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STAT UT 
TBllFZJSfll SlllPlll[J f1lar11f11 z lknltJ 

I l1j11Hzt1l1 Uuki11. 

I. Naz.wa i siedziba T-wa. 
§ 1. ' 

Nazwa T-wa brzmi: ., T owarzystwo Samopo
mocy Emigrantom z Ukrainy w Wojewodztwie 
lodzkiem". · 

§ 2. 
Siedzibi\ T-wa iest m. Kalisz, a tercnem 

dziafalnosci Wojew6dztwo t6dzkie. 
§ 3. 

T-wo zawiClZuje si~ na czas nieograniczony 
celem wszechstronnego zaspokojenia materjalnych, 
lekarskich i kulturalno ~- oswiatowych potrzeb 
swych czlonk6w. 

§ 4. 
. T '.'~o ma swi\ pieczccc, na ktorej w icczyku 

polskim i ukrainskim wypisana jest nazwa T-wa. 

II. Przedmiot · i eel. 
§ 5. 

Dia urzeczywistnienia swoich zadari T-wo 
pod_legaj\.c ustawom i wszystkim prawnym prze-



pisom RzeczypospoJitej Polskiej ma prawo: 
a) okazywac pomoc materjalnie i moralnie 

wszystkim swoim czlonkom z ich rodzi
nami i wog6le emigrantom z Ukra~y. 

b) poszukiwac w porozumieniu i za zgodi\ 
odpowiednidi wladz, 'prac«i · dla bezrobot
nych c.ilenkow T-wa, aJbo, dla zmniej
szenia ilosci bezrobotnych, zakladac dla 
swych. cdonkow r6i:ne wars2:taty pracy. 

c) dbac o zdrowotny stan emigrantow i, w 
porozumieniu z zakladami leczniczemi, 
umieszczac chorych w szpitalach, wysylac 
na letnisica, uzdrowiska i t. d., a talcie 
otworzyc ambulatorjum dla okazywania 
pierwszej pomocy lekarskiej chorym i w 
nieszczc;sliwych wypadkach. 

d) troszczyc sic; o zaspokojenie kulturalno
oswiatowych potrzeb emigrant6w i w tym 
celu zalozyc bibliotekc;-czytelnic; i otwo
rzyc w razie potrzeby, wig istnieji\cych 
przepis6w, szkolc; poczj\tkowl\ dla dzieci 

· swych czlonk6w oraz urZJtdza~: wystawy, 
koncerty, naukowe wyklady i referaty. 

e) dbac o przytulek dla swych czlonk6w 
i w zaopatrzenie ich w zywnosc, w tym 
celu wynajmowac lokale dla swych czlon
k6w, kt6rzy nie mail\ mieszkan i otworzyc 
na podslawie istniejl\cych przepis6w sklep 
spoiywczy, tanii\ jadalnic; i mleczarnic;. 

f) bronic interesa prawne czlonk6w T-wa i 
wog6le .emi~ctnlow z Ukrainy, zamies:lka-



~ych na terenie dzialalnosci 1'-wa, przed 
roznemi wladzami Rzeczypospolitej Pol
skiej. 

Ill. Sklad T-wa, jego czlonkowie, prawa 
i obowi(\zki ostatnich. 

§ 6. 
Czlonkiem T-wa moze bye osoba, bez roz

nicy plci i wyznania, ktora ukonczyla 21 rok 
zycia i mieszka na terenie dzialalnosci T-wa. 

§ 7. 
T owarzystwo sklada si~ z czlonkow: czyn

nych i honorowych, oraz czlonkow ofiarodawcow 
i sym patyk6w. 

§ 8. 
Czynnym czlonkiem moie bye osoba, kt6ra 

wplaca do Kasy T-wa nie mniej niz 50 groszy 
miesi~cznie. 

§ 9. 
Honorowym czlonkiem moze bye osoba, 

kt6ra swoji\ praci\ albo czynem okazala wydatnii\ 
pomoc T-wu albo wog6le dla emigrant6w z 
Ukrainy. 

Czlonk6w honorc.wych mianuje Walne Zgro
madzenie T-wa. 

§ 10. 
Czlonkiem ofiarodawc4 moze bye osoba, 

kt?r~ wpl~ca do Kasy T-wa nie mniej niz 2 zl. 
m1es1~czme. 

§ 11. 
Czlonkiem sympatykiem · moze bye osoba, 
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kt6ra p/g swego materjalnego stanu nie moi:e 
wpiacac miesic;cznych skladek a wst~puje do 
T-wa z celami ktorego sympatyzuje i dla okaza
nia pomocy .T-wu SWi\ praci\ albo rad'\-

§ 12. 
Cztonkami czynnemi i sympatykami mogi\ 

bye tylko emigranci z Ukrainy, a cztonkami ho
norowymi i ofiarodawcami opr6cz tego i obywa
tele Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 13. 
Liczba cztonkow jest nieograniczona. 

§ 14. 
Czlonkowie wstc;puji\ do T-wa tylko na 

podstawie pisemnego oswiadczenia. 
§ 15. 

Wysti\pienie czlonka z T-wa moze nasti\pic 
na wlasni\ jego pisemni\ prosbc;, a wykluczenie 
czlonka z T-wa nastc;puje w razie: 
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a) nieuiszczenia miesi c;cznych sktadek przez 
3 miesii\ce. 

b) wyjazdu na zamieszkanie poza obrc;b 
dziatalnosci T-wa. 

c) jei:eli czlonek s w i a d o m i e dzia
la na szkodc; T-wa, albo prowadzi :iycie 
niemoralne. 

IV. Organy Towar:z.ystwa. 
§ 16. 

Organami T owarzystwa Si\: 
a) Walne Zgromadzenie. 

·· · · b) Rada· Towarzystwa. 



c) Zarzqd Towarzystwa. 
d) Komisja Kontro!uj<lca. 

§ 17. 
a) Walne Zgromadzenie. 
Zwyczajne W aloe Zgromadzenie zwoluje Za

rZ<ld T-wa przez rozeslanie czlonkom za miesi<lc 
do dnia wyznaczonego zebrania imiennych za
proazeri - nie mniej niz dwa razy na rok za 
miesi<lc przed terminem wybor6w czlonk6w Rady. 

Pierwsze Walne Zgromadzenie ma bye zwo• 
lane n~ podstawie przepi~6w przejsciowych, wy
mienionych w koricu niniejszego statutu. (§ 51) 

§ 18. 
Walne Zgromadzenie jest kierowniczym or

ganem T-wa, kt6re rozstrzyga wseystkie sprawy 
poddane jego rozpatrzeniu i sklada si~ z czlon
k6w czynnych i honorowych. 

§ 19. 
Czlonkowie ofiarodawcv i sympatycy mog~ 

uczestniczyc w Walnem Zgromadzeniu tylko z 
prawem glOsu doradczego. 

§ 20. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moie 

bye zwolane w razie potrzeby przez Zarz<ld T-wa 
w kazdym czasie na propozycjcc Rady T-wa albo 
Komisji Kontrolµj<lcej, lub na pisemn<l prosbcc 
nie mniej nii 20-tu czjnnych czlonk6w T-wa. 

§ 21. 
Walne Zgroma.dzenie jest waine o ile liczba 

obecnych czlonk6w wynosi conajmniej 2/3 ~lon-
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k6w czynnych i honorowych z og6lnej ilo&ci 
takowych. 

§ 22. 
W razie jezeli na wyznaczony dzieli nie 

przy~dzie wyi:nieniona w poprzednim § 21 ilosc 
czlonk6w Zarzqd T-wa zwoluje w cil\gu 14 · dni 
Walne Zgromadzenie po, raz . dr:ugi, ktore jest 
prawomocne przy kazdej ilo&ci przybylycb na lo 
zgroma:lzenie czlonk6w T-wa. 

. § 23. 
Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarzl\du 

T-wa, a prowadzi pnewodniczl\CY obrany z po
sr6d obecnycb czlonkow T-wa-przewodniczl\cy. 

Przewodnic~cym Walnego Zgromadzenia 
nie moze bye czlonek Zarzitdu i Rady T-wa albo 
Komisji Kontrolujl\cej. 

§24. 
Wszystkie uchwaly na Walnem Zgromadze

niu zapadaii\ wic:ksz'l ilosci'l glosow. Wybory 
Rady i Komisji Kontrolujl\cej oraz przyjc;cia i 
wykluczenia czlonkow z T-wa rozstrzyga sic: taj
nie przez podanie kartek, w sposob, ktory ustali 
Walne Zgromadzenie. 

§25. 
Wszystkie uchwaly Walnego Zgromadzenia 

zapisuje sic: do ksi~iki protokul6w i stwierdza 
sic: podpisem przewodnicz<\cego. 

b) Rada Towarzystwa. 
§ 26. 

Rade: T-wa wybiera sic: na Walnem Zgroma• 
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dzeniu przez glosowanie podaniem kartek lub 
innym sposobem jak to uchwali W alne Zgroma
dzenie na czas nie dluzszy niz p6troczny. Kazdy 
kandydat wystawiony nie mniej jak przez 5-ciu 
obecnycla czlonk6w winien bye podany na glo• 
sowanie. 

§ 27. 
Hose czlonk6w Rady ustanawia Walne Zgro· 

madzenie - jednakze nie mniej jak 5-ciu i ni~ 
wi«;cej jak 15-tu. 

§ 28. 
Jako czlonkowie do Rady mogl\ bye wybra

ni tylko czlonkowie T-wa tak z posr6d czlonk6w 
czynnych i honorowych jak i z posr6d cztonk6w 
sympatyk6w i ofiarodawc6w. 

Cdonkowie ofiarodawcy i sympatycy mogl\ 
bye wybrani jako czlonkowie Rady, w ilo8ci nie 
wi«;kszej niz 1/3 og61nej ilosci czlonk6w Rady 

§ 29. 
Rada T ·wa wykonywa uchwaly Walnego 

Zgromadzenia i prowadzi prac.; w poszukiwaniu 
nowych srodk6w i zasad pracy. 

Sldada i podaje do rozpatrzenia Walnego 
Zgromadzenia projekty rozwini«;cia dzialalno8ci 
T-wa i sprawozdanie z pracy oraz sprawozdanie 
pieni.;ine za czas ubiegly. 

§ 30. 
Rada T-wa ma doz6r i daje swe wskaz6wki 

i projekty co do pracy podwladnego jej organu 
- Zar~du, rozpatruje wnioski i sprawozdania 
tego ostalniego. 



§ 31. 
Rada T-wa przyjmuje oswiadczeoia o.Ob, 

ktore maj'\ chCic wstC\pic do T-wa jak.,o czlonko
wie i podaje ich prosby na rozpatrzenie pier
wszego W aln«?g_o Zgrom~dzenia, oraz podaje do 
rozpatrzenia Walnego Zgromadzenia w~ioski o 
zamianowanie czlonk6w honorowych i o wyklu
czenie z T-wa czlonk6w wymienionych w punkcie 
a, b, c - § 15. 

§ 32. 
W razie ustalenia, :ie czlonek T-wa swiado

mie dziala na szkodc; T-wa albo prowadzi :iycie 
niemoralne Rada T-wa moze tymczasowo USUDC\C 

go z T-wa i przedstawic na rozpatrzenie pier
wszeg.> Walnego Zgromadzenia wniosek o wy
kluczenie takiego czlonka z T-wa na zawsze. 

c) Zarzitd Towarzystwa. 
§ 33. 

ZarzC\d T-wa obiera Rada T-wa w spos6b 
iaki ustalono do obrania czlonk6w Rady (§ 26) 
w ~kladzie prezesa, kasjera i sekretarza na ler
min na jaki jest obrana Rada tak z posr6d czlon
k6w Rady, jak i z posr6d czynnych czlonk6w 
T owarzystwa. 

Czlonek Rady obrany do Zarz'\du ubywa ze 
skladu Rady. 

§ 34. 
ZarzC\d T-wa prowadzi wszelkC\ bie~CC\ pra

c~ koresponduje w sprawach T-wa z instytucja
mi i ro:inemi organizacjami, wykonywa uchwaly 
Walnego Zgromadzenia i Rady T-wa, prowadzi 
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ewidencjc: czlonk6w T-wa i' sprawy pienic:ine w/g 
wskazowek Rady, sklada ~prawozdania i podaje 
do Rady swoje wnioski i pro&by czlonkow. 

§ 35. 
Zilrzatd T "'Wil przez upowainionat osob4; pro

wadzi sprawy ~dawe, jako osoba prawna. 

d) Komisja KontrolujC\Ca (Rewizyjna). 
§ 36. 

Komisja kontroluji\ca wybierana jest z po
mit;dzy czlonkow T-wa pnez Wah.e Zgromadze-· 
nie na termin na j:iki obrano Racl4; w skladzie 
od 3 do 5 czlonk6w, w spos6b jaki ustalono 
dla obrania Rady (§ 26). 

§ 37. 
Komisja Kontrofuji\ca przeprowadza rewi7jc: 

gospodarki Rady i Zarzitdu T-wa'.· nie mniej jak 
raz w miesii\cu. 

§ 38. 
Komisja Kontrolukca ma prawo wstc;pu w 

kaidym czasie do wuystkich przedsic;biorstw 
T-wa, do oglildania akt i dokument6w j do 
sprawdzania kasy, ksii\iek lcasowych i got6wki. 

§ 39. 
Czlonkowie Komisji Kontrolu~cej nie mofl\ 

zajmowac jakichkolwiek posad w T-wie. 
§ 40. 

Protokuly Komisii Kontreluji\cej ZarZi\d T-wa 
winien przekladaC do rozpatrzenia pierwszego 
W alnego Zgromadzenia. 
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§ 41. 
Zasady Og6lne. 

Wszystkie -sprawy Rada, Zarzi:\d i Komisja 
Kontrolujctca rozstrzygaict kollegjalnie ahsolutm\ 
wict~zoscict gl-Osow,_ a w razie zi\dania chociazby 
jednego czlQnka, uc.hwala zapada przez tajne 
glosowanie. 

§ 42. 
Czlonkowie Rady, Zarzctdu i Komisji Kontro

lu.ji\cej mogi\ ·otrzymywac za swi\ prac~ wynagro
dzenie wyznaczone przez Walne Zgromadzenie, 
nie wczesniej jednak jak po polrocznem istnie
niu T-wa. 

~ 43. 
Zebrania Rady, Komisji Kontrolujctcej zwo

luji\ przewodnicz'lcy takowych, a Zarzctd T-w<>. 
winien bye czynnyin w dni powszednie, oprocz 
swi(\t, w miejscu i w godzinach wyznaczonych 
przez Rad~ T-wa. 

I? 

V. Fundusze Towarzystwa. 
§ 44. 

Na fundusze · T-wa skfadaji\ si~: 

a) miesi~czne skladki czlonk6w, 
b) roznego rodzaiu ofiary czlonkow, os6b 

prywatnych, roinych dobroczynnych or
ganizacji i instytucji, 

c) dochody z przedsi~biorstw T-wa, 
d) dochody z urzi\dzonych wystaw, koncer

tow, naukowych wykladow i r6inych 
zbiorek. 



§ 4S. 
Funduszami T-wa. w/r wskaz6wek Walnego 

Zgromadzenia dla osiC\gni~cia cel6w T-Wa sciste 
okreslonych niniejszym statutem (§ 5), rozporzC\
dza .Rada T-wa przy pomocy organu wykottaw
czego - Zarz21du T o~rzystwa. 

§ 46. 
ZarzC\d T-wa obowil\zaay jest wszystkie pie

niC\dze T•wa przechowywac na r-ku bieil\c_ym w 
jednej z instytucji kredytowych w Kaliszu (Banku 
Polskim, Kasie Skatbowej, Pocztowej Kasie 
Oszczccdnosciowej). 

VI. Rozwi~zanie i likwidacja T-wa. 
§ 47. 

Rozwic\zanie T-wa mo:ie nastilpic: 
a) na skutek rozporZC\dzenia odpowiednich 

wladz, 
b) na skutek dobrowolnej uchwaly Walnego 

Zgromadzenia, 
c) gdy w skladzie T-wa pozostanie mniej 

nii 20 czlonk6w czynnych. 
§ 48. 

Uchwala W alnego Zgromadzenia o dobro
wolnem rozwiilzaniu T-wa winna bye powziccta 
lajnem glosowaniem i nie mniei jak 2/3 glosami 
obecnych na zebraniu czlonk6w. 

§ 49. 
W razie rozwiilzania T-wa w jednym z wy

padk6w okre51onych § 47 zwolane natychmiasl 
Walne Zgromadzenie obiera Komisji; f.ikwida-

13' 



cyjn(\, kt6ra przeprowadza likwidacj~ i podaje do 
wiadomosci i zatwierdzenia oslatniego Walnego 
Zgromadzenia. 

§ 50. 
Calkowite mienie T-wa, jakie po likwidacji 

pozostanie, Walne Zgromadzenie przekazuje 
jednej z dobroczynnych organizacji albo inslytu
cii w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Mienie to nie moze bye podzielone pomit:· 
dzy czlonkow T-wa. 

VII. Przepisy przejsciowe. 
§ 51. 

F uodatorowie l)iniejszego statutu, w mie
si~cznym terminie, po zalegalizowaniu go, .-:e
brawszy nie mniei jak od 20 os6b oswiadczenie 
o przyj~cie ich jako czlonk6w czynnych, zwoluj<\ 
Walne Zgromadzenle celem obrania Rady T-wa 
i Komisji KontrolujC\cej i otwarcia czynnosci 
T-wa w/g niniejszego statutu. 

Statut niniejszy, po zalegalizowaniu go, pro
simy dor~czyc panu Jerzemu Zagorodniemu, za
mieszkalemu w Kaliszu, przy ulicy Stawi
szyiiskiej Nr. 4 m. 16. 
Kalisz, dnia 15 czerwca · 1926 roku. 
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Jerzy Zagorodni 
Wlasi Krasula 
Kozma Pychtin 
Pawel Zabarylo 
Franciszek Lachowicz 
Jan Szewczuk 
Antoni Winoslawski 



W Statucie niniejszym poczynione zostaly nasb;-
. puj14ce zmiany: 

1) w par. 5. p. b) poprawiono ,,poszukiwac". 
2) w par. 26. po wyrazie .,kandydat" dopisano 
,,wystawiony". 
3) w par. 31 po wyrazie ,,chc;c" wstawiono 
,, wst14pic". 

Referendarz Wojew. 
(-) Petrus 

Urz14d Wojew6dzki w lodzi 
L. BP. 498/11. t6di, dn. 29 sierpnia 1926 roku. 

Zatwierdzam niniejszy statut Stowarzyszenia 
p. n. ,, T owar~~two Samopomocy Emigrantom 
z Ukrainy w Wojew6dztwie l6dzkiem". 

Wci14gnic;to do rejestru Stowarzyszen i Zwi14z
k6w Nr. 1342. i ogloszono w Dzienniku Urzc;
dowym Wojew6dztwa. 

Za Wojewodcc 
podpis nieczytelny 

Kierownik Wydz. Bezp. Puhl. 
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