
Statut Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej 

 

Wstęp 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej powstało i działa z miłości do ziemi ojczystej, z 

szacunku dla pracy i dorobku przeszłych pokoleń Polaków, z przywiązania do zamieszkiwanego 

regionu, z poczucia znaczenia historii, tradycji rodzinnej i kultury w życiu narodu, z pragnienia 

przyjęcia moralnej współodpowiedzialności za ochronę i rozwój tych wartości – tak współcze-

śnie, jak i dla przyszłych pokoleń. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej, zwane w dalszym ciągu Towarzystwem, jest regio-

nalną organizacją społeczno-kulturalną. Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość 

prawną. 

 

§ 2 

 

Terenem działalności Towarzystwa jest miasto Błonie i obszar ziemi błońskiej. 

 

§ 3 

 

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Błonie. Adres siedziby Towarzystwa: 05-870 Bło-

nie, Dworek Poniatówka, ul. Cypriana Norwida 1. 

 

§ 4 

 

Członkowie Towarzystwa prowadzą działalność na rzecz Towarzystwa honorowo, bez wyna-

grodzenia. 

 

§ 5 

 

Towarzystwo ma prawo do używania pieczęci, emblematów i odznak związanych z działal-

nością Towarzystwa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 6 

 

Towarzystwo może być członkiem innych organizacji regionalnych o celach zgodnych z ce-

lami Towarzystwa. 

 

Rozdział II 

Cele i formy działania 

 

§ 7 

 

Cele Towarzystwa: 



1. Poznawanie przeszłości dziejowej miasta Błonia i ziemi błońskiej, gromadzenie doku-

mentacji historycznej i pobudzanie zainteresowania mieszkańców dziejami oraz znajomością 

krajoznawczą tej ziemi. 

2. Krzewienie i popularyzacja osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki, tak narodowej, jak i 

ogólnoludzkiej, propagowanie więzi z ojczystym krajem, szacunku dla rodzinnej tradycji i pod-

stawowych norm etycznych. 

3. Pobudzanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i oświatowego 

regionu. 

4. Propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia przed ujem-

nymi skutkami cywilizacyjnymi oraz inicjowanie działań mających na celu tę ochronę. 

 

§ 8 

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

1. Zbieranie i opracowywanie materiałów historycznych dotyczących miasta Błonia i ziemi 

błońskiej. 

2. Organizowanie odczytów i wystaw związanych z dziejami regionu oraz wycieczek krajo-

znawczych. 

3. Organizowanie odczytów, wykładów, konferencji i spotkań w zakresie kultury, sztuki i 

nauki. 

4. Organizowanie spotkań dla upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych naszego na-

rodu. 

5. Organizowanie wystaw związanych z upowszechnianiem kultury i sztuki. 

6. Podejmowanie współpracy z placówkami kultury i oświaty w zakresie celów Towarzy-

stwa. 

7. Inicjowanie i popularyzowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zdro-

wia. 

8. Prowadzenie współpracy z innymi towarzystwami regionalnymi, w szczególności z terenu 

Mazowsza, mającymi cele podobne celom Towarzystwa. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9 

 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

 

§ 10 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Polski niepozbawiony praw 

publicznych, który zadeklaruje gotowość przystąpienia do Towarzystwa i uczestniczenia w reali-

zacji jego celów i zadań. 

2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym że w składzie Zarządu Towarzystwa więk-

szość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

3. Członkowie zwyczajni przyjmowani są do Towarzystwa przez Zarząd na podstawie zło-

żonej na piśmie deklaracji. 



4. Osoba nieprzyjęta przez Zarząd może się odwołać od decyzji Zarządu do Walnego Zebra-

nia Członków, którego decyzja jest ostateczna. 

 

§ 11 

 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1. Uczestnictwa w zebraniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo. 

2. Korzystania w miarę możliwości z urządzeń Towarzystwa. 

3. Poddawania ocenie działalności Towarzystwa i jego władz, a także wysuwania wniosków 

i postulatów pod ich adresem. 

4. Czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

§ 12 

 

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 

1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, instrukcji oraz uchwał władz Towarzy-

stwa. 

2. Uczestniczenia w realizacji statutowych celów Towarzystwa. 

3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Ze-

branie na wniosek Zarządu. 

 

§ 13 

 

Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego Zarządowi na piśmie. 

2. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu, z powodu niepłacenia składek 

członkowskich przez okres dwóch lat, pomimo uprzedniego dwukrotnego wezwania do uregulo-

wania zaległości. 

3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa pospolite i karę 

dodatkową utraty praw publicznych. 

4. Śmierci członka Towarzystwa. 

 

§ 14 

 

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, która dla 

poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje stałą lub doraźną pomoc. 

2. Członek wspierający, który jest osobą prawną, działa w Towarzystwie za pośrednictwem 

swego upełnomocnionego przedstawiciela. 

3. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z 

wyjątkiem prawa do głosu stanowiącego, czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiąz-

ku płacenia składek członkowskich. 

4. Członkostwo członka wspierającego wygasa wskutek dobrowolnego wystąpienia zgło-

szonego Zarządowi Towarzystwa na piśmie. 

 

§ 15 

 

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobom szczególnie 

zasłużonym dla działalności Towarzystwa. 

2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z 

wyjątkiem obowiązku opłacania składek. 



 

Rozdział IV 

Władze Towarzystwa 

 

§ 16 

 

1. Naczelnymi władzami Towarzystwa są: 

a) Walne Zebranie członków Towarzystwa, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo. 

3. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata. 

4. Uchwały władz Towarzystwa zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej. 

5. W razie ustąpienia członka władz Towarzystwa może być dokonane przez dany organ do-

kooptowanie nowego członka, jednak liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 

1/3 ogólnej liczby członków tego organu pochodzących z wyborów. 

 

§ 17 

 

Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub 

nadzwyczajne. 

 

§ 18 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa raz na rok, w pierwszym kwar-

tale danego roku. 

2. Zarząd Towarzystwa powinien przynajmniej na 14 dni przed terminem zawiadomić pi-

semnie członków Towarzystwa o Walnym Zebraniu, podając miejsce, termin i proponowany 

porządek obrad. 

3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym wszyscy zwyczajni i honorowi 

członkowie Towarzystwa, a z głosem doradczym – członkowie wspierający. 

 

§ 19 

 

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania należy: 

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa. 

2. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

3. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie absolutorium dla Za-

rządu. 

4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

5. Uchwalanie zmian w Statucie. 

6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich. 

7. Nadanie na wniosek Zarządu członkostwa honorowego. 

8. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Towarzystwa i Zarządu w innych 

sprawach i podejmowanie uchwał w tym przedmiocie. 

9. Rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu odmawiających przyjęcia w poczet członków 

Towarzystwa. 

10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa. 

11. Nadanie tytułu honorowego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej.  



§ 20 

 

Walne Zebranie jest prawomocne: 

1. W pierwszym terminie – przy obecności członków w liczbie co najmniej 50% plus jeden. 

2. W drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków. 

 

§ 21 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa: 

a) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

b) na wyrażone na piśmie żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa w terminie 

miesiąca od daty zgłoszenia o jego zwołanie. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

 

§ 22 

 

1. Zarząd Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami jest organem wykonaw-

czym Walnego Zgromadzenia i najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: 

a) prezes, 

b) wiceprezes, 

c) sekretarz, 

d) skarbnik, 

e) pięciu członków. 

3. Zarząd Towarzystwa jest wybierany przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, przy 

czym Walne Zebranie wybiera najpierw prezesa Towarzystwa, a następnie pozostałych członków 

Zarządu, bez przydzielania im funkcji. 

4. Na zwołanym przez prezesa pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się, wybierając 

ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

 

§ 23 

 

Do kompetencji Zarządu należy realizacja celów Towarzystwa, a w szczególności: 

1. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycz-

nymi i uchwałami Walnego Zebrania członków. 

2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa. 

4. Podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Towarzystwa. 

5. Podejmowanie decyzji co do kierunków i zakresu działalności gospodarczej. 

6. Występowanie z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego. 

 

§ 24 

 

1. Zarząd Towarzystwa zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej poło-

wy liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 

prezesa. 

 



§ 25 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym przez Walne Zebranie do kontroli dzia-

łalności Zarządu. 

2. Komisja Rewizyjna składa się trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie w 

głosowaniu tajnym. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna konstytuuje się, wy-

bierając ze swego grona przewodniczącego Komisji. 

3. Komisja Rewizyjna winna co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę działalności 

Towarzystwa. 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wy-

nikającymi z ustaleń kontroli, może też żądać wyjaśnień. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Towarzy-

stwa z głosem doradczym. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Towarzystwa 

 

§ 26 

 

Majątek Towarzystwa tworzą fundusze i ruchomości. 

 

§ 27 

 

1. Na fundusze Towarzystwa składają się: 

a) wpłaty ze składek członkowskich, 

b) dotacje i subwencje, 

c) zapisy i darowizny, 

d) wpływy z działalności statutowej, 

e) dochód z działalności gospodarczej, którą Towarzystwo może prowadzić według za-

sad ustalonych w obowiązujących przepisach. Dochód ten służy do realizacji celów sta-

tutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa. 

2. Na ruchomości Towarzystwa składają się środki nietrwałe w użytkowaniu, sprzęty, wypo-

sażenie biurowe i techniczne, wyposażenie badawcze, księgozbiory, dokumentacje historyczne, 

fotograficzne, obrazy. 

 

§ 28 

 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala Zarząd Towarzystwa. 

 

Rozdział VI 

Reprezentowanie Towarzystwa i oświadczenia woli 

 

§ 29 

 

1. Do występowania w imieniu Towarzystwa na zewnątrz uprawniony jest jedynie prezes 

Towarzystwa lub osoba w konkretnej sprawie przez niego do tego upoważniona. 

2. Oświadczenia woli, pisma i dokumenty w sprawach majątkowych Towarzystwa wymaga-

ją dla swej ważności współdziałania i podpisów dwu osób, a mianowicie prezesa lub wiceprezesa 

i skarbnika. 



3. Do ważności pism merytorycznych i dokumentów w innych sprawach niż majątkowe 

wymagane są dwa podpisy, a mianowicie prezesa lub wiceprezesa i sekretarza Zarządu. 

4. Pisma o charakterze ściśle porządkowym mogą być podpisywane przez prezesa lub wice-

prezesa jednoosobowo. 

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu Towarzystwa 

 

§ 30 

 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie członków Towarzystwa więk-

szością 2/3 głosów obecnych, przy zachowaniu postanowień § 20 niniejszego Statutu dotyczą-

cych prawomocności Walnego Zebrania. 

 

Rozdział VIII 

Rozwiązanie Towarzystwa 

 

§ 31 

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne 

Zebranie członków Towarzystwa większością 2/3 głosów obecnych, przy zachowaniu postano-

wień § 20 niniejszego Statutu dotyczących prawomocności Walnego Zebrania. 

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie członków Towarzystwa uchwały o rozwiązaniu 

Towarzystwa, Walne Zebranie powoła Komisję Likwidacyjną spośród osób cieszących się spo-

łecznym zaufaniem i szacunkiem oraz zadecyduje o celu, na jaki winien być przeznaczony mają-

tek Towarzystwa. 

 

 


