STATUT
Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego "Exploratorzy.pl"
uchwalony w dniu 07 lutego 2010 roku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne "Exploratorzy.pl",
zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrócona nazwą "Exploratorzy.pl".
§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem Województwa Mazowieckiego.
2. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sulejówek.
§ 3
1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie
przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
§ 4
1. Stowarzyszenie może być członkiem zrzeszeń i organizacji krajowych oraz zagranicznych
o podobnych celach, jeśli członkostwo to sprzyja realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Decyzje w sprawie członkostwa, o którym mowa w ust. 1, podejmuje Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia.
§ 5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
§ 6
Stowarzyszenie ma prawo używać własnego logo, pieczęci, odznaki organizacyjnej i
honorowej.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji:
§ 7
Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy o historii Polski oraz
historii regionu, a także pozyskiwanie przedmiotów związanych z wydarzeniami historycznymi
mającymi miejsce na terenie Polski.

§ 8
Szczegółowe cele i sposoby ich realizacji:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

n.
o.
p.

q.

r.
s.

t.

Poszerzanie i promowanie wiedzy historycznej, w szczególności wiedzy o regionie
i mieście stołecznym Warszawa
prowadzenie własnych badań historycznych,
prowadzenie i popieranie inicjatyw odnowy zabytków,
współpracę z odpowiednimi organami przy ochronie stanowisk archeologicznych,
zbieranie i upowszechnianie materiałów historycznych związanych z miastem
stołecznym i województwem,
kształtowanie właściwych postaw wśród mieszkańców Mazowsza dla
poszanowania pamiątek i zabytków znajdujących się na terenie regionu,
organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
wydawanie biuletynu zawierającego prace badawcze i relacje akcji
Stowarzyszenia,
wydawanie i udział w publikacji wydawnictw, broszur, pism, gazetek, plakatów,
ulotek,
zachęcanie osób publicznych do promowania wiedzy historycznej,
angażowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami,
upamiętnianie wydarzeń historycznych oraz osób, które odegrały w nich rolę, w
szczególności upamiętnianie zapomnianych mogił powstańczych i żołnierskich,
pochodzących z różnych okresów, zbieranie relacji od świadków wydarzeń
historycznych, tworzenie listy ofiar Wojen Światowych,
pomoc dla osób – żywych świadków i uczestników wydarzeń historycznych,
mieszkających na terenie województwa, a znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej,
uczestnictwo w dyskusjach publicznych i forach podejmujących problematykę
działalności poszukiwawczej (eksploracyjnej),
poznawanie prawa z zakresu badań o charakterze eksploracyjnym w kraju i
zagranicą oraz działania na rzecz zmian w obowiązującym prawie lub właściwego
stosowania obowiązujących przepisów prawa, mające na celu dobro dziedzictwa
narodowego, środowisk archeologicznych i eksploratorskich,
tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością
poszukiwawczą, w tym kreowanie „kodeksu eksploracji”, szerzenie informacji i
propagowanie zgodnych z prawem poszukiwań przedmiotów mających wartość
historyczną,
podejmowanie działań piętnujących dewastowanie historycznych miejsc pamięci,
stanowisk archeologicznych i wszelką działalność szkodliwą dla dóbr dziedzictwa
historycznego, kulturowego i środowiska naturalnego,
podejmowanie zgodnych z prawem, zorganizowanych poszukiwań ratunkowych
przedmiotów mających wartość historyczną, mających na celu ochronę
różnorakich śladów i świadectw historii regionu i kraju, połączonej z informacją i
upublicznieniem efektów tej działalności,
wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty
odnalezione w trakcie prowadzonych poszukiwań ratunkowych przedmiotów
mających wartość historyczną, w szczególności w muzeach współpracujących ze

u.

v.

Stowarzyszeniem, działających na obszarach prowadzonych badań terenowych,
rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w środowisku
historyków, archeologów, instytucji edukacyjnych oraz jednostek samorządowych
w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania
partnerów do wspólnych działań poszukiwawczych,
oferowanie pomocy w poszukiwaniach przedmiotów mających wartość
historyczną innym podmiotom, w tym pomocy w pracach archeologicznych,
dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i
dokumentowaniem historii Polski,
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a.zwyczajnych,
b.honorowych,
c.wspierających.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski, mający pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych pragnący współdziałać w
urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać także osoba małoletnia, spełniająca
warunki określone w statucie Stowarzyszenia, regulaminie Zarządu oraz przewidziane prawem.
3. Kandydata na członka zwyczajnego zgłasza dwóch innych członków zwyczajnych
stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd, po akceptacji wyrażonej w drodze
głosowania pisemnego 4/5 członków Stowarzyszenia.
5. Członkowie założyciele Stowarzyszenia są członkami zwyczajnymi.
§ 11
1.Godność członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu nadaje jednomyślną
uchwałą Walne Zgromadzenie osobie fizycznej, która położyła wybitne zasługi w rozwoju i
promocji Warszawy, Mazowsza, a także dziedzictwa narodowego.
2.Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3.Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje pomoc w działalności Stowarzyszenia.
3.Przyjęcie członka wspierającego następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie
pisemnej deklaracji, której wzór określa uchwała Zarządu.

5.Członkowie wspierający mogą działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upoważnionych
przedstawicieli.
6.Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
7.Członkowie wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2.Uczestniczenia w posiedzeniach, konferencjach, zjazdach i innych pracach Stowarzyszenia.
3.Otrzymywania dokumentów własnych Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd.
§ 14
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1.Uczestniczenie w realizacji celów Stowarzyszenia
2.Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia
3.Regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne
Zgromadzenie.
§ 15
Obowiązkiem członków wspierających jest okazywanie pomocy w realizacji celów
Stowarzyszenia zgodnie z dobrowolnie przyjętymi przez tych członków zobowiązaniami.
§ 16
1.Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje na skutek:
a.dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b.skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania
uchwał władz Stowarzyszenia lub zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres
przekraczający jeden rok,
c.utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
d.śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego
osobą prawną,
e.wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
3.Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie członkostwa jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17
1.Władzami Stowarzyszenia są:
a.Walne Zgromadzenie,
b.Zarząd z Prezesem na czele,
c.Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.
3.W przypadku ustąpienia członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w toku
kadencji z różnych przyczyn, nowi członkowie tych władz wybierani są zwykłą większością
głosów przy obecności 3/4 członków przez Walne Zgromadzenie.
4.Członkowie wybrani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, w przypadku upływu
kadencji wykonują swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
§ 18
1.Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.
2.W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
3.Głosowanie tajne odbywa się na wniosek co najmniej połowy osób obecnych, uprawnionych
do głosowania.
§ 19
1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany zwykłą większością
głosów.
§ 20
1.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni.
2.W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem doradczym członkowie wspierający,
członkowie honorowi, przedstawiciele władz i instytucji oraz inne osoby zaproszone przez
Zarząd.
§ 21
1.
Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał większością głosów w
pierwszym terminie przy obecności ¾ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania,
2. W drugim terminie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów
niezależnie od liczby obecnych.
§ 22
1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co roku.
4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a.z własnej inicjatywy,
b.na żądanie komisji Rewizyjnej,
c.na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w przeciągu 4 tygodni od daty
złożenia pisemnego żądania lub wniosku oraz obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 23
1. Zarząd zawiadamia pisemnie wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad
Walnego Zgromadzenia nie później niż na 14 dni przed jego terminem.
2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo zgłosić wnioski o uzupełnienie porządku dziennego
Walnego Zgromadzenia najpóźniej w dniu jego zwołania.
3. O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Walne Zgromadzenie. To samo dotyczy
wniosków nagłych zgłoszonych w toku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Nie mogą być jednak przedmiotem nagłego wniosku sprawy rozporządzania majątkiem
nieruchomym Stowarzyszenia oraz zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.Wybór w głosowaniach tajnych:
a.Prezesa,
b.Wiceprezesa,
c.Skarbnika,
d.dwóch członków Zarządu,
e.członków Komisji Rewizyjnej
2.Rozpatrywanie i przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
3.Wytyczanie ogólnego kierunku działalności Stowarzyszenia.
4.Zatwierdzanie budżetu i planu finansowego Stowarzyszenia.
5.Powoływanie zespołów problemowych oraz uchwalanie ich regulaminów.
6.Podejmowanie uchwał w przedmiocie nadania bądź pozbawienia godności członka
honorowego.
7.Podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie absolutorium dla
Zarządu.
8.Ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich.
9.Podejmowanie uchwał w przedmiocie spraw majątkowych Stowarzyszenia.
10.Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu bądź rozwiązania się Stowarzyszenia
12.Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia pieczęci, logo i innych symboli promujących
działalność Stowarzyszenia na rzecz realizacji wytyczonych celów.
13.Przyjęcie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie regulaminów: Zarządu,
Komisji Rewizyjnej oraz uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i ordynacji
wyborczej.
§ 25
Zarząd składa się z:
1.Prezesa,

2.Wiceprezesa,
3.Skarbnika,
4.dwóch pozostałych członków Zarządu.
§ 26
1. Na czele Zarządu stoi Prezes.
2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go z jego upoważnienia Wiceprezes.
3. W przypadku zwolnienia stanowiska Prezesa jego funkcje do najbliższego Walnego
Zgromadzenia przejmuje Wiceprezes.
4. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który winien opracować
i przyjąć w ciągu trzech miesięcy od czasu wyboru.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
1.Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, Uchwałami i
wytycznymi Walnego Zgromadzenia.
2.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3.Składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zgromadzeniu.
4.Wysuwanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie godności członka honorowego.
5.Powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych oraz uchwalanie ich regulaminów.
6.Decydowanie w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i
Komisji Rewizyjnej.
§ 28
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
cztery razy w roku.
§ 29
1.Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności 4/5 członków Zarządu
oraz obecności Prezesa lub z jego upoważnienia Wiceprezesa.
§ 30
1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezes
Zarządu lub z jego upoważnienia Wiceprezes.
2. Do składania zwykłych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub z jego upoważnienia Wiceprezesa.
§ 31
Stowarzyszenie w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia lub Zarządu powołuje ze swego grona
Zespoły Problemowe adekwatne do tematyki celów kierunkowych i sposobów realizacji
określonych w § 7 i 8.
§ 32
Zespoły problemowe tworzy co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
§ 33

1.Pracę Zespołów Problemowych organizuje Zarząd Stowarzyszenia.
2.Zespoły Problemowe podlegają Zarządowi w całym zakresie ich działalności
§ 34
Zespół problemowy reprezentowany jest przez Przewodniczącego Zespołu. Funkcję zastępcy
pełni wiceprzewodniczący, który jednocześnie pełni rolę sekretarza Zespołu. Osoby funkcyjne
wybiera ze swego grona Zespól Problemowy
§ 35
1.Komisja Rewizyjna jest naczelną władzą kontrolną Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków; wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3.Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne
Zgromadzenie.
§ 36
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.Przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia
ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności.
2.Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych.
3.Składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz ocen działalności
Zarządu i stawianie wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
4.W przypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 37
1.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
3.Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne w każdym czasie.
§ 38
Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawy członków Stowarzyszenia dotyczące nieprzestrzegania
statutu, regulaminów i uchwał władz, a także rozstrzyga wszelkie spory wynikłe między
członkami Stowarzyszenia w związku z ich działalnością statutową.
§ 39
1.Komisja Rewizyjna może orzec w stosunku do członków Stowarzyszenia działających na
szkodę Stowarzyszenia lub nieprzestrzegających zasad określonych w statucie i
regulaminach, zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres do jednego roku.
2.Od orzeczenia Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w
terminie 7 dni, od dnia otrzymania orzeczenia.
Rozdział V
Majątek i fundusz Stowarzyszenia

§ 40
Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości, oraz funduszów.
§ 41
1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3.Na fundusze składają się :
a. wpływy ze składek członkowskich.
b. subwencje, dotacje i darowizny
c. dochody z działalności statutowej
3. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie.
§ 42
Do składania oświadczeń woli dotyczących praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia
wymagane są podpisy 2 członków Zarządu w tym Prezesa lub z jego upoważnienia Wiceprezesa,
oraz Skarbnika.
§ 43
1. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.Rok budżetowy Stowarzyszenia jest zgodny z rokiem kalendarzowym.
Rozdział VI
Zmiany statutowe i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 44
Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby osób uprawnionych do
głosowania.
§ 45
1.Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej ¾ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2.Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku
stowarzyszenia.

