
Protokół z  zebrania Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich 

15.03.2014 o godz. 11.30 w Jadownikach 

 

Lista obecności: 

 

1. Maria Krygowska-Doniec – prezes Zarządu 

2. Izolda Mila    – skarbnik 

3. Marcin Doniec  – sekretarz 

4. Robert Sowiński   – członek Zarządu 

5. Józef Kołodziej   – członek rady starszych 

 

Porządek zebrania: 

 

1. Powitanie 

2. Odczytanie protokołu z kilku konferencji w Skype w roku 2013  i jego zatwierdzenie  

3. Podsumowanie VI Zjazdu w Przemyślu (sierpień 2013) – Izolda Mila, Krystyna 

Guniewska 

4. Odczytanie bilansu przygotowanego przez księgową Krystynę Pomierny i jego 

zatwierdzenie 

5. Odczytanie sprawozdania z działalności SRK za roku 2013 i jego zatwierdzenie 

6. Analiza opłacania składek przez członków SKR 

7. Przyjęcie nowego członka SRK  

8. Rozpatrzenie sprawy wsparcia finansowego dla Krygowskich na Ukrainie 

9. Sprawa nowej strony SRK 

10. Sprawa inwentaryzacji wszystkich wydawnictw w posiadaniu SRK  i przygotowanie 

spisu pozycji przeznaczonych do sprzedaży – dla potrzeb internetowego sklepiku SRK 

11. Sprawa płatności poprzez PayPal 

12. Kontynuacja podjętego tematu wydania kroniki "Historia Rodu Krygowskich", jego 

sfinansowanie 

13. Opracowanie tekstu krótkiej informacji o SRK na Forum WTG „GNIAZDO” 

14. Informacje i wolne wnioski 

15. Ustalenie terminu i miejsca  I Spotkania Wielkanocnego Krygowskich w Krakowie 

i kolejnego zebrania Zarządu. 

 

Przebieg zebrania: 

 

Ad 1. Spotkaliśmy się u Izoldy Mila w Jadownikach. 

 

Ad 2. Zebrani zapoznali się z protokołem z konferencji Skype. Protokół został przyjęty 

uchwałą nr  1.  

 

Ad.3. Podsumowanie Zjazdu w Przemyślu – finansowe na podstawie bilansu i innych  

dokumentów: 

 
                        WYDATKI – 36.717,22 

 

1.  34.492,00   - rozliczenie z hotelem “ Przemyśl” za noclegi, konsumpcję i wycieczkę do Lwowa 

     15.000 (zaliczka) + 20.312 ( zapłata na miejscu) + 80 ( dopłata za obiady) – 900 (zwrot,   

      końcowe rozliczenie z hotelem). 

 

2.    2.225,22     na cele zjazdu : 



84.99 – identyfikatory 

76.88 – baner 

           830.25 – chusty bawełniane 

           458.10 – wina, soki 

           775.00 – usługi poligraficzne( tablice z poprzedniego zjazdu, zostają  w dokumentacji SRK    

 

                       WPŁATY- 32.635,48 

 

1.  30.682,48  - wpłaty członków na zjazd 

2.    1.953,00  - darowizny członków SRK na zjazd 

 

Różnica pomiędzy kosztami a przychodami została pokryta z ze środków własnych 

Stowarzyszenia. 

Wnioski z przebiegu zjazdu zostaną omówione na kolejnym zebraniu. 

 

Ad 4 i 5. Zarząd zapoznał się z bilansem i sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia za 

rok 2013. Zostały podjęte stosowne uchwały nr 2 i 3 o ich zatwierdzeniu. 

 

Ad 6. Analiza opłacanych składek – Zarząd zapoznał się ze stanem składek członkowskich.  

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba 

członków 64 65 65 72 73 73 75 

L. wpłac. 37 42 45 61 69 60 57 

L. nie 

wpłac. 27 23 20 11 4 13 18 

 

 

Ad. 7. Przyjęcie nowego członka SRK – Elżbiety Kęsek. 

Podjęta została stosowna uchwała. 

 

Ad. 8. Rozpatrzenie sprawy wsparcia finansowego Krygowskich na Ukrainie  

Potrzebujemy więcej informacji o tych osobach na Ukrainie. Jaka jest ich sytuacja i potrzeby. 

Krysia powinna dostarczyć więcej informacji żebyśmy mogli zdecydować, czy taka pomoc 

jest istotnie konieczna. 

 

Ad. 9. Sprawa nowej strony SRK 

Zarząd nie zgłosił uwag do działania nowej strony. Wyraził uznanie dla pracy Marka 

Krygowskiego przy tworzeniu nowej strony. 

 

Ad.10. Sprawa inwentaryzacji wszystkich wydawnictw 

Izolda Mila podejmie się inwentaryzacji wydawnictw – poprzez wykonanie fotografii 

dostępnych pozycji – okładka i spis treści. Spis inwentarza zostanie zatwierdzony na jednym 

z zebrań Zarządu. 

 

Ad.11. Sprawa płatności poprzez PayPal 

 Zarząd nie jest zainteresowany tymi płatnościami z powodu kilku przeciwności: 

1. Konieczność założenia konta 

2. Prowizja 



3. Trudność obsługi płatności przez skarbnika 

4. Nie wiadomo, kto wpłacił pieniądze 

 

5. Jedyny plus jaki Zarząd dostrzega, to możliwość łatwych płatności 

międzynarodowych – z USA. 

 

Ad. 12. Kontynuacja tematu wydania kroniki "Historie Rodu Krygowskich". 

Należy umieścić informację na stronie – że chcemy zbierać te wspomnienia. 

Należy zapytać p. Kutrzeby: 

1. Mamy pomysł na zrobienie takiej historii 

2. Zapytać ją o koncepcję takiej książki – jakie powinno być nasze podejście do 

tematu 

3. Tytuł powinien być „Historie Rodu Krygowskich” – być może nie związane ze 

sobą 

4. W piśmie należy wspomnieć, że widzimy ją jako koordynatora/redaktora tej pracy 

5. Pytanie o wycenę.  

 

Ad.13. Ułożenie tekstu krótkiej informacji o SRK na Forum WTG „GNIAZDO”. 

Proponowany tekst to: 

Stowarzyszenie Rodu Krygowskich istnieje o 2002 a faktycznie działa od 1998 roku.  

Zajmujemy się między innymi poszukiwaniami korzeni rodowych Krygowskich i 

opracowywaniem historii Rodu.  

Zwracamy się do wszystkich goszczących na Forum z prośbą o przekazywanie wszelkich 

informacji dotyczących osób o nazwisku Krygowskich i ich rodzin. Mijają lata, zostają 

wspomnienia i piękną sprawą jest mieć te wspomnienia zapisane i przygotowane do 

przekazania następnym pokoleniom. 

Więcej informacji można znaleźć na: http://krygowscy.com/  

Ad.14. Wolne wnioski: 

1. Zebranie osób chętnych do badania DNA – Na stronie trzeba umieścić informacje 

o sposobie wykonania badania  

a. Znaleźć kogoś, kto chce napisać pracę dyplomową – napisać pismo do katedry 

genetyki. Alternatywnie do samorządu studenckiego żeby nie „uciekło” 

b. Przygotowanie metodyki badania  

c. Określenie kosztów 

d. Zebranie chętnych 

Ad.15. Wielkanocne Spotkanie Krygowskich - 12 kwietnia – spotkanie w restauracji. 

Dowiedzieć się ile to będzie kosztowało – mniej więcej na 1 osobę 

Zaproszenie 12 kwiecień godzina 11 

Po uzyskaniu potwierdzeń i liczby osób – zarezerwować salę. 

 

Kolejne zebranie Zarządu - czerwiec 

 

 

http://krygowscy.com/


Uchwała nr 1 z dnia 2014-03-15 

Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich 

Zarząd podejmuje decyzję o zatwierdzeniu protokołu ze spotkań Skype przeprowadzonych 

w okresie od sierpnia do grudnia 2013.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 2 z dnia 2014-03-15 

Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich 

Zarząd Stowarzyszenia Rodu Krygowskich podjął decyzję o zatwierdzeniu bilansu za rok 

2013 przygotowanego przez księgową Krystynę Pomierny. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 3 z dnia 2014-03-15 

Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich 

Zarząd Stowarzyszenia Rodu Krygowskich podjął decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania 

z prac z Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich  za rok 2013.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 4 z dnia 2014-03-15 

Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich 

Zarząd Stowarzyszenia Rodu Krygowskich przyjął pani Elżbietę Kęsek, zam. w Wieliczce, 

w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Rodu Krygowskich. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 


