
Protokół z zebrania 
Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich 

z dnia 2013-06-29 
Lista obecnych: 
 
Maria Krygowska-Doniec – prezes Zarządu 
Krystyna Guniewska - wiceprezes 
Adam Kołodziej - wiceprezes 
Izolda Mila - skarbnik 
Jan Krygowski - członek 
 
Porządek zebrania: 
 
1. Powitanie 
2. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania 
3. Sprawy związane ze zjazdem 
4. Przygotowanie ostatecznych propozycji zmian w statucie na Walne Zgromadzenie 
Członków 
5. Wolne wnioski 
6. Ustalenie terminu i miejsca kolejnego zebrania 
 
Przebieg zebrania: 
 
Ad1. Zarząd spotkał się w domu Izoldy Mila w Jadownikach.  
 
Ad2. Protokół z poprzedniego zebrania w Jadownikach został odczytany i zatwierdzony. 
 
Ad3. Zdecydowano o zmianę umowy z Hotelem Accademia. Zmiana ta może nastąpić 
w formie aneksu, lub nowej umowy. Ta sprawą ma sie zając Marcin. Zgodnie z sugestiami 
Adama oraz wnioskami wszystkich uczestników, należy wynegocjować konkretne warunki 
dotyczące stawek dla dzieci poniżej 12 roku życia. Należy również starać sie obniżyć 
wielkość zaliczki . Wycieczka do Lwowa powinna być skalkulowana dla mniejszej ilości 
osób (nie na 100). Umowa powinna zawierać ustalenia dotyczące wycieczki do Lwowa, lub 
powinna być spisana niezależna umowa z przewoźnikiem.  
Marcin Doniec będzie osobą kontaktową przy załatwianiu końcowych formalności 
z hotelem. 
 
Wprowadzono drobne zmiany do programu Zjazdu: 
 
Na piątek będzie dostępny przewodnik turystyczny, który zajmie się osobami pozostającymi 
w Przemyślu, a chcącymi zwiedzić miasto. 
Adam Krygowski sprowadzi kapele ludową. 
Konieczne będzie zorganizowanie opiekunki do dzieci. 
 
Dokonano zmiany planu  niedzieli 25.08.2013 : 
- śniadanie godz. 8.00 
- Msza św. godz. 10.00 
-Uroczysty obiad pożegnalny godz. 13.00 
- Wyjazd do Kalwarii Pacławskiej (dla chętnych) godz. 16.00 
 
Ad4. Odbyła się kolejna dyskusja na temat zmian w statucie Stowarzyszenia. 



Wspólnie przeanalizowano wszystkie punkty Statutu i zaproponowano zmiany dotyczące 
celów, spraw organizacyjnych oraz rodzajów członkowstwa w Stowarzyszeniu. 
Zdecydowano również o konieczności konsultacji proponowanych zmian z prawnikiem - 
specjalistą w zakresie stowarzyszeń. Izolda Mila zadeklarowała, iż skonsultuje Statut  ze 
znajomą  prawniczką z Kolpinga. 
 
Ad5. Zaproponowano, aby projektem chust oraz ich wykonaniem zajął się Adam Kołodziej. 
Arkusz kalkulacyjny Zjazdu pomoże stworzyć Adam Kołodziej. 
 
Ad6. Kolejne spotkanie – sobota 27 lipca 2013 –w Jadownikach. 
 
Protokołował: Adam  Kołodziej 


