
 

Protokół zebrania Zarządu SRK 

w dniu 27.07.2013 w Jadownikach 

 

Lista obecnych: 
 
Maria Krygowska-Doniec – prezes Zarządu 
Adam Kołodziej – wiceprezes 
Izolda Mila - skarbnik 
Jan Krygowski – członek 
Tadeusz Mazurkiewicz – kierownik Biura Zjazdu 
Jerzy Doniec – członek SRK 
 
Porządek zebrania: 

1. Powitanie 
2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania i jego zatwierdzenie 
3. Sprawy związane ze Zjazdem, ułożenie ostatecznego planu zjazdu 
4. Ostateczne ustalenie zmian w Statucie SRK na Walne Zgromadzenie Członków SRK   
5. Dodatkowe informacje 
6. Ustalenie terminu przedwyborczego zebrania w Przemyślu – w piątek 24.08.2013? 

 
Ad1. Zarząd spotkał się w domu Izoldy Mila w Jadownikach.  
 
Ad2. Protokół z poprzedniego zebrania w Jadownikach został odczytany i zatwierdzony. 

 
Ad.3. Otrzymaliśmy nową umowę z hotelem Accademia, w której nadal piszą o zaliczce 
w wysokości 50 % kosztów całego pobytu w hotelu. Zadecydowano, żeby wynegocjować jednak 
zaliczkę w wysokości 15 000 PLN. Tym zajmie się Marcin Doniec, Poza tym reszta umowy jest ok.  
 
Uchwalono jeszcze, że pan Tadeusz Mazurkiewicz poprowadzi biuro zjazdowe, jego pobyt 
z wyżywieniem pokryje Stowarzyszenie (z wyłączeniem wycieczki do Lwowa, za którą on sam 
płaci) (Uchwała nr 1). 
 
Krystyna Guniewska spróbuje załatwić opiekunkę do dzieci na sobotę, 24.08.2013. Adam 
Kołodziej proponował stawkę w wysokości 150 zł. Podjęto uchwałę o zatrudnieniu opiekunki do 
dzieci na jeden dzień, w sobotę 24.08.2013  (Uchwała nr 2). 
 
Jan Krygowski przekazał Adamowi Kołodziejowi matrycę do znaczka SRK. Podjęto kolejną 
uchwałę o upoważnieniu Adama Kołodzieja do zamówienia  srebrnych znaczków SRK  w ilości 
20 sztuk na koszt Stowarzyszenia (Uchwała nr 3). Znaczki te będą rozprowadzane jak dawniej 
odpłatnie wśród członków SRK. Ich cena będzie ustalona w terminie późniejszym. 
 
Adam Kołodziej załatwi sprawę białych bawełnianych chust z logo dla uczestników wycieczki do 
Lwowa. 
Izolda Mila załatwi jeden banner z logo, który będzie powieszony nad recepcją albo na budynku hotelu. 
 
Ad.4. Odbyła się kolejna dyskusja na temat zmian w statucie Stowarzyszenia. 
 



Adam Kołodziej spotkał się z prawniczką  Zw. Centralnego Dzieła Kolpinga w Krakowie,  która 
przygotowała dla nas  kilka propozycji zmian w statucie. Zaakceptowano większość z tych sugestii 
i jeszcze dopracowano parę punktów statutu.  
 
Ad.5. Dodatkowe informacje 
Maria Krygowska-Doniec poinformowała, że 3 plansze 70x100 oraz identyfikatory zaprojektowane przez 
Teresę Krygowską, są już gotowe do druku. 
Będą aktualne linie rodowe Krygowskich wydrukowane i oprawione w ilości 20 sztuk oraz Kronika Zjazdu 
Jubileuszowego – 10 sztuk. 
Album ze zdjęciami z poprzedniego zjazdu – przygotował już Witek Kroemeke.  
Przygotowaliśmy też album ze zdjęciami ze spotkania wspomnieniowego Kamilli Piskozub. 
 
Ad. 6. Kolejne zebranie Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem Członków SRK. 
 
Protokołował: Adam Kołodziej 
 
 



 
Uchwała nr 1 

Zarządu SRK z dnia 27.07.2013 
w sprawie zatrudnienia kierownika biura zjazdowego 

 
Zarząd SRK uchwalił zatrudnienie pana Tadeusza Mazurkiewicza jako kierownika biura 
zjazdowego, jego pobyt z wyżywieniem pokryje Stowarzyszenie (z wyłączeniem wycieczki do 
Lwowa, za którą on sam zapłaci) . 

 



 
 

Uchwała nr 2 
Zarządu SRK z dnia 27.07.2013 

w sprawie zatrudnienia opiekunki do dzieci na sobotę 24.08.2013 
 

Zarząd Stowarzyszenia uchwalił zatrudnienie opiekunki do dzieci na jeden dzień w czasie zjazdu, 
na sobotę 24.08.2013 na koszt SRK.   
 



 
 

Uchwała nr 3 
Zarządu SRK z dnia 27.07.2013 

w sprawie srebrnych znaczków SRK 

 

Zarząd SRK upoważnia Adama Kołodzieja do zamówienia  srebrnych znaczków SRK  w ilości 20 
sztuk na koszt Stowarzyszenia. Znaczki te będą rozprowadzane jak dawniej odpłatnie wśród 
członków SRK. Ich cena będzie ustalona w terminie późniejszym. 
 
 


