REGULAMIN
stowarzyszenia zwykłego pod nazwą
MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE w Krakowie

§ 1.

Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem
zwykłym, nie posiada osobowości prawnej, jest powołane na czas nieokreślony i działa na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późniejszymi zmianami)
oraz niniejszego regulaminu.
§ 2.

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

§ 3.

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 z polskimi i zagranicznymi stowarzyszeniami genealogów,

6.

rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej wśród członków.

§ 4.

Towarzystwo realizuje swoje cele m. in. poprzez:
1.

doskonalenie i pogłębianie znajomość genealogii i warsztatu badawczego,

2.

służenie radą i pomocą początkującym badaczom, zwłaszcza młodzieży,

3.

organizację spotkań i prelekcji poświęconych tematyce genealogicznej,

4.

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

5.
pracę społeczną swoich członków polegającą na
archiwaliami oraz instytucji oświatowych.

1

wspomaganiu instytucji zajmujących się

§ 5.

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

§ 6.

1.
Członków dzieli się na zwyczajnych i honorowych. Członkostwo honorowe jest nadawane przez
Zarząd, członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek.
2.
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia,
która ukończyła szesnasty rok życia, za zgodą przedstawicieli ustawowych.
3.
Nabycie członkostwa następuje po akceptacji zarządu, po miesiącu od dnia złożenia deklaracji
członkowskiej.
4.
Utrata członkostwa następuje w drodze rezygnacji lub w wyniku rażącego naruszenia przepisów
regulaminu, przy czym w tej sytuacji wymagana jest zgoda co najmniej 2/3 Zarządu Towarzystwa na
usunięcie członka, wyrażona w formie uchwały.
5.

Niepłacenie składek przez 1 rok skutkuje wygaśnięciem członkostwa w Towarzystwie.

§ 7.
Władzami Towarzystwa są:
1)
Zebranie Członków.
2)
Zarząd Towarzystwa.
§ 8.
1.
Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz do roku. Jest ono zwoływane przez Zarząd i
ogłoszone na spotkaniu oraz na stronie internetowej Towarzystwa z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
2.
Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów spośród członków
Towarzystwa obecnych na zebraniu.
3.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) powoływanie, uzupełnianie i odwoływanie Zarządu i Prezesa, których wybiera się zwykłą
większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu,
b) przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego,
c) podsumowanie bieżącej działalności i przedstawienie plan pracy na następny rok.
4.
Zarząd składa się z Prezesa i 2 do 4 członków.
5.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) organizowanie comiesięcznych spotkań,
b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
c) przyjmowanie deklaracji członkowskich,
d) przyjmowanie składek, prowadzenie rozliczeń i przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego.
6.
Zarząd podejmuje uchwały za zgodą co najmniej 2/3 Zarządu Towarzystwa.
7.
Sposób reprezentacji -Towarzystwo reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa lub inną osobą
upoważnioną przez Prezesa. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnianych jest trzech członków
zarządu działających łącznie w tym prezes.
8.
Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Towarzystwa. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu określone zostały w ustawie Art. 41a. punkt 3.
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§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

Decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa może podjąć walne Zebranie Członków, na którym wymagana jest
obecność co najmniej 50 % członków Towarzystwa. Przyjęcie uchwały o rozwiązaniu wymaga zgody 2/3
członków Towarzystwa obecnych na spotkaniu.

§ 12.

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

Kraków, 11.10.2018 r.
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