REGULAMIN
LUBUSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO

§l

Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne, zwane w dalszych postanowieniach Regulaminu
Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zwykłym.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego
władz jest miasto Zielona Góra.

§3

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.

§4

Celami Towarzystwa są:
a) zrzeszanie osób zajmujących się badaniami genealogicznymi,
b) pogłębianie wiedzy genealogicznej jako nauki pomocniczej historii oraz rozwijanie
genealogicznego warsztatu badawczego członków stowarzyszenia,
c) wzajemna bezpośrednia pomoc członków stowarzyszenia w bezpośrednim prowadzeniu
kwerend genealogicznych,
d) budowanie ogólnodostępnej bazy informacji genealogicznej,
e) współpraca z innymi polskimi, jak i zagranicznymi organizacjami genealogicznymi,
f) współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, archiwami i
bibliotekami,
g) współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi,
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h) popularyzacja genealogii wśród jak najszerszej rzeszy mieszkańców woj. lubuskiego, w
szczególności zaś wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
i) rozwijanie kontaktów i podtrzymywanie więzi ze środowiskami polskimi na obczyźnie, a
szczególnie z Polakami zamieszkującym tereny wchodzące niegdyś w skład tzw. Kresów
Wschodnich Rzeczypospolitej (obecnie tereny Litwy, Białorusi i Ukrainy) oraz Polakami
(i ich potomkami) wysiedlonymi w głąb byłego ZSRR,
j) utrwalanie i pogłębianie postaw tolerancji: rasowej, narodowościowej, religijnej i
światopoglądowej,
k) organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i rozrywkowo-rekreacyjnych dla
członków oraz sympatyków Towarzystwa.

§5

Dążąc do realizacji wymienionych celów Towarzystwo m.in.:
a) skupia w swych szeregach zarówno tych ludzi dla których genealogia sprowadza się do
amatorskich badań własnych korzeni, jak i tych zajmujących się profesjonalnymi
badaniami naukowymi tzw. „rodzin historycznych”,
b) wspomaga wymianę informacji pomiędzy badaczami należącymi do Towarzystwa, służy
pomocą w rozwiązywaniu problemów które napotykają podczas badań genealogicznych,
c) wymienia informacje badawcze z innymi polskimi, jak i z zagranicznymi organizacjami
genealogicznymi,
d) służy radą i opieką początkującym genealogom, zwłaszcza młodzieży,
e) gromadzi publikacje (m.in. czasopisma, foldery, albumy i książki) dotyczące szeroko
pojętej genealogii, demografii, heraldyki i historii regionalnej,
f)

tworzy ogólnodostępny spis źródeł archiwalnych, bibliograficznych i internetowych
dotyczących danych genealogicznych i warsztatu genealoga,

g) wydaje i rozpowszechnia opracowania genealogiczne swoich członków,
h) upowszechnia inne naukowe, czy też popularnonaukowe opracowania genealogiczne,
i)

organizuje warsztaty, odczyty naukowe, wystawy i pokazy poświęcone problematyce
genealogicznej, spotkania z wybitnymi historykami,

j)

niesie pomoc Polakom na Wschodzie, szczególnie w zakresie: pozyskiwania dla nich
książek do nauki języka polskiego, odnawiania kontaktów z rodzinami w Polsce,
organizowania ich wizyt w naszym kraju,
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k) upowszechnia badania genealogiczne wśród Polonii na Zachodzie, jako element więzi z
krajem przodków,
l)

wspomaga instytucje zajmujące się gromadzeniem archiwaliów i księgozbiorów, ich
inwentaryzacją i indeksacją,

m) wspomaga instytucje oświatowe w zakresie propagowania tematów związanych z szeroko
pojętymi aspektami historycznymi, kulturowymi i społecznymi,
n) organizuje dla członków i sympatyków Towarzystwa integracyjne i wypoczynkoworekreacyjne: piesze i rowerowe wycieczki, wyjazdy autokarowe, spływy kajakowe itp.

§6

Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna pełnoletnie oraz niepełnoletnia,
za pisemną zgodą rodziców. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem
Towarzystwa.

§7

Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.

§8

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i zwoływane jest co
najmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Miejsce, termin i porządek obrad Walnego Zebrania Członków uchwala Zarząd zwykłą
większością głosów.
3. Inicjatywę zwołania Walnego Zebrania Członków oraz ustalenia jego terminu i porządku
obrad mają również członkowie zwyczajni z zastrzeżeniem, iż musi to być grupa
składająca się z co najmniej 1/3 wszystkich członków zwyczajnych Towarzystwa.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad informuje Prezes Zarządu na co najmniej 7 dni
przed uchwalonym terminem Walnego Zebrania Członków.
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5. Uchwały Walnego Zebrania Członków, o ile Regulamin nie przewiduje inaczej, zapadają
zwykłą większością głosów i są wiążące przy obecności na Walnym co najmniej połowy
liczby wszystkich członków zwyczajnych.

§9

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a) określanie głównych kierunków działania Towarzystwa,
b) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
c) wybór i odwoływanie członków Zarządu, a przy odwoływaniu częściowym jego
uzupełnianie,
d) ustalanie wysokości składek członkowskich,
e) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
f) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego mienia.

§ 10

1. Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
2. Kadencja Zarządu Towarzystwa trwa 2 lata, a wybór jego członków (spośród
nieograniczonej liczby kandydatów) odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w
miesiącu.
5. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 11

Do zakresu działania Zarządu należy m.in.:
a) realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) określanie szczegółowych kierunków działania,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
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d) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
e) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
f) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa,
g) prowadzenie komputerowych baz danych oraz strony internetowej Towarzystwa,
1) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 12

1. Towarzystwo utrzymuje się z wpisowego ustalanego przez Walne Zebranie Członków i
okolicznościowych składek członkowskich wnioskowanych przez Zarząd, a zatwierdzanych
przez zwykłe zebranie członków.
2. Z powyższych środków dokonywany jest również zakup trwałego mienia Towarzystwa.

§ 13

1. Towarzystwo będąc stowarzyszeniem zwykłym nie może zaciągać zobowiązań
majątkowych.
2. Do ważności wszelkich innych zobowiązań, oświadczeń i działań dotyczących
Towarzystwa wymagany jest podpis Prezesa.

§ 14

1. Działanie Towarzystwa ustaje z chwilą wykonania uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i
przeznaczeniu jego mienia.
2. Uchwałę taką podejmuje Walne Zebranie Członków przy obecności co najmniej 2/3 liczby
wszystkich członków zwyczajnych, bezwzględną większością głosów.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Ustawy o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., z zastrzeżeniami Art. 43. tej ustawy.
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