STATUT
STOWARZYSZENIA RODU KRYGOWSKICH

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Stowarzyszenie Rodu Krygowskich, w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem, powstało i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
– Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r. nr 79 poz. 855).
§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. Terenem działania jest
Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów, w których zamieszkują członkowie Rodu.

obszar

§3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
§4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
§6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Członkowie Stowarzyszenia mogą być zatrudniani do realizacji projektów finansowanych
ze źródeł zewnętrznych.
§7

Stowarzyszenie może używać wymiennie nazwy Stowarzyszenie Krygowskich oraz skrótu
SRK.
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§8

Stowarzyszenie ma prawo używać w kontaktach międzynarodowych angielskiej nazwy
o brzmieniu „Krygowscy Family Association”.

Rozdział II
Cele i środki działania
§9

Celami Stowarzyszenia są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
utrwalanie dla pożytku społecznego pamiątek i śladów po Rodzie Krygowskich i innych
zasłużonych osób poprzez gromadzenie, archiwizowanie i opracowania historyczne;
działania na rzecz promowania kultury polskiej oraz dziedzictwa naukowo-historycznego;
poszukiwania genealogiczne w obrębie Rodu Krygowskich i innych rodzin, które miały
wpływ na kształtowanie historii Polski;
opieka nad miejscami wiecznego spoczynku osób zasłużonych dla historii Polski, w tym
członków Rodu Krygowskich;
kreowanie i umacnianie wśród ludzi poczucia więzi i porozumienia, propagowanie
podtrzymywania więzi rodzinnych i międzyludzkich oraz wspólnych przedsięwzięć;
promowanie zasad demokracji, wartości chrześcijańskich oraz właściwych postaw
obywatelskich;
działania na rzecz upamiętnienia osób zasłużonych dla historii Polski lub
poszczególnych regionów geograficznych;
działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i dziedzictwa przyrodniczego;
rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
promocja i organizacja wolontariatu;
podejmowanie działań charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych, sierot
i potrzebujących;
promocja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
w szczególności z rodzin wieloproblemowych i wielodzietnych;
działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży utalentowanej, będącej w trudnej
sytuacji materialnej i życiowej, (ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających
na terenach objętych wysokim bezrobociem, oraz chorych i niepełnosprawnych);
§10

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1)

2)

gromadzenie pamiątek, śladów i materiałów historycznych związanych z Rodem
Krygowskich oraz innymi zasłużonymi dla historii Polski obywatelami samodzielne i we
współpracy z innymi osobami lub instytucjami;
przygotowywanie i publikowanie opracowań historycznych, naukowych
i popularyzatorskich;

2

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

integrowanie członków Stowarzyszenia oraz innych zainteresowanych osób przez
działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
świadczenie pomocy na rzecz osób będących pod opieką Stowarzyszenia;
wydawanie „Biuletynu”, pamiętników i innych publikacji, oraz prowadzenie serwisu
internetowego WWW;
fundowanie stypendiów im. Krygowskich dla uzdolnionej młodzieży znajdującej się
w trudnej sytuacji finansowej oraz udzielanie pomocy potrzebującym;
gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację zadań statutowych.
organizowanie warsztatów, konferencji, spotkań, odczytów związanych tematycznie
z działalnością Stowarzyszenia
organizowanie koncertów, imprez kulturalnych, zjazdów rodzinnych nie częściej niż raz
na 2 lata, spotkań okolicznościowych.
§11

Stowarzyszenie prowadzi działalność w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności w sferze
pożytku publicznego.
§12

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest w całości
przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
pomiędzy jego członków.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
§13

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych
§15

1)

2)

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która należy
do Rodu Krygowskich w linii męskiej lub żeńskiej, lub nie należy do Rodu Krygowskich,
a jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia; pragnie realizować cele statutowe
Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
Do Stowarzyszenia mogą należeć również współmałżonkowie i osoby przysposobione.
Członkiem zwyczajnym może być:
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3)

a. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych,
b. niepełnoletni w wieku 16 – 18 lat,
c. małoletni poniżej 16 lat za zgodą ustawowych opiekunów (rodziców).
Przyjmowanie członków zwyczajnych odbywa się na podstawie uchwały Zarządu.
§16

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji zadań statutowych
Stowarzyszenia.
§17
1)

2)

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w rozwój Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w działalności na rzecz
społeczeństwa.
Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§18

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1)
2)
3)
4)
5)

czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
udziału w Zjazdach, zebraniach i spotkaniach Rodu z prawem głosu,
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
brania udziału we wszystkich działaniach Stowarzyszenia zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami,
zwracania się o pomoc i poparcie do członków Rodu.
§19

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1)
2)
3)
4)

przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia i aktywnego udziału w realizacji jego
celów,
przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
dbania o honor Rodu,
regularnego opłacania składek członkowskich, których minimalną wysokość ustala
corocznie Zarząd.
§20

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak służyć głosem doradczym statutowym władzom Stowarzyszenia.
§21

Członek wspierający ma prawo wspierać działania statutowe Stowarzyszenia poprzez
deklarowanie i udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej, prawnej lub rzeczowej.
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§22

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§23

1)
2)

Decyzję o przyjęciu i skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
w formie uchwały.
Utrata członkostwa zwyczajnego i honorowego może nastąpić:
a. w przypadku dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia - pisemnej
rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b. w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia, sprzecznego
z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia lub przepisami
prawa, lub też popełnienia czynu uznanego za niegodny członka Stowarzyszenia;
c. w razie zalegania ze składkami dłużej aniżeli rok od daty pierwszego upomnienia;
d. w razie śmierci członka.

3) Przynależność do Stowarzyszenia członka wspierającego ustaje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b. likwidacji instytucji lub przedsiębiorstwa, a także z powodu nie wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń;
c. śmierci członka wspierającego będącego osobą fizyczną.
4)

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, przysługuje
zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§24

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
§25

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
§26

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia Statutu stanowią inaczej.
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§27
1) Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2) W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
- z głosem doradczym - członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście.
3) Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4) Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu na własny koszt.
§28
1. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na 4 lata przez Zarząd

Stowarzyszenia.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich

członków, co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.
3. W przypadku braku quorum Walnego Zgromadzenia, Zarząd Stowarzyszenia
wyznacza drugi termin zebrania, nie wcześniej niż po upływie pół godziny od
pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia. W drugim terminie Walne
Zgromadzenie odbywa się i podejmuje decyzje niezależnie od liczby obecnych
członków Stowarzyszenia.
§29
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może się odbyć

w każdym czasie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane:

a) na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
b) na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
§30

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian statutu,
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminu Zarządu,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów statutowych i udzielanie im
absolutorium,
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
11) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia oraz
rozpoczęciu, rodzaju i zakresu działalności gospodarczej.
1)
2)
3)
4)
5)
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§31

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem
i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
§32

1. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i z jednego do pięciu
członków.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
§33
1)
2)

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu mogą mieć charakter telekonferencji.
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
§34

Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
7) przyjmowanie i skreślanie członków,
8) opracowywanie wniosków do decyzji Walnego Zgromadzenia w zakresie nabywania,
zbywania i obciążania majątku oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
§35

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia
i kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
§36

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza i jednego członka.
2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie
Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej,
związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§38

W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez
pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie
więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia
§39

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

ze składek członkowskich
z darowizn, spadków i zapisów,
z dochodów własnej działalności statutowej,
z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
z dotacji i ofiarności publicznej,
z odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych (włączając dochody
z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych
itp.);
innych źródeł prawem nie zakazanych.
§40

1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia oraz w kasie podręcznej, której stan nie może przekraczać kwoty
1000 PLN.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
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wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
c)

§41

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§42

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§43

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych
– oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie pod warunkiem uzyskania zgody na takie działanie wyrażonej przez
Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§44

Uchwałę, w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§45

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§46

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach
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