokaty, zapisy i inne rodzaje
przysporzeń majątkowych poczynione na rzecz Stowarzyszenia
c) wpływy z własnej działalności statutowej i prowadzonej działalności gospodarczej,
prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami
d) dotacje i ofiarność publiczna
e) odsetki bankowe i inne przychody z kapitału
f) wpływy z 1%
g) dochody z nieruchomości i ruchomości będące własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia
16.2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
16.3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd
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§17
17.1 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków

§18
18.1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie

Rozdział VI
§19
Zabrania się :
19.1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim
19.2. Przekazywania
ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności , jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach
19.3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
19.4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji ,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe
Rozdział VI
§20
Postanowienia końcowe:

20.1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, w
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani
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20.2 Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne
Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków
20.3 Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne
Zebranie Członków
20.4 Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale
Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia
20.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie maja przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach

Podpisy :
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