SPRAWY TOWARZYSTWA
Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii założone zostało
w dniu 16 stycznia 1946 r.
Skład Zarządu: Prezes: Prof. Dr Karol Maleczyński, I wice
prezes: Dr Jarosław Wit Opatrny, II wiceprezes: Prof. Dr Bolesław
Olszewicz, sekretarz: Mgr Adam Ursel, skarbnik; Mgr Andrzej Jochelson. redaktor: Dyr. Dr Antoni Knot.
Towarzystwo odbyło posiedzenia dyskusyjno-naukowe oraz urzą
dziło publiczne zebrania z następującymi odczytami i referatami:
1.

24. II. 1946. Prof. Dr Karol Maleczyński: Herb miasta
Wrocławia w rozwoju historycznym,
2. 14. III. 1946. Dr Jarosław Wit Opatrny: Biblioteka Uni
wersytecka we Wrocławiu, jej przeszłość i stan obecny,
3.
HI. 1946. Mgr Andrzej Jochelson: F.ozwój terytorialny
miasta Wrocławia,
4. 19. V. 1946. Dr Ewa Maleczyńska: Udział ślązaków w woj
nach z Zakonem Krzyżackim w "XV wieku,
5. 4. VII. 1946. Dr Jarosław Wit Opatrny: Bronisław Prądzyński, zagadkowy emisariusz śląski przed 1846 r.,
G. 7. VII. 1946. Prof. Dr Władysław Czapliński: Śląsk a ro
kosz Jerzego Sebastiana Lubomirskiego,
7. 27. X'. 1946. Dr Franciszek Jankowski: Wspomnienia o Po
lonii wrocławskiej w okresie przedwojennym,
8. 30. XI. 1946. Dr Ewa Maleczyńska: Studenci polscy we
Wrocławiu i ich opiekunowie w przeszłości,
9. 12. XII. 1946. Prof. Dr Karol Maleczyński: Najnowsza
,,Historia Śląska4*.
Lokal Towarzystwa mieści się w Instytucie Historycznym Uni
wersytetu Wrocławskiego, Szewska 49. I p.

S T A T U T

WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW
HISTORII
r

I. Nazwa, siedziba, cel, środki Towarzystwa.

, § 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: Wrocławskie Towarzystwo Mi
łośników Historii. Towarzystwo jest osobą prawną, siedzibą jpgo
jest miasto Wrocław. Działalność Towarzystwa rozciąga sie na te
ren Dolnego Śląska.
§ 2. Zadaniem Towarzystwa jest szerzenie wiedzy historycznej,
w' szczególności o Ziemi Śląskiej oraz popieranie badań naukowych
i zrzeszenie w tym celu historyków oraz miłośników historii na
Dolnym Śląsku.
§ 3. Środkami do spełnienia tego zadania są:
a) wydawnictwo pism periodycznych poświęconych dziejom
Śląska,
b) posiedzenia naukowe i administracyjne,
e) urządzanie odczytów publicznych,
d) udzielanie informacji fachowych Władzom państwowym i or/ ganizacjom społecznym,
e) zabieranie publiczne głosu wobec Władz państwowych i sa
morządowych w interesie nauki historycznej na Dolnym Śląsku.
§ 4. Majątek Towarzystwa składa się z funduszu obrotowego
i z funduszów o specjalnym przeznaczeniu.
Fundusz obrotowy tworzą:
a) wkładki członków,
b) dochody z wydawnictw i innych przedsiębiorstw własnych
Towarzystwa,
c) dary i subwencje,
d) dochody z zapisów i funduszów specjalnych.
Fundusze specjalne mogą powstać albo z zapisów, na rzecz To
warzystwa uczynionych, albo na mocy uchwały Walnego Zgroma
dzenia.
§ 5. Zarząd Towarzystwa prowadzi rachunkowość podług prze
pisów prawnych i zwyczajów. Rok rachunkowy Towarzystwa zgo
dny jest z rokiem budżetowym państwowym.I.
II. Skład Towarzystwa.

*§ 6. Towarzystwo składa się z członków:
a) honorowych,
b) zwyczajnych. •

Członkiem honorowym może być każdy, kto na polu nauk histo
rycznych, lub około rozwoju Towarzystwa znaczne położył ztasługi.
Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski, któ
remu cel Towarzystwa leży na sercu oraz osoby prawne, instytucje
publiczne i prywatne, reprezentowane wobec Towarzystwa przez
\ipełnomocnionych delegatów.
§ 7. Członków honorowych mianuje Walne Zgromadzenie na
wniosek Zarządu. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towa
rzystwa.
§ 8. Wysokość wkładek oznacza się na 120 złotych rocznie.
Wkładki są płatne kwartalnie.
Każdorazowemu Walnemu Zgromadzeniu przysługuje prawo
ustalenia wysokości wkładek.
§ 9. Każdy członek ma prawo być obecnym i zabierać głos na
posiedzeniach naukowych Towarzystwa, brać udział w walnych zgro
madzeniach, korzystać ze zbiorów i urządzeń Towarzystwa, otrzy
mywać bezpłatnie wydawnictwa Towarzystwa.
§ 10. Wszyscy członkowie Towarzystwa mają obowiązek popie
rać cele Towarzystwa, stosownie do postanowień niniejszego sta
tutu.
§ 11. Członkiem Towarzystwa przestaje być:
a) kto zgłosi swoje wystąpienie,
b) kogo Zarząd skreśli za zaleganie z wkładką roczną,
c) kogo Zarząd skreśli z listy członków na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia.
We wszystkich tych wypadkach Towarzystwo ma prawo do
ściągnięcia wkładek zaległych, oraz bieżących, aż do końca roku
budżetowego.
§ 12. Organami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie członków,
b) Zarząd Towarzystwa,
c) Komisja Rewizyjna.
III. Walne Zgromadzenie.

§ 13. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa w dru
gim lub trzecim miesiącu roku budżetowego i podaje członkom do
wiadomości porządek obrad w terminie na dziesięć dni przed datą
Walnego Zgromadzenia.
§ 14. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie hono
rowi i członkowie zwyczajni.
§ 15. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzebna
jest obecność połowy członków zwyczajnych Towarzystwa. W braku
kompletu na Walnym Zgromadzeniu, na następnym, w terminie

wyznaczonym przez Zarząd, każda ilość obecnych wystarcza do po
wzięcia prawomocnych uchwał, z wyjątkiem rozwiązania Towarzy
stwa. Termin tego drugiego Walnego Zgromadzenia, w razie braku
kompletu na pierwszym, może Zarząd oznaczyć równocześnie z ogło
szeniem Walnego Zgromadzenia po raz pierwszy.
§ 10. W zakres czynności Walnego Zgromadzenia wchodzi:
a) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,
b) załatwianie wniosków dotyczących spraw Towarzystwa,
c) mianowanie członków honorowych,
d) skreślanie członków,
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa,
g) rozporządzanie majątkiem Towarzystwa,
h) oznaczanie wysokości wkładek na rzecz Towarzystwa,
i) uchwalanie norm, według których ma wydatkować Zarząd,
j) upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań majątko
wych.
§ 17. Uzupełnienie porządku dziennego Walnego Zgromadzenia
rozesłanego członkom nie może nastąpić, jeżeli mu się sprzeciwi
przynajmniej 1/10 część członków Towarzyswa. Wnioski nagłe nie
mogą dotyczyć rozporządzenia majątkiem lub zmiany § 1. statutu
Towarzystwa.
§ IR, Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia tudzież wy
borów potrzebna jest bezwzględna większość obecnych, uprawnio
nych do głosowania.
Mianowanie członków honorowych, skreślanie członków, zmiana
statutu, rozporządzenie majątkiem i rozwiązanie Towarzystwa wy
maga 2/3 głosów obecnych, uprawnionych do głosowania.
Prezes głosuje, a w razie równości rozstrzyga.
§ 19. Głosowanie odbywa się przez podniesienie rąk. Na żąda
nie 10 obecnych, uprawnionych do głosowania, odbywa się głoso
wanie imienne.
W sprawie mianowania członków honorowych, w sprawach oso
bistych i wyborów obowiązuje głosowanie tajne.
§ 20. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Za
rządu na podstawie uchwały Zarządu, albo na żądanie Komisji Re
wizyjnej lub żądanie, podpisane przez 1/4 część ogółu członków
Towarzystwa.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być ogłoszone na
dwa tygodnie naprzód z podaniem porządku obrad.

IV. Zarząd.

§21. Zarząd składa się z Prezesa, 2 wiceprezesów oraz 6 człon
ków. Nowowybrany Zarząd wybiera spośród siebie redaktora wy
dawnictw Towarzystwa, sekretarza i skarbnika oraz ich zastępców.
§ 22. W razie ustąpienia najwyżej dwóch członków Zarząd ma
prawo uzupełnienia swojego składu drogą kooptacji. W razie ustą
pienia więcej niż dwóch członków konieczne jest uzupełnienie skła
du Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Kooptowani i wybrani
przez Walne Zgromadzenie członkowie Zarządu zachowują swój
mandat tak długo, jak długo miał trwać mandat ich poprzedników.
§ 23. Zarząd jest kierującym i wykonawczyń1, organem Towa
rzystwa, odpowiedzialnym przed Walnym Zgromadzeniem. W za
kres jego czynności wchodzi:
a) załatwianie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla innych
władz Towarzystwa, z wyjątkiem spraw załatwionych uchwałą Wal
nego Zgromadzenia, a nie przedstawionych do ponownego rozpa
trzenia i załatwienia Zarządowi,
b) czuwanie nad prawidłowym tokiem czynności Towarzystwa,
c) porozumiewanie się z władzami w sprawach ogólnych Towarzystwa.
§ 24. Redakcję wydawnictw Towarzystwa prowadzi redaktor
przy współudziale Komitetu Redakcyjnego w liczbie 3 członków
mianowanych przez Zarząd. Komitet Redakcyjny pod przewodnic
twem Redaktora decyduje o oddaniu prac do druku. W wypadkach
wątpliwych może Redaktor lub autor odwołać się do Zarządu, któ
rego uchwiła jest w takim razie obowiązująca.
§ 25. Zarząd zbiera się. na posiedzenia na zaproszenie Prezesa
przynajmniej cztery razy do roku. Ponadto powinien Prezes zwo
łać Zarząd na żądanie 1/3 członków Zarządu lub na żądanie Komi
sji Rewizyjnej.
§ 26. Do ważności uchwał Zarządu potrzeba obecności połowy
członków. Uchwały zapadają większością głosów obecnych. Do
uchwalenia wniosku na Walne Zgromadzenie o mianowanie członka
honorowego potrzeba większości 3/4 głosów obecnych, ewentualnie
2;'3 pełnego składu Zarządu. Prezes głosuje, a nadto w razie rów
ności głosów rozstrzyga.V
.
V. Komisja Rewizyjna.

§ 27. Komisja Rewizyjna wykonuje z ramienia Walnego Zgro
madzenia kontrolę nad Zarządem i majątkiem Towarzystwa. W tym
celu ma prawo przeglądać każdego czasu księgi rachunkowe oraz
stwierdzać stan kasy; obowiązek czynić ma to przynajmniej raz na

pół roku. Komisja Rewizyjna sprawdza roczne zamknięcie rachun
kowe i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wniosek o absoluto
rium Zarządowi.
§ 28. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych
na jeden rok. Do czynności urzędowych potrzeba obecności przynaj
mniej dwóch jej członków. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
które Zarząd zwołać musi na, żądanie Komisji Rewizyjnej, musi się
odbyć najdalej w trzy tygodnie po dniu, w którym Komisja Rewi
zyjna przedłożyła swe żądanie Zarządowi.
VI. Załatwianie sporów.

§ 29. Wszelkie spory, jakieby ze stosunków wewnętrznych To
warzystwa wyniknąć, mogły, rozstrzyga Sąd polubowny, dł> którego
każda strona wybiera jednego sędziego, ci zaś superarbitra. Prze
ciwko wyrokowi tego Sądu nie ma odwołania do innej władzy.V
I.
VII. Rozwiązanie Towarzystwa.

§ 30. W razie rozwiązania Towarzystwa majątek jego przecho
dzi na własność Polskiej Akademii Umiejętności, o ile Walne Zgro
madzenie inaczej nie postanowi.

