
 

REGULAMIN 

stowarzyszenia zwykłego pod nazwą 

MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE 

 

§ 1. 

Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zwykłym, nie 

posiada osobowości prawnej i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach oraz niniejszego regulaminu. 

§ 2. 

Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Kraków. 

§ 3. 

Przedstawicielem uprawnionym do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz jest Zbigniew Szybka. 

§ 4. 

Celami Towarzystwa są: 

1. upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii, 

2. zrzeszanie osób zajmujących się badaniami genealogicznymi i integracja środowiska 
genealogów, 

3. inicjowanie badań genealogicznych, 

4. współpraca w zakresie genealogii z instytucjami nauki i kultury oraz archiwami kościelnymi 

i państwowymi, 

5. współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi, 

6. współpraca z polskimi i zagranicznymi stowarzyszeniami genealogów, 

7. rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej wśród członków. 

§ 5. 

Dążąc do realizacji celów Towarzystwo m.in.: 

1. doskonali i pogłębia wśród swoich członków znajomość genealogii i warsztatu badawczego, 

2. służy radą i pomocą początkującym badaczom, zwłaszcza młodzieży, 

3. organizuje spotkania i prelekcje poświęcone tematyce genealogicznej, 

4. wydaje i propaguje wśród swoich członków biuletyny i publikacje poświęcone genealogii, 

5. bierze udział w przedsięwzięciach mających na celu ułatwienie poszukiwań i badań 
genealogicznych, 

6. wspomaga pracą społeczną swoich członków instytucje zajmujące się archiwaliami oraz 
instytucje oświatowe. 

§ 6. 

Towarzystwo zrzesza osoby fizyczne, a jego działalność opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

§ 7. 

1. Członkiem Towarzystwa może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia za zgodą 
przedstawicieli ustawowych. 



2. Nabycie członkostwa następuje poprzez wyrażenie woli i złożenie deklaracji członkowskiej. 

3. Utrata członkostwa następuje w drodze rezygnacji lub w wyniku rażącego naruszenia przepisów 

regulaminu, przy czym w tej sytuacji wymagana jest zgoda 2/3 członków Towarzystwa na usunięcie członka, 
wyrażona w formie uchwały. 

§ 8. 

Towarzystwo utrzymuje się ze składek członkowskich i nie prowadzi działalności gospodarczej. 

§ 9. 

Zmiany do Regulaminu można wprowadzić nie częściej niż dwa razy w roku, po podjęciu uchwały przyjętej 
większością  2/3 członków Towarzystwa. 

§ 10. 

Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania go przez członków założycieli. 

 

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE: 

(-) Zbigniew Szybka 

(-) Andrzej Techmański 

(-) Andrzej Pacyna 

(-) Maciej Romiszewski 

(-) Janusz Bzowski 

(-) Marta Świdrak 

(-) Maciej Wojtasiewicz  
(-) Benedykt Kałafatiuk 

 

  

Kraków,  ….. 2018 r. 

 


