Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne – stowarzyszenie skupiające ludzi pragnących zgłębiać historię
Dolnego Śląska, w szczególności otaczać opieką miejsca o lokalnym znaczeniu historycznym, które nie są
objęte ochroną prawną oraz nie figurują w rejestrze zabytków. Wierzymy, że wspólna troska o historię miejsc
znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie przyczyni się do integracji społeczności lokalnej oraz podwyższenia
poziomu świadomości historycznej wśród mieszkańców.
Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne
STATUT Stowarzyszenia
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
&l Stowarzyszenie nosi nazwę „Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne”
&2 Siedzibą Stowarzyszenia jest lokal przy ul. Brzeżnej 6A/7, 58-260 Bielawa.
&3 Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 1989r. Nr 20,
poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
&4 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.
&5 Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
&6 Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
&7 Stowarzyszenie może używać pieczątek i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
&8 Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Możliwe jest jednak
zatrudnianie pracowników do prowadzenia swych spraw.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
&9 Cele Stowarzyszenia:
1. Inwentaryzacja miejsc o znaczeniu historycznym znajdujących się na terenie Dolnego Śląska, które nie
są objęte ustawową ochroną prawną oraz nie figurują w rejestrze zabytków.
2. Uzupełnianie wiedzy historycznej na temat miejsc wymienionych w punkcie 1 poprzez kwerendy
archiwalne, współpracę z instytucjami publicznymi (uczelnie wyższe, Instytut Pamięci Narodowej) oraz
rozmowy ze świadkami historii.
3. Praktyczne działania (w porozumieniu i za zgodą zarządcy terenu) terenowe mające na celu ochronę
miejsc o znaczeniu historycznym poprzez prace porządkowe zabezpieczające przed dewastacją
i zniszczeniem.
4. Współpraca z organami ścigania, prokuraturą oraz innymi instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi
w celu przeciwdziałania degradacji oraz dewastacji miejsc o znaczeniu historycznym.
5. Utrwalanie oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat lokalnej historii Dolnego Śląska poprzez akcje
o charakterze otwartym: dyskusje plenarne ze świadkami historii, druk materiałów edukacyjnych,
prelekcje w szkołach, wystawy, happeningi oraz konferencje tematyczne.
6. Oznaczanie miejsc o znaczeniu historycznym poprzez ustawianie szyldów, tablic pamiątkowych oraz
ścieżek edukacyjnych (w porozumieniu i za zgodą zarządcy terenu).
7. Szczególna ochrona miejsc o znaczeniu martyrologicznym. Inwentaryzacja, porządkowanie
pozostałości po obozach pracy przymusowej (współpraca z muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy).
8. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność terenową pragnie strzec stanu zachowanych miejsc
o znaczeniu historycznym oraz w miarę możliwości dokonywać ich systematycznych konserwacji.
& 10 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Dobrowolną i bezpłatną pracę Członków Stowarzyszania.
2. Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą z przeznaczeniem
na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Zakup niezbędnych czynników trwałych.
4. Prowadzenie działań inwentaryzacyjnych oraz porządkowych.
5. Organizowanie spotkań, konferencji, kursów i warsztatów historyczno- edukacyjnych w celach
edukacyjnych – poprawy świadomości historycznej a także w celu integracji lokalnej społeczności.
6. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
7. Uruchomienie i zarządzanie stroną internetową, która będzie stanowiła element informujący o bieżącej
działalności Stowarzyszenia a także stworzy platformę wymiany informacji (tzw. forum internetowe).
8. Oznaczanie miejsc o znaczeniu historycznym.
9. Archiwizacja pozyskanych informacji, dokumentów oraz ich udostępnianie na platformie internetowej.
10. Działalność wydawnicza: broszury, informatory, krótkie opracowania tematyczne.
11. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów organizacji.
12. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
& 11 Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających, honorowych.
& 12 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej który przedstawi
opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską. Osoby
prawne mogą być członkami wspierającymi.
& 13 Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia
zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
& 14 Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
4. Posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia.
5. Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia
do dyspozycji członków.
& 15 Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularne wpłacanie składek członkowskich.
& 16 Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na podstawie
pisemnej deklaracji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie. Formę i rodzaj wspierania
Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z zarządem Stowarzyszenia. Członek wspierający posiada
prawo określone w & 14 pkt. 3 i 5 niniejszego Statutu oraz może uczestniczyć w Walnym zgromadzeniu
z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem
przedstawiciela.
& 17 Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku
płacenia składek członkowskich.
& 18 Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są : swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli
i znaczenia Stowarzyszenia oraz dbać o jego dobre imię.
& 19 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu lub śmierci członka.
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy po
uprzednim upomnieniu.

3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.
Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego
Zgromadzenia, w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
& 20 Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym,
w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Uchwały władz zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Wyjątek
stanowi & 35 niniejszego Statutu. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie
może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
& 21 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może by zwyczajne lub nadzwyczajne.
& 22 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako
sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie miejscu i proponowanym
porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu
winna uczestniczy co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie
obradowa bez względu na liczb uczestników. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczy członkowie
zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
1. powołanie i odwołanie Zarządu.
2. powołanie i odwołanie Komisji Rewizyjnej.
3. uchwalanie programów bieżącej i wieloletniej działalności.
4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.
5. określenie kierunków działania Zarządu i całego Stowarzyszenia.
6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
7. udzielanie absolutorium Zarządowi.
8. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
9. ustalanie wysokości składek członkowskich.
10. nadawanie godności Członka Honorowego.
11. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
13. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
14. uchwała o likwidacji Stowarzyszenia.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
& 23 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd :
1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie l miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub
żądania i powinno obradowa nad sprawami dla których zostało zwołane.
& 24 Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd
składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

& 25 Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
3. Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji
dotyczących gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
4. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
10. Zatrudnianie pracowników za wynagrodzeniem do prowadzenia spraw Stowarzyszenia, ustalając
wymiar czasu pracy i wynagrodzenie w zależności od kwalifikacji i rodzaju wykonywanej pracy.
11. Prowadzenie ewidencji składek członkowskich.
& 26 Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
2. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
4. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności
6. występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
& 27 Osoby pełniące funkcję Członków Zarządu nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
& 28 Członkowie Komisji Rewizyjnej, która jest organem kontroli i nadzoru, nie mogą być członkami organu
zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
& 29 Osoby pełniące funkcję Członków Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
& 30 Majątek Stowarzyszenia powstaje z darowizn, spadków, zapisów pochodzących z ofiarności publicznej
w kraju i za granicą. Darowizny, spadki i zapisy mogą również obejmować nieruchomości. Stowarzyszenie
może otrzymywać dotacje, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Uzupełnieniem majątku
Stowarzyszenia są składki członkowskie opłacane w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
& 31 Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składaj dwie osoby prezes oraz jeden
z członków Zarządu upoważniony przez ten Zarząd. Do ważności innych pism, decyzji i dokumentów
wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu
łącznie.
& 32 Zabrania się członkom stowarzyszenia prowadzenia następującej działalności:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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, we wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
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,
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,
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.
& 33 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
& 34 Całkowity dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność
pożytku publicznego.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
& 35 Uchwały w sprawie zmiany statutu, odwołania prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub
rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez
względu na liczb obecnych. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
& 36 Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna swą działalność z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia Sądu Rejestrowego o zarejestrowaniu. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się
obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do poszczególnych działań, czyli porządkiem
prawnym określonym w ustawach.
& 37 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.

