Statut Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa
na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Polscy Profesjonalni Genealodzy” oraz
„PPGen”.
3. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może używać nazwy „Association of
Polish Professional Genealogists”.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na
zasadach pełnej autonomii.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich działań może zatrudniać pracowników w tym swoich członków.

§7
Stowarzyszenie może używać znaku graficznego i pieczęci według wzorów i zasad ustalonych
przez Zarząd oraz ma prawo wydawać legitymacje członkowskie.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§8
1. Celem Stowarzyszenia jest integracja zawodowa firm genealogicznych, działania na rzecz
rozwoju profesjonalnej genealogii, pomoc w rozwiązywaniu problemów środowiska i osób
związanych z rynkiem usług genealogicznych.
2. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz kształtowania i rozwoju zawodu genealoga,
ochrony praw zawodowych oraz podnoszenia rangi zawodu.
3. Stowarzyszenie wypracowuje normy etyki zawodowej oraz zasady współdziałania i
integracji środowiska genealogów zawodowych.
4. Stowarzyszenie upowszechnia wiedzę o tematyce genealogicznej oraz tworzy system
kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych genealogów.
5. Stowarzyszenie reprezentuje interesy genealogów zawodowych wobec organów władzy
publicznej (krajowych, samorządowych, unijnych) i religijnych oraz innych instytucji i
organizacji, w kraju i za granicą.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji i zjazdów.
2. Działalność wydawniczą.
3. Podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia.
4. Współpraca z innymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami.
5. Dla realizacji celów, w zakresie w jakim obejmuje ona działalność pożytku
publicznego, Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w
następujących obszarach:
a. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
c. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

d. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
e. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
f. turystyki i krajoznawstwa,
g. działalności na rzecz integracji europejskiej i polonijnej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami,
h. promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 10
Stowarzyszenie posiada członków:
a. Zwyczajnych,
b. Wspierających,
c. Honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej
Polskiej, będący osobą fizyczną, prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą
w zakresie poszukiwań genealogicznych, który złoży pisemną deklarację zawierającą
rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Zarząd powiadamia pisemnie lub drogą elektroniczną wszystkich członków
zwyczajnych o złożeniu deklaracji w ciągu 14 dni od chwili jej wpłynięcia.
3. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 90 dni od daty
złożenia deklaracji. Nie wcześniej jednak niż 14 dni od rozesłania informacji o jej
wpłynięciu do członków zwyczajnych. O decyzji informuje się kandydata w terminie
14 dni od podjęcia decyzji. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma
prawo w terminie 30 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do
Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w
czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.
4. Uzyskanie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu wchodzącej w życie
w dniu uiszczenia:
a. opłaty wpisowej w równowartości rocznej składki członkowskiej,

b. pełnej, rocznej składki członkowskiej, jeśli wpłata została dokonana w okresie od 1
stycznia do 30 czerwca danego roku,
c. połowy rocznej składki członkowskiej, jeśli wpłata została dokonana w okresie od 1
lipca do 31 grudnia danego roku.
§ 12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która
zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później
niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.
§ 13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są ustanawiani po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej pięciu członków zwyczajnych.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia pod
warunkiem opłaconych składek członkowskich,
b. udziału

w

zebraniach,

wykładach

oraz

imprezach

organizowanych

Stowarzyszenie,
c. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

przez

d. regularnego opłacania składek członkowskich do dnia 31 marca danego roku,
e. przestrzegania Kodeksu Etyki Profesjonalnego Genealoga,
f. ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
§ 16
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. wykluczenia przez Zarząd:
− z powodu łamania statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
− z powodu rażącego naruszenia norm Kodeksu Etyki Profesjonalnego Genealoga,
− powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,
− z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres
6 miesięcy,
− z powodu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie poszukiwań
genealogicznych lub jej zawieszenia na okres dłuższy niż 3 miesiące w danym roku
kalendarzowym,
− z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie
14 dni od otrzymania decyzji Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

3. Utrata członkostwa skutkuje pozbawieniem wszelkich funkcji we władzach
Stowarzyszenia.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W przypadku zmniejszenia składu osobowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w
czasie trwania kadencji, jego uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można
powołać nie więcej niż połowę składu organu, który był wybrany przez Walne Zebranie
Członków.
§ 20

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 21
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie Członków
§ 22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może też zwołać Komisja Rewizyjna w
przypadku bezczynności Zarządu. Zapis ustępu 7 stosuje się odpowiednio.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 2
miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
8. Zarząd informuje pisemnie lub drogą elektroniczną o porządku, miejscu i terminie
Walnego Zebrania na 14 dni przed terminem obrad.
9. Do ważności obrad Walnego Zebrania Członków potrzebna jest obecność co najmniej
połowy wszystkich jego członków zwyczajnych. W przypadku nieosiągnięcia kworum
w pierwszym terminie rozpoczęcia obrad Walnego Zebrania Członków, obrady są
ważne w drugim terminie wyznaczonym w informacji o zwołaniu Walnego Zebrania
Członków, chociażby drugi termin wyznaczony został tego samego dnia, bez względu
na liczbę obecnych, ale nie mniej niż trzech członków zwyczajnych.
10. Członkowie Stowarzyszenia, w liczbie co najmniej trzech, mają prawo zgłosić wnioski
do porządku dziennego Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 10 dni przed jego
terminem na ręce Zarządu.
11. O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Walne Zebranie Członków.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
i. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia,
j. uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
Zarząd
§ 24
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd powołany do kierowania całą jego
działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Zarząd reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz oraz jest upoważniony do zaciągania zobowiązań
majątkowych.
2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób, a na jego czele stoi prezes Zarządu.
3. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.
Zarząd wyznacza spośród siebie wiceprezesa, skarbnika oraz może wyznaczyć inne
funkcje w Zarządzie.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub na wniosek 2/3 członków
zarządu. Posiedzeniom przewodniczy prezes lub wiceprezes, jeżeli prezes nie może być
obecny na posiedzeniu.
5. Uchwały podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.
6. Nieudzielenie Zarządowi absolutorium przez Walne Zebranie Członków na wniosek
Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o
odwołanie Zarządu.
§ 25
Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

d. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał w sprawie grantów,
dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej i
kontraktów państwowych,
e. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
h. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
i. ustalanie wysokości składek członkowskich,
j. załatwianie innych spraw Stowarzyszenia, które z mocy ogólnych przepisów prawa lub
statutu należą do wyłącznej kompetencji Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech osób, w tym przewodniczącego
wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego
członka Zarządu,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g. prawo zwołania zebrania Zarządu.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 28
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. dochody ze sponsoringu,
e. dochody z majątku Stowarzyszenia,
f. kredyty i pożyczki.
2. W skład majątku Stowarzyszenia wchodzą: nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz
wartości niematerialne i prawne.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
5. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim
majątkiem w stosunku do swoich 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”.
6. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz swych 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.
7. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich jest
niedopuszczalne, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

8. Stowarzyszenie nie może dokonywać 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.
Sposób reprezentacji
§ 29
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezes Stowarzyszenia
lub wiceprezes.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 30
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 31
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 13 kwietnia 2019 roku
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