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„Związek Rodowy Dzieduszyckich Herbu Sas” 

Statut Stowarzyszenia 

 

My, którzy jesteśmy z Rodu Dzieduszyckich, zebrawszy się razem, dajemy świadectwo sobie samym oraz 

potomnym naszym, że chrześcijańską jest wiara nasza, a miłość do Boga, ludzi i Kraju jest siłą i powinnością 

ducha naszego. Aby więc ustrzec się przed własnymi słabościami łączymy się dzisiaj w jeden związek na 

tradycji Rodu oparty, w którego działania każdy z nas nadzieje i siły swe składa. Tak nam dopomóż Bóg. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas”, zwane w dalszej części statutu 

„Związkiem”. 

§ 2 

Związek jest dobrowolnym zrzeszeniem członków Rodu Dzieduszyckich herbu Sas. 

§ 3 

Siedzibą Związku jest Warszawa. 

§ 4 

Związek działa na terenie Polski oraz poza jej granicami zgodnie z przepisami prawa miejscowego. 

       

Rozdział II 

Cele Związku Rodowego i sposób ich realizacji. 

§ 5 

Celem Związku jest wzajemne zbliżanie się członków Rodu Dzieduszyckich pragnących utrzymywać 

więzi rodzinne oraz kontynuować chrześcijańskie, patriotyczne i społeczne tradycje Rodu i dbanie o 

dziedzictwo duchowe i materialne. 

§ 6 

Realizacji celów wymienionych w §5 mają służyć w szczególności:  

1. Sprawowanie opieki nad duchowym i materialnym dziedzictwem Rodu Dzieduszyckich. 

Podejmowanie starań o jego gromadzenie i pozyskiwanie. 

2. Nadzór nad realizacją zapisów aktu notarialnego z dnia 23 lutego 2007 stanowiącego m. in. 

wypełnienie woli prawnych spadkobierców śp. Wandy i Włodzimierza Dzieduszyckich, 

ustanawiającego powołanie w pałacu w Zarzeczu Muzeum Dzieduszyckich i Ośrodka Spotkań 

Międzynarodowych i Krajowych. Akt ten stanowi załącznik do niniejszego statutu. 

3. Udział przedstawicieli Związku: 

3.1. w Radzie Muzeum Jarosławia, w celu reprezentowania interesów Muzeum Dzieduszyckich; 

3.2. we wszelkich inicjatywach na rzecz utworzenia i sprawnej działalności Ośrodka Spotkań 

Międzynarodowych i Krajowych oraz rozwoju twórczej przedsiębiorczości Zarzecza i regionu; 
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4. Inicjowanie i organizowanie działalności kulturalnej, naukowej, społecznej i dobroczynnej zgodnie z 

tradycjami Rodu. 

5. Niesienie pomocy członkom rodziny w nagłych wypadkach losowych. 

6. Organizowanie opieki starszym lub chorym członkom rodziny. 

7. Udzielanie w uzasadnionych przypadkach stypendiów młodzieży należącej do rodziny.   

8. Zasilanie - w miarę możliwości - funduszy stypendialnych dla zdolnej młodzieży z niezamożnych 

rodzin Gminy Zarzecze. 

9. Propagowanie podejmowania i realizowania inicjatyw na rzecz kraju i bliźniego. 

10. Opieka nad miejscami spoczynku zmarłych z rodziny Dzieduszyckich. 

11. Pośredniczenie i pomoc w kontaktach pomiędzy członkami rodziny zamieszkałymi w kraju i za 

granicą. 

12. Organizowanie zjazdów i różnego rodzaju spotkań rodzinnych. 

13. Prowadzenie i udostępnianie bieżącej ewidencji członków rodziny, prowadzenie systematycznej 

pracy kronikarsko - genealogicznej oraz przekazywanie informacji o ważniejszych wydarzeniach w 

rodzinie. 

14. Wydawanie i wspieranie wydawania monografii rodowych, gromadzenie w archiwum w Zarzeczu 

wszelkich materiałów dotyczących Dzieduszyckich. 

15. Współpraca z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą. 

 

Rozdział III 

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki. 

§ 7 

Związek Rodowy Dzieduszyckich tworzą: 

1. Członkowie rzeczywiści  

2. Członkowie honorowi. 

§ 8 

Członkami rzeczywistymi Związku Rodowego Dzieduszyckich herbu Sas mogą być, po ukończeniu 18-tego 

roku życia: 

1. Wszyscy mężczyźni z Rodu Dzieduszyckich; 

2. Wszystkie żony Dzieduszyckich i wdowy po nich, choćby powtórnie za mąż poszły; 

3. Wszystkie córki Dzieduszyckich i ich współmałżonkowie i wszyscy zstępni ze współmałżonkami; 

4. Osoby, które zostały przysposobione przez rzeczywistego członka Związku lub noszącego nazwisko 

Dzieduszyckich. 

Decyzję o przyjęciu w poczet członków rzeczywistych Związku podejmuje Rada Związku Rodowego 

Dzieduszyckich, zwana dalej „Radą”. 
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§ 9 

Członkiem honorowym Związku może zostać osoba wielce zasłużona dla realizacji celów Związku 

Rodowego. Kandydaturę na członka honorowego (wraz z uzasadnieniem) może przedstawić Zjazdowi każdy 

członek rzeczywisty Związku. 

§ 10 

Przyjęcie w poczet członków rzeczywistych następuje na podstawie deklaracji złożonej do Rady Związku 

Rodowego, która w tej sprawie podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków. 

§ 11 

Do uprawnień członków rzeczywistych  Związku należy: 

1. Uczestniczenie w Zjazdach Rodowych i spotkaniach rodzinnych; 

2. Zgłaszanie wniosków i inicjatyw oraz udział w statutowej działalności Związku; 

3. Korzystanie z pomocy moralnej, prawnej itp.; 

4. Otrzymywanie wszelkich materiałów dotyczących Związku; 

5. Czynne i bierne prawo wyborcze. 

§ 12 

Do obowiązków członków rzeczywistych Związku należy: 

1. Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu, oraz czynne uczestnictwo w ich realizacji; 

2. Przestrzeganie uchwał władz Związku; 

3. Uczestniczenie w zjazdach Związku; 

4. Regularne płacenie składek; 

Pożądanem jest, a nawet członkowie winni poczuwać się do obowiązku składania nadzwyczajnych datków na 

cele Związku, gdy majątek ich, czy to w skutek pomyślnych obrotów finansowych, czy to w drodze spadku, lub 

w jakikolwiek inny sposób się powiększy. Pożądanem jest także, aby członkowie Związku robiąc 

rozporządzenia ostatniej woli nie zaniedbywali czynienia ofiar na rzecz Związku Rodowego. 

§ 13 

Członek Związku nie ma prawa występować na zewnątrz w imieniu Związku bez upoważnienia Rady Związku 

Rodowego. 

§ 14 

Członkostwo związku ustaje: 

1. Przez wykluczenie z powodu: 

1.1.  Nie spełniania lub nie przestrzegania postanowień niniejszego statutu; 

1.2. Zalegania z opłatą składek przez okres 2 lat, jeśli zainteresowany nie uzyskał ich odroczenia lub 

umorzenia; 

1.3. Skazanie prawomocnym wyrokiem w sprawie karnej lub ewidentnego naruszenia obyczajów, 

zasad etycznych i honorowych; 

Wykluczenie członka następuje na wniosek Rady postawiony na Zjeździe. Uchwała o wykluczeniu 

wymaga 2/3 głosów przy obecności na Zjeździe połowy uprawnionych do głosowania. 
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2. Przez skreślenie z powodu: 

2.1. Śmierci 

2.2. Dobrowolnego wystąpienia ze Związku. 

 

Rozdział IV 

Władze Związku 

§ 15 

1. Najwyższą władzą Związku  jest Zjazd Rodowy. 

2. Zjazd Rodowy wybiera: 

2.1. Radę Związku Rodowego 

2.2. Komisję Kontrolującą. 

§ 16 

O Zjeździe Rodowym 

1. Zwyczajny Zjazd Rodowy odbywa się nie rzadziej niż co 2 lata. Zwoływany jest przez Radę z 

podaniem pierwszego i drugiego terminu, miejsca oraz porządku obrad, przynajmniej na 14 dni 

przed Zjazdem. 

2. Uchwały Zjazdu Rodowego zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących 

zmiany statutu i rozwiązania Związku, które wymagają większości 2/3 głosów. W pierwszym terminie 

do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do 

głosowania. W drugim terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych. 

3. Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Rodowego należy: 

3.1. Określanie zadań i podejmowanie uchwał obowiązujących Radę dla realizacji celów 

statutowych Związku; 

3.2. Wybór członków Rady Związku oraz Komisji kontrolującej zgodnie z § 17 pkt.1 i § 18; 

3.3. Podejmowanie uchwał dotyczących wykluczenia członków Związku zgodnie z postanowieniami 

§ 14; 

4. Nadzwyczajny Zjazd Rodowy zwoływany jest na wniosek Rady lub Komisji Kontrolującej lub na 

pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków rzeczywistych, złożony Przewodniczącemu Rady, nie 

później niż 90 dni od złożenia wniosku. 

5. Nadzwyczajny Zjazd obraduje jedynie nad sprawami, w celu których rozstrzygnięcia został 

powołany. 

6. W zjeździe uczestniczą członkowie rzeczywiści z głosem stanowiącym oraz członkowie pozostali z 

głosem doradczym. 

7. Do ważności uchwał Zjazdu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków rzeczywistych.  

8. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile w poszczególnych wypadkach statut nie stanowi 

inaczej. 
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9. Z posiedzeń Zjazdu sporządzany jest protokół. 

10. Na Zjeździe Rodowym wolno, a nawet pożądanem jest, aby jawiły się małoletnie dzieci członków 

Związku, zdolne do przysłuchiwania się obradom Zjazdu i zapoznawania się z tokiem spraw 

rodowych. 

§ 17 

Rada Związku 

1. Rada Związku składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i 4 

członków. Sekretarz lub Skarbnik lub członek Rady może jednocześnie pełnić rolę Zastępcy 

Przewodniczącego Rady. Rada i jej Przewodniczący wybierani są (każda funkcja głosowana osobno) na 

Zjeździe Rodowym przez członków rzeczywistych, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku wystąpienia wakatu Rada dokooptuje do swego 

składu nowego członka uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

2/3 członków Rady.  

2. Członkiem Rady Związku może być każdy członek rzeczywisty Związku, który ukończył 25 lat i mówi po 

polsku. Obrany obowiązany jest wybór przyjąć. Od przyjęcia uchylić się może tylko podeszłym wiekiem, 

chorobą lub innym wyjątkowym przypadkiem zaakceptowanym przez Zjazd. 

3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego 

Rady Związku, w tym Przewodniczącego lub osoby, która go zastępuje. W razie jednakowej liczby 

głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego, lub jego zastępcy. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący 

lub osoba przez niego upoważniona, co najmniej trzy razy w roku. Osobą zastępującą Przewodniczącego 

lub osobą przez niego upoważnioną może być jedynie członek Rady, upoważniony każdorazowo pisemnie 

przez Przewodniczącego Rady. 

4. Rada kieruje pracami Związku w okresie pomiędzy Zjazdami Związku. 

Do obowiązków i kompetencji Rady należy realizacja celów Związku m.in.: 

4.1. Wykonywanie wszelkich uchwał Zjazdu Rodowego; 

4.2. Zarząd dóbr i funduszów Związku według zasad przez Zjazd Rodowy uchwalonych, w tym 

gromadzenie: środków finansowych, przyjmowanie darowizn, zapisów, spadków i innych 

przysporzeń majątkowych; 

4.3. Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, udzielanie pożyczek, zapomóg, 

stypendiów członkom Związku lub ich dzieciom i finansowanie innych inicjatyw Związku Rodowego, 

określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, zgodnie z wytycznymi Zjazdu, lub 

udzielanie zgody na odraczanie, umarzanie lub zwalnianie z obowiązku płacenia; 

4.4. Przyjmowanie nowych członków; 

4.5. Przedkładanie Zjazdowi Rodowemu wniosku o wykluczenie członka; 

4.6. Prowadzenie innych spraw członkowskich; 

4.7. Prowadzenie i udostępnianie członkom Związku informacji o członkach Rodu; 

4.8. Przygotowywanie sprawozdań i zamknięć rachunkowych dla Zjazdu; 
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4.9. Zwoływanie i organizowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów i spotkań rodzinnych; 

4.10.  Sporządzanie zwięzłych raportów z każdego posiedzenia Rady i przechowywanie ich w 

aktach Związku; 

5. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Związku łącznie 

Przewodniczący z Sekretarzem, względnie Przewodniczący ze Skarbnikiem lub na podstawie pisemnego 

upoważnienia Przewodniczącego, dwaj inni członkowie Rady; 

6. Rada Związku opracowuje projekt regulaminu Rady, który następnie jest zatwierdzany przez Zjazd; 

7. Rada może powoływać komisje problemowe do pomocy w pracach Rady i całego Związku. Pracą komisji 

kieruje wskazany przez Radę przewodniczący komisji, nadzorowany przez Radę. W skład komisji mogą 

wchodzić członkowie rzeczywiści i honorowi. Możliwe jest również powoływanie osób spoza Związku. 

§ 18 

Komisja kontrolująca 

1. Komisja składa się z Przewodniczącego i dwóch członków. Wybierana jest przez członków 

rzeczywistych Zjazdu Rodowego zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. Członkiem Komisji może być każdy członek rzeczywisty, który 

ukończył 25 lat i mówi po polsku. W przypadku opróżnienia stanowiska nie więcej niż jednego 

członka Komisji, jego uzupełnienie dokonuje Przewodniczący Komisji poprzez dokooptowanie 

członka Komisji spośród członków Związku spełniających wskazane kryteria.   

2. Komisja współpracuje z Radą w sprawach merytorycznych, ocenia zgodność działalności Rady ze 

statutem ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, przynajmniej raz w roku i 

sporządza każdorazowo zwięzły raport dołączany do akt Związku. 

3. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej 

członków, w tym Przewodniczącego lub osoby, która go zastępuje. Na Zjazd Rodowy Komisja 

przygotowuje sprawozdanie za okres od ostatniego Zjazdu i stawia wniosek w sprawie absolutorium 

dla ustępującej Rady.  

 

Rozdział V 

O majątku Związku i jego zarządzie 

§ 19 

1. Fundusze Związku powstają z: 

1.1. Wpisowego i składek członków, przy czym wysokość wpisowego i składek określa Zjazd 

Rodowy; 

1.2. Nadzwyczajnych darowizn i spadków (zapisów), nie podlegających zwrotowi; 

1.3. Dochodów z majątku; 

1.4. Dochodów z działalności gospodarczej; 
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2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w przepisach 

prawa, zgodnie z uchwałami Zjazdów. Dochód z tej działalności służy do realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między jego członków. 

3. Zarząd majątku Związku ma być wykonywany stosownie do postanowień statutu niniejszego, zgodnie 

z uchwałami Zjazdu Rodowego; 

4. Wszystkie czynności w sprawach Związku załatwiają członkowie bezpłatnie. Z funduszów Związku 

opłaca się jedynie koszty kancelaryjne, zastępstwa prawne, należności rządowe i refunduje inne 

wydatki konieczne wynikające z wykonywanych zadań oraz dla prawidłowego funkcjonowania 

Związku. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 20 

Rozwiązanie Związku 

1. Jeśli Związek nie realizuje celów określonych w niniejszym statucie i nie podejmie działań by je 

realizować należy na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Zjeździe rozpatrzyć rozwiązanie Związku przy 

obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków (w pierwszym terminie, w drugim 

terminie bez względu na liczbę osób) większością 2/3 głosów obecnych;  

2. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Związku, Zjazd uchwala większością 2/3 głosów na 

jakie cele pozostały majątek Związku ma być użyty; 

3. Rozwiązanie Związku następuje również jeśli należy do niego mniej niż sześciu członków 

rzeczywistych. O przeznaczeniu majątku Związku decydują w tym przypadku ostatni jego członkowie. 

Decyzje zapadają kwalifikowaną większością głosów.  

§ 21 

Członkowie założyciele 

Członkami założycielami Związku Rodowego Dzieduszyckich, są niżej podpisani, którzy zwołują członków na 

Zjazd w celu zatwierdzenia statutu i wyboru Organów Związku. 

Maria Dzieduszycka, Teresa Dzieduszycka, Elżbieta z Dzieduszyckich Karska, Katarzyna z Dzieduszyckich 

Herbertowa, Izabela Tadeuszowa Dzieduszycka, Małgorzata Dzieduszycka – Ziemilska, Alexander 

Dzieduszycki, Gabryiela z Dzieduszyckich Kozak, Wojciech Kozak, Mateusz Dzieduszycki, Elżbieta                          

z Dzieduszyckich Grocholska, Krystyna Dzieduszycka.” 

 


