
1 | S t r o n a  

 

Statut Towarzystwa Historiograficznego 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Towarzystwo Historiograficzne, zwane dalej Towarzystwem, jest 

stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowośd prawną. 

Tłumaczenie nazwy Towarzystwa Historiograficznego na język angielski 

brzmi The Society of Historiography.  Towarzystwo posiada znak graficzny – 

logo, którego wzór określa uchwała Zarządu Towarzystwa. 

§ 2 

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a 

siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest Rzeszów. Siedziba władz 

naczelnych Towarzystwa może byd zmieniona przez Walne Zebranie 

Członków. 

2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może również prowadzid 

działalnośd poza granicami kraju, na terenie innych paostw z 

poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§ 3 

Towarzystwo może powoływad koła. 

  

§ 4 

Działalnośd Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

 

§ 5 

1. Towarzystwo używa pieczęci z napisem: „Towarzystwo Historiograficzne – 

Zarząd Główny”, „Towarzystwo Historiograficzne – Koło w…”. 

2. Towarzystwo może posiadad godło i odznakę organizacyjną, ustanowione 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

§ 6 

Celem Towarzystwa jest inspirowanie, organizowanie i popieranie badao z 

zakresu historii historiografii, metodologii historii, teorii wiedzy i kultury 

historycznej, dziejów edukacji historycznej oraz upowszechnianie ich 

wyników w społeczeostwie. 

§ 7 

Dla realizacji celów określonych w § 6 Towarzystwo: 

1. organizuje badania w zakresie wymienionych w § 6 specjalności 

naukowych; 

2. kieruje się zasadami etyki zawodu historyka oraz zasadami dobrych 

obyczajów w nauce i dba o ich przestrzeganie; 

3. organizuje konferencje oraz zebrania naukowe; 

4. urządza samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami 

wykłady, odczyty, a także podejmuje inne działania w celu popularyzacji 

wiedzy w zakresie specjalności naukowych wymienionych w § 6; 

5. ogłasza konkursy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie; 

6. wydaje czasopisma poświęcone historii historiografii i metodologii historii; 

7. współpracuje z właściwymi organami administracji paostwowej i 

samorządowej, a także innymi instytucjami w sprawach badao naukowych; 

8. współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za 

granicą. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 8 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. honorowych, 

3. wspierających. 
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§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostad osoba pełnoletnia, 

prowadząca badania w dziedzinach naukowych wymienionych w § 6, 

pragnąca współdziaład w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa. 

2. Członków zwyczajnych przyjmuje bezpośrednio Zarząd Główny na 

podstawie pisemnej deklaracji, popartej przez członka zwyczajnego 

Towarzystwa. 

3. Członków zwyczajnych – cudzoziemców niemających miejsca zamieszkania 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyjmuje Zarząd Główny na 

podstawie pisemnej deklaracji, popartej przez dwóch członków zwyczajnych 

Towarzystwa.  

§ 10 

Członkowie zwyczajni mają prawo:  

1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa; 

2. uczestnictwa w konferencjach, zebraniach i innych przedsięwzięciach 

organizowanych przez Towarzystwo;  

3. korzystania z rekomendacji i opieki Towarzystwa w swojej działalności 

statutowej. 

§ 11 

     Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

1. branie udziału w działalności Towarzystwa i realizacji celów statutowych; 

2. przestrzeganie postanowieo statutu oraz uchwał i zarządzeo władz 

Towarzystwa; 

3. regularne opłacanie składki członkowskiej. 

 

§ 12 

1. Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi 

Głównemu; 

b) skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu zalegania z 

opłatą składki członkowskiej za okres co najmniej dwóch lat; 

c) wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeoskiego, w szczególności za 

działanie na szkodę Towarzystwa. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie 

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od 



4 | S t r o n a  

 

daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na 

najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania 

Członków jest ostateczna.  

§ 13 

1. Godnośd członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków osobom, 

które położyły wybitne zasługi dla realizacji celów Towarzystwa. 

2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, lecz nie 

są obowiązani do płacenia składki członkowskiej. 

3. Uchwały w sprawie członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie 

Członków na wniosek Zarządu Głównego, większością 2/3 głosów. 

 

§ 14 

1. Członkiem wspierającym może zostad osoba fizyczna lub prawna, 

niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby (w tym cudzoziemiec), 

która nie prowadząc badao w dziedzinach wymienionych w § 6 zadeklaruje 

dla Towarzystwa pomoc o wartości nie niższej, niż określona przez Zarząd 

Główny. 

2. Członków wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd 

Główny. 

3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Towarzystwie 

za pośrednictwem przedstawicieli lub pełnomocników. 

 

§ 15 

1. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w 

Walnym Zebraniu Członków, jako osoby zaproszone. 

2. Obowiązkiem członków wspierających jest wywiązywanie się z 

zadeklarowanych świadczeo, przestrzeganie statutu oraz uchwał władz 

Towarzystwa. 

3. Członkostwo wspierające wygasa przez dobrowolne wystąpienie lub w 

skutek pozbawienia członkostwa przez Zarząd Główny, w szczególności z 

powodu niewywiązywania się z przyjętych zobowiązao. 
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Rozdział IV  

Władze naczelne Towarzystwa 

 § 16 

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd Główny, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Sąd Koleżeoski. 

2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa trzy lata. 

3. Prezes Towarzystwa może pełnid funkcję przez dwie kolejne kadencje. 

§ 17 

1. Uchwały władz Towarzystwa, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, 

zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 

2. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. 

3. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek co najmniej 1/5 obecnych 

uprawnionych do głosowania. 

§ 18 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

 

§ 19 

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym: 

a) wszyscy członkowie zwyczajni Towarzystwa, 

b) członkowie honorowi. 

2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem doradczym także 

członkowie wspierający oraz osoby zaproszone. 

 

§ 20 

Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym 

terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do 

głosowania, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, 

z wyjątkiem spraw wymienionych w § 41 i § 42. 
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§ 21 

1. Walne Zebranie Członków może byd zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny przynajmniej raz w roku. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny: 

a) z własnej inicjatywy, 

       b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych              

Towarzystwa. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno byd zwołane w ciągu 60 

dni od daty złożenia żądania lub wniosku. 

 

§ 22 

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd 

Główny zawiadamia wszystkich członków nie później niż 30 dni przed 

terminem. 

2. Członkowie Towarzystwa w liczbie co najmniej 5 mają prawo zgłosid wnioski 

do porządku dziennego Walnego Zebrania Członków najpóźniej 10 dni 

przed jego terminem, na ręce sekretarza Zarządu Głównego. 

3. O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Walne Zebranie Członków. To 

samo dotyczy wniosków nagłych zgłoszonych w ciągu obrad Walnego 

Zebrania Członków. 

4. Przedmiotem nagłego wniosku nie mogą byd sprawy członkostwa 

honorowego, odwołania i wyboru władz, zmiany statutu i rozwiązania 

Towarzystwa. 

§ 23 

       Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. wytyczanie ogólnego kierunku działalności Towarzystwa; 

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdao Zarządu Głównego, Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeoskiego oraz decydowanie o udzieleniu 

absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu; 

3. wybór w głosowaniach tajnych: 

a) prezesa Towarzystwa, 

b) pozostałych członków Zarządu Głównego, 

c) członków Komisji Rewizyjnej, 

d) członków Sądu Koleżeoskiego; 
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4. podejmowanie uchwał o nadanie godności członka honorowego 

Towarzystwa; 

5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu 

Koleżeoskiego, kół oraz uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania 

Członków; 

6. uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa; 

7. rozpatrywanie odwołao od uchwał Zarządu Głównego; 

8. decydowanie o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku. 

 

§ 24 

1.  Zarząd Główny składa się z: 

 a) prezesa Towarzystwa, 

  b) co najmniej 2 wiceprezesów,  

c) co najmniej 4 innych członków – w tym sekretarza i skarbnika. 

2. W posiedzeniach Zarządu Głównego ma prawo uczestniczyd z głosem 

doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca. 

 

§ 25 

1. W przypadku zwolnienia stanowiska prezesa w czasie trwania kadencji, jego 

funkcję przejmuje do najbliższego Walnego Zebrania Członków jeden z 

wiceprezesów, wybrany przez Zarząd Główny w głosowaniu tajnym 

większością głosów. 

2. W przypadku, kiedy liczba członków Zarządu Głównego wskazanych w § 24 

ust. 1 jest niższa niż wymieniona, Zarząd Główny może uzupełnid swój skład 

poprzez dokooptowanie 1-3 osób spośród członków zwyczajnych 

Towarzystwa.  

§ 26 

       Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

1. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem oraz 

uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków; 

2. powoływanie Prezydium Zarządu Głównego, udzielanie mu wytycznych, 

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdao z jego działalności; 
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3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i składanie na nim sprawozdao z 

działalności Towarzystwa; 

4. stawianie wniosków o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa; 

5. przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa; 

6. powoływanie i rozwiązywanie kół, a także nadzorowanie ich działalności; 

7. powoływanie komisji stałych i problemowych przy Zarządzie Głównym, 

powoływanie zespołów redakcyjnych wydawnictw Towarzystwa; 

8. ustalanie wysokości składek członkowskich; 

9. zarządzanie majątkiem Towarzystwa; 

10.  uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego; 

11.  decydowanie w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeoskiego. 

 

§ 27 

Uchwalenie przez Zarząd Główny wniosków na Walne Zebranie Członków w 

sprawach nadania członkostwa honorowego, zmiany statutu Towarzystwa lub 

jego siedziby, a także rozwiązania Towarzystwa wymaga większości 2/3 

głosów przy obecności 2/3 statutowej liczby członków Zarządu Głównego, w 

tym co najmniej trzech członków Prezydium. 

§ 28 

Plenarne posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, 

jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 29 

W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością 

Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu Głównego. 

 

§ 30 

W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą: 

1) prezes Towarzystwa, 

2) jeden z wiceprezesów wybrany przez Zarząd Główny, 

3) sekretarz, 

4) skarbnik. 

§ 31 

Zarząd Główny Towarzystwa reprezentuje prezes lub jeden z wiceprezesów 

upoważniony przez Zarząd Główny. 
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§ 32 

1. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków, w tym 

przewodniczącego i sekretarza. 

3. W razie zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie 

trwania kadencji, Komisja może dokooptowad jednego członka spośród 

członków zwyczajnych Towarzystwa. 

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez 

Walne Zebranie Członków. 

§ 33 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa; 

2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdao i bilansu; 

3. składanie sprawozdao na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną 

działalności Towarzystwa i Zarządu Głównego; 

4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu; 

5. w przypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu Głównego z 

żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków; 

6. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 34 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyd z głosem 

doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego. 

2. Komisja Rewizyjna może podejmowad czynności kontrolne w każdym 

czasie, we wszystkich agendach Zarządu Głównego oraz kołach. 

 

§ 35 

Sąd Koleżeoski kierując się zasadami etyki zawodu historyka i dobrymi 

obyczajami w nauce, rozpoznaje wszelkie spory wynikłe między członkami 

Towarzystwa w związku z ich działalnością statutową. 

  

§ 36 

1. Sąd Koleżeoski składa się z co najmniej trzech osób. 
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2. Sąd Koleżeoski wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

3. Sąd Koleżeoski działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez 

Walne Zebranie Członków. 

 

 

Rozdział V 

Jednostki terenowe Towarzystwa 

 

§ 37 

1. Zarząd Główny może powoływad i rozwiązywad koła, które są wydzielonymi 

terytorialnie ogniwami Towarzystwa. 

2. Koło musi liczyd co najmniej 7 członków. 

3. Koła działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie 

Członków. 

 

Rozdział VI 

Majątek Towarzystwa 

 

§ 38 

1. Źródłami majątku Towarzystwa są: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze 

sponsoringu, 

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, 

d) dochody z majątku Towarzystwa, 

e) dochody z wydawnictw i innych przedsięwzięd Towarzystwa 

przewidzianych w § 7, 

f) dochody z działalności gospodarczej. 

2. Dochody z działalności gospodarczej Towarzystwa służą wyłącznie realizacji  

celów statutowych i nie mogą byd przeznaczone do podziału między jego 

członków. 

 § 39 

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa      

podejmuje Zarząd Główny.  
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§ 40 

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych 

Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa oraz skarbnika.  

Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

§ 41 

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. 

§ 42 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. 

 

 

 

 

 


