
STATUT  

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW HISTORII I ZABYTKÓW KRAKOWA 

 

ROZDZIAŁ I 

Nazwa, siedziba i cel Towarzystwa 

§ 1. Towarzystwo pod nazwą „Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa" 

jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Ma swoją siedzibę 

w Krakowie, a terenem jego działania jest Kraków. Dla realizacji swoich celów Towarzystwo 

może powoływać specjalne Komisje i Komitety. Towarzystwo ma prawo używać pieczęci 

i odznaki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Działalność Towarzystwa 

opiera się na pracy społecznej ogółu członków.  

§ 2. Cele Towarzystwa stanowią: 

a) prowadzenie badań naukowych nad historią, sztuką i kulturą Krakowa i jego okolic, 

b) upowszechnianie wiedzy o Krakowie,  

c) utrwalanie poszanowania dla pamiątek i zabytków Krakowa w społeczeństwie polskim,  

d) troska o ich stan i ochrona. 

ROZDZIAŁ II 

Środki 

§ 3. Do osiągnięcia tych celów dąży Towarzystwo przez:  

a) wspólne zebrania i odczyty, bądź dla członków, bądź dla szerszej publiczności, 

b) wydawanie czasopism i innych publikacji, 

c) opiekę nad zabytkami, w szczególności Towarzystwu powierzonymi, 

d) gromadzenie i zabezpieczanie materiałów dotyczących dziejów Krakowa, 

e) utrzymywanie współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi o podobnym 

charakterze.  

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Towarzystwa 

§ 4. a) Członkiem zwyczajnym może być każdy posiadający pełną zdolność do czynności 

prawnych obywatel Polski, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej 

w urzeczywistnianie celów Towarzystwa i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu 

do Towarzystwa. O przyjęciu na członka Towarzystwa decyduje Wydział. 

b) Członkiem honorowym może być osoba szczególnie dla Towarzystwa zasłużona. Członków 

honorowych mianuje na wniosek Wydziału Walne Zgromadzenie. 

c) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia 

działalności Towarzystwa zadeklaruje stałą składkę.  



§ 5. Członkowie zwyczajni obowiązani są uiszczać przez cały czas należenia do Towarzystwa  

jednorazowo lub w ratach kwartalnych składkę roczną, której wysokość oznacza Wydział. 

Ponadto członkowie obowiązani są aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa 

oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa. 

§ 6. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:  

a) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa, 

b) korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa, 

c) uczestniczenia we wszystkich zebraniach Towarzystwa, 

d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.  

Członkowie wspierający mają wszystkie uprawnienia wymienione w punktach b, c i d. 

§ 7. Członkiem Towarzystwa być przestaje:  

a) kto z niego dobrowolnie wystąpi za zawiadomieniem pisemnym prezesa, przy czym 

obowiązany jest uiszczać składki do końca kwartału, 

b) kto dłużej niż dwa lata ze składkami zalega,  

c) kogo Wydział z Towarzystwa wykluczy. Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania 

do Walnego Zgromadzenia.  

ROZDZIAŁ IV 

Władze Towarzystwa 

§ 8. Władzami Towarzystwa są: 

a) Walne Zgromadzenie,  

b) Wydział (Zarząd),  

c) Komisja Kontrolująca. 

§ 9. Kadencja władz trwa jeden rok. 

ROZDZIAŁ V 

Walne Zgromadzenie 

§ 10. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne 

lub nadzwyczajne. 

§ 11. Zwyczajne Walne zgromadzenie odbywa się raz do roku, a mianowicie w ciągu 

pierwszego kwartału. 

§ 12 . Do Walnego Zgromadzenia należą :  

a) uchwalanie programu działalności Towarzystwa, 

b) zatwierdzanie sprawozdania za rok ubiegły,  

c) wybór Wydziału, 

d) wybór Komisji Kontrolującej,  

e) mianowanie członków honorowych,  

f) uchwalanie zmian Statutu,  



g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Towarzystwa, 

h) decyzje i uchwały we wszystkich sprawach administracyjnych Towarzystwa, czy to na 

podstawie wniosków Wydziału, czy też wniosków pojedynczych członków. 

§ 13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje prezes według własnego uznania, 

albo na wniosek Komisji Kontrolującej, bądź też 1/4 części wszystkich członków 

Towarzystwa. 

§ 14. Do powzięcia uchwał na Walnym Zgromadzeniu potrzebna jest obecność co najmniej 

1/3 wszystkich członków Towarzystwa i zwykła większość głosów. Zmiana Statutu 

oraz rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa. W braku 

kompletu, następne Walne Zgromadzenie w pół godziny po pierwszym odbyć się mające 

z tym samym porządkiem dziennym, może prawomocnie obradować i podejmować uchwały, 

bez względu na liczbę członków. Walne Zgromadzenie na wniosek Wydziału uchwala 

porządek i regulamin obrad. 

ROZDZIAŁ VI 

Zarząd Towarzystwa (Wydział) 

§ 15. Zarząd Towarzystwa, zwany tradycyjnie Wydziałem, składa się z osiemnastu 

do dwudziestu jeden członków. Co roku ustępuje 1/3 członków, którzy jednak mogą być 

ponownie wybrani. Ponadto w skład Wydziału wchodzą członkowie honorowi, którzy 

wyborowi nie podlegają. Wydział wybiera ze swego grona prezesa, dwu wiceprezesów, 

sekretarza i skarbnika. W razie zdekompletowania Wydziału, może się tenże uzupełnić przez 

kooptacje, która dla swej ważności musi uzyskać zgodę najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

Kooptacja nie może przekraczać 1/3 składu członków Wydziału pochodzących z wyboru. 

§ 16. Wydział zarządza sprawami Towarzystwa i wprowadza w życie środki oznaczone w § 3, 

a w szczególności: 

a) zawiaduje majątkiem Towarzystwa, 

b) przyjmuje, skreśla i wyklucza członków, 

c) wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia,  

d) przygotowuje wnioski na Walne Zgromadzenie,  

e) uchwala plany pracy Towarzystwa, 

f) załatwia sprawy zlecone mu przez Walne Zgromadzenie,  

g) zaciąga zobowiązania majątkowe w imieniu Towarzystwa i załatwia odpowiednie pisma 

zawierające zobowiązania majątkowe. 

§ 17. Do spraw szczegółowych Wydział powołuje w miarę potrzeby osobne komisje, uchwala 

ich regulaminy i działa w porozumieniu z odpowiednimi władzami, instytucjami 

i organizacjami. Wydział może powoływać członków komisji z ogółu członków Towarzystwa, 

jednakowoż w każdej z nich musi zasiadać przynajmniej dwu członków Wydziału. 



§ 18. W ramach Towarzystwa mogą działać Komitety, powoływane przez Wydział, 

z inicjatywy społecznej, dla urzeczywistnienia określonych Statutem zadań Towarzystwa. 

Komitety działają pod ogólnym nadzorem Wydziału. Za swoją działalność odpowiedzialne 

są przed Wydziałem. Szczegółowe przepisy dotyczące Komitetów określa regulamin 

zatwierdzony przez Wydział. 

§ 19. Do prawomocności uchwał Wydziału wystarcza obecność 10 członków przy 18 – 

osobowym składzie Wydziału i 11 członków przy składzie 21 osób. Uchwały zapadają zwykłą 

większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga prezes, ewentualnie 

przewodniczący zebraniu wice prezes. Do prezesa, lub w jego zastępstwie wiceprezesa, 

należy zwoływanie posiedzeń Wydziału. Zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż 9 razy do roku. 

§ 20. Wydział jest reprezentantem Towarzystwa na zewnątrz, tak wobec władz, jak i osób 

trzecich. Wszystkie uchwały Wydziału i pisma wychodzące w jego imieniu podpisuje prezes, 

lub w jego zastępstwie wiceprezes, oraz sekretarz lub skarbnik. 

ROZDZIAŁ VII 

Komisja Kontrolująca  

§ 21. Komisja Kontrolująca składa się z pięciu osób. Bada ona, co najmniej raz do roku, 

imieniem Walnego Zgromadzenia, całokształt działalności Towarzystwa, a zwłaszcza jego 

gospodarkę finansowa, opłacanie składek członkowskich i zarząd majątkiem. Uchwały 

Komisji kontrolującej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech 

jej członków. Na jej wniosek Walne Zgromadzenie udziela Wydziałowi absolutorium. W razie 

konieczności Komisja Kontrolująca może uzupełniać swój skład w drodze kooptacji. Stosuje 

się tu odpowiednio przepis § 15 Statutu. 

ROZDZIAŁ VIII 

Załatwianie sporów 

§ 22. Spory między członkami, wynikające z działalności Towarzystwa, załatwia sąd 

polubowny. Każda ze stron spornych wybiera spomiędzy członków Towarzystwa sędziego, 

ci zaś wybierają przewodniczącego sądu. 

ROZDZIAŁ IX 

Majątek Towarzystwa 

§ 23. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 24. Fundusze Towarzystwa pochodzą: 

a) ze składek członkowskich, 

b) z darów, zapisów oraz dotacji i subwencji, 

c) z dochodów działalności gospodarczej Towarzystwa. 



§ 25. Całym majątkiem Towarzystwa zarządza Wydział, który corocznie składa rachunki 

Komisji Kontrolującej. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictw potrzebne są podpisy dwu osób: prezesa 

i skarbnika lub upoważnionych przez Wydział osób. Majątkowy rok administracyjny 

rozpoczyna się i kończy z rokiem kalendarzowym. 

§ 26. Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia jego majątku 

wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia i zgody Organu Rejestracyjnego. 

ROZDZIAŁ X 

Rozwiązanie się Towarzystwa 

§ 27. W razie rozwiązania się Towarzystwa, uchwała o przeznaczeniu jego majątku, którą 

może podjąć tylko Walne Zgromadzenie, wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez 

Organ Rejestracyjny. 

 

Statut uchwalony 6 I 1897, znowelizowany i zatwierdzony przez Urząd Miasta 

Krakowa 20 VI 1988. 


