STATUT
STOWARZYSZENIA RODU BUTLERÓW
I SPOKREWNIONYCH RODZIN

Na mocy decyzji Komisarza Rządu m. st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 1937 r. Nr S.
P.
III-3/1189 wydanej na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia
27 października 1932 (Dz. U. R.P. Nr 91 poz. 908), wpisano do rejestru stowarzyszeń
i związków Komisariatu Rządu m. st. Warszawy pod Nr 1098, stowarzyszenie pod
nazwą „Stowarzyszenie Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin”.
Warszawa, dnia 31 sierpnia 1937 r.
Za Komisarza Rządu
Lepkowski m. p.
Naczelnik Wydziału Społeczno – Politycznego

(Ogłoszenie w „Monitorze Polskim” w Nr 262 z dnia 13 listopada 1937 r.)

STATUT
STOWARZYSZENIA RODU BUTLERÓW
I SPOKREWNIONYCH RODZIN.

art. 1.

Nazwa, siedziba i charakter.
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Rodu Butlerów i Spokrewnionych
Rodzin”.
Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa, a terenem działalności cała
Rzeczpospolita Polska.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Stowarzyszenie jest osobą prawną i jako takie posiada prawo nabywania na
własność i sprzedawania nieruchomości, gromadzenia kapitałów, zawierania umów,
przyjmowania zobowiązań, jak również dochodzenia i odpowiadania przed sądami.

art. 2.

Cel.
Celem Stowarzyszenia jest:
a) utrzymywanie łączności rodzinnej pomiędzy poszczególnymi członkami
Stowarzyszenia,
b) udzielanie sobie wzajemnej pomocy w sprawach rodzinnych i prowadzenie
spraw z łączności rodzinnej wynikających.

art. 3.

Środki działania.
Cele te osiąga Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów
prawnych, przez:
a) prowadzenie stałego biura informacyjnego,
b) udzielanie porad w sprawach rodzinnych, genealogicznych i pokrewieństwa,
c) urządzanie zebrań, wieczorów dyskusyjnych itd.,
d) urządzanie zjazdów i zebrań w sprawach rodzinnych, naukowych i
towarzyskich,
e) przeprowadzanie badań odnoszących się do historii rodzin, studiowanie
odnośnych dzieł i aktów oraz dokumentów w archiwach, bibliotekach
publicznych i prywatnych dla ustalenia wzajemnych pokrewieństw itd.,
f) opracowanie monografii i innych prac tego rodzaju, związanych z historią
rodzin należących do Stowarzyszenia,
g) założenie wspólnego archiwum,
h) ustalenie praw wynikających z łączności rodzinnej, uprawnień spadkowych itp.

art. 4.

Członkowie.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne spokrewnione po mieczu
lub kądzieli, pośrednio lub bezpośrednio z rodem Butlerów w Polsce jak i za granicą.
Członków przyjmują Rada na zasadzie ustalonego przez siebie regulaminu.
Każdy członek podpisuje deklarację ustaloną przez Zarząd Stowarzyszenia.

art. 5.

Obowiązki i prawa członków.
Do obowiązków członka należy:
a) poddanie się wszelkim przepisom statutu,
b) popieranie celów Stowarzyszenia,
c) uiszczenie jednorazowego wpisowego w wysokości 20 zł - (dwadzieścia)
względnie w wysokości ustalonej przez Radę Stowarzyszenia,
d) regularna wpłata składek, których wysokość wynosi miesięcznie zł. 5 – (pięć).
Wysokość składki może być obniżona lub powiększona na zasadzie uchwały
Rady.
W wyjątkowych wypadkach Rada może zwolnić poszczególnych członków od
płacenia wpisowego lub płacenia składki.
Każdy członek ma prawo:
a) wyboru i wybieralności do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia i głosowania w Zgromadzeniach Stowarzyszenia,
c) korzystanie ze wszelkich urządzeń Stowarzyszenia,
d) wnoszenie pism i zażaleń do władz Stowarzyszenia.

art. 6.

Skreślenie i wykluczenie z listy członków.
a) skreślenie członka przez Radę następuje na każde jego żądanie,
b) wykluczenie na zasadzie powziętej decyzji przez Radę, z powodu odmowy
płacenia składek oraz wypadku stwierdzenia działalności na szkodę
Stowarzyszenia.

art. 7.

Fundusze Stowarzyszenia
powstają:
a) z jednorazowego wpisowego,

b) ze składek miesięcznych,
c) z innych dochodów nie stałych, jakie Stowarzyszenie od swoich członków lub
w innyc sposób osiągnie.

art. 8.

Władze Stowarzyszenia.
a)
b)
c)
d)
e)

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia,
Rada,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Rozjemczy.

art. 9.

Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenia są dwojakiego rodzaju: Zwyczajne i Nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków odbywa się corocznie w pierwszym
półroczu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się wówczas, gdy rada lub
Zarząd uzna to za stosowne oraz na żądanie Komisji Rewizyjnej. Poza tym
przynajmniej trzydziestu członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania
może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym wniosek
uzasadniający potrzebę zwołania Walnego Zgromadzenia winien być przedstawiony
Radzie na piśmie. Wówczas Rada obowiązana jest zwołać Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie w terminie nie później niż 7 tygodni od daty otrzymania odnośnego
wniosku członków.
Rada lub Zarząd określa porządek dzienny obrad, datę, godzinę i miejsce
Walnego Zgromadzenia.
Członkowie zawiadamiani są o miejscu i terminie każdego Walnego
Zgromadzenia i porządku dziennym przez ogłoszenie w jednym z pism, wybranym na
mocy uchwały Walnego Zgromadzenia oraz listownie najpóźniej na 15 dni przed datą
Walnego Zgromadzenia.

art. 10.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Rozjemczego,
b) wybór pisma, w którym ogłoszenia Stowarzyszenia mają być ogłaszane,
c) udzielanie Radzie wytycznych kierunków działania,
d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych i budżetu oraz udzielanie
absolutorium Radzie i Zarządowi,

e) decydowanie w sprawach obciążeń majątkowych Stowarzyszenia i wydawanie
dyrektyw w tym kierunku Radzie,
f) zmiany lub uzupełnienia statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia oraz
decyzja co do rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia na wypadek likwidacji
tegoż,
g) rozstrzyganie odwołań od orzeczenia Sądu Rozjemczego.

art. 11.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
i głosowania.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia
osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być wydawane
każdorazowo na piśmie.
Walne Zgromadzenie wybiera z grona obecnych przewodniczącego i
sekretarza. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność
osób reprezentujących łącznie co najmniej 1/5 wszystkich głosów Stowarzyszenia,
dla rozstrzygnięcia zaś kwestii zmiany statutu i nabycia nieruchomości, niezbędna jest
obecność osób reprezentujących co najmniej 1/3 wszystkich członków
Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie, które nie doszło do skutku w pierwszym terminie z
powodu nieobecności członków w liczbie określonej w poprzednim artykule, odbywa
się powtórnie najwcześniej w pół godziny po czasie wyznaczonym dla pierwszego
walnego Zgromadzenia, podanym w zawiadomieniu i wtedy jest ono prawomocne
bez względu na liczbę głosów obecnych. Na powtórnym Walnym Zgromadzeniu mogą
być rozpatrywane tylko te kwestie, które były wprowadzone na porządek dzienny
pierwszego, niedoszłego do skutku, Zgromadzenia.
Uchwały walnego Zgromadzenia stają się prawomocne, gdy są przyjęte zwykłą
większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile jednak dotyczą spraw,
dla których art. niniejszy statutu przewiduje niezbędność obecności 1/3 głosów
Stowarzyszenia, uchwały wymagają większości 2/3 głosów członków obecnych na
Walnym Zgromadzeniu.
Sprawy podlegające rozpoznaniom Walnego Zgromadzenia przedstawia Rada
lub Zarząd.
Głosowanie odbywa się jawnie, wolno jednak na żądanie Rady lub połowy
obecnych członków zarządzić głosowanie tajne.
Uchwały Walnego Zgromadzenia winny być protokołowane.
Zgodność protokół zaświadczają swymi podpisami przewodniczący oraz
sekretarz.

art. 12.

Rada.

Rada Stowarzyszenia skład się z 12 członków i 6 zastępców wybieranych przez
Walne Zgromadzenie z grona osób, mających prawo głosowania na Walnym
Zgromadzeniu.
Członkowie rady wybierani są na 3 lata, przy czym wychodzi corocznie 1/3
część składu Rady i 2 zastępców, w pierwszych dwu latach przez losowanie,
następnie według starszeństwa wyboru.
Ustępujący członkowie mogą być ponownie wybierani.
Rada ma prawo kooptacji z pośród osób mających prawo brania udziału w
Walnym Zgromadzeniu. Kooptacja winna być zatwierdzona każdorazowo przez
następne Walne Zgromadzenie.
Członkowie Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego i dwu
zastępców. Przewodniczący zwołuje Radę w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, a
prócz tego na żądanie przynajmniej 3 członków Rady.
Dla ważności uchwał Rady wymagana jest obecność na posiedzeniu
przynajmniej 4 członków w tym przewodniczącego lub jednego z jego zastępców.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów
przeważa głos przewodniczącego. Członek Rady, który pozostaje przy swoim
odrębnym zadaniu ma prawo żądać zapisania tego do protokółu, przez co uchyla się
od odpowiedzialności za zapadłą decyzję.

art. 13.

Kompetencje Rady.
Do kompetencji Rady należy ogólny nadzór nad sprawami i interesami
Stowarzyszenia oraz czuwanie na prawidłowym biegiem czynności.
W szczególności do obowiązków Rady należy:
a) nadzór nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz nad wykonaniem
zatwierdzonego budżetu,
b) nadzór nad wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) sporządzanie rocznych sprawozdań celem przedstawienia ich Walnemu
Zgromadzeniu,
d) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
e) powiększanie lub obniżanie wysokości składki miesięcznej,
f) zwalnianie poszczególnych członków od płacenia wpisowego i składek,
g) decydowanie o skreśleniu i wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
h) udzielanie dyrektyw Zarządowi, układanie regulaminów wewnętrznych Rady,
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Rozjemczego,
i) załatwianie zażaleń i zapytań.
Przewodniczący Rady, któremu przysługuje tytuł Prezesa Stowarzyszenia,
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

art. 14.

Zarząd.

Do bezpośredniego zawiadywania sprawami Stowarzyszenia, Rada powołuje
ze swego grona zarząd, składający się z przewodniczącego i dwu zastępców.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) sporządzanie preliminarzy budżetowych,
b) wydatkowanie sum z funduszów Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonych
preliminarzy budżetowych oraz dodatkowych uchwalonych przez Radę,
c) prowadzenie wszelkich spraw, tyczących się Stowarzyszenia a władz
państwowych, administracyjnych, samorządowych, w sądach i wobec osób
trzecich a w razie potrzeby wydawanie w tych sprawach pełnomocnictw,
d) sporządzanie rocznych sprawozdań z czynności i zamknięć rachunkowych
celem przedstawienia ich radzie,
e) prowadzenie wszelkich spraw Stowarzyszenia w granicach regulaminu,
f) załatwianie wszelkiej korespondencji,
g) prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawnymi i
przyjętymi zwyczajami.
Wszelkie pełnomocnictwa, dokumenty, umowy rejentalne i hipoteczne i inne, z
których wynikają zobowiązania dla Stowarzyszenia, winny być podpisywane przez
Prezesa Stowarzyszenia lub tegoż zastępcę i przez Przewodniczącego Zarządu
względnie jednego z członków Zarządu.
Pełnomocnictwa dla odbioru przesyłek pocztowych, listów poleconych pieniężnych
lub przewozowych, pieniędzy z poczty lub P.K.O. oraz dokumentów, podpisuje
przewodniczący Zarządu względnie jego zastępca.
Wszelkie czeki podpisuje Przewodniczący Zarządu lub jego zastępca i
upoważniony do tego jeden z członków Rady.
Inną korespondencję Stowarzyszenia podpisuje Przewodniczący lub jeden z
członków Zarządu.

art. 15.

Komisja Rewizyjna.
Do sprawdzenia sprawozdań i gospodarki Stowarzyszenia oraz bilansu, Walne
Zgromadzenie wybiera corocznie na jeden rok, z pośród osób mających prawa
członka Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną, złożoną z 3-ch członków i 2-ch
zastępców. Członek komisji Rewizyjnej nie może należeć do Rady, ani piastować
żadnych innych urzędów w Stowarzyszeniu.
Komisja Rewizyjna obowiązana jest przynajmniej raz do roku przed Walnym
Zgromadzeniem sprawdzić kasę, kapitały i dokonać rewizji wszystkich ksiąg,
dowodów i innych aktów, mających łączność z zamknięciem rachunków i bilansem
oraz całą działalnością Stowarzyszenia i zakomunikować swą opinię na piśmie Radzie,
która, wraz ze swymi uwagami, przedstawia ją Walnemu Zgromadzeniu.
Komisja ma prawo poza tym przeprowadzenia także kontrolę w każdej chwili,
według swego uznania.

art. 16.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.

Rok sprawozdawczy pokrywa się z rokiem kalendarzowym za wyjątkiem
pierwszego roku, który zaczyna się od chwili zatwierdzenia statutu a kończy 31
grudnia 1937 r.
Po zakończeniu roku sprawozdawczego, Zarząd nie później, jak w ciągu 40ch
miesięcy układa szczegółowo sprawozdanie i bilans, które przedstawia Radzie.
Sprawozdanie powinno obejmować szczegółowo następujące pozycje:
a) rachunek rzeczywistego majątku Stowarzyszenia i bilans,
b) ogólny przychód i rozchód na cały czas sprawozdawczy, rachunek kasy, strat i
zysków,
c) rachunek szczegółowy wydatków i kosztów administracyjnych.

art. 17.

Sąd Rozjemczy.
Sąd Rozjemczy składa się najmniej z 3-ch członków wybranych z pośród
członków Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu.
Kompetencje i postępowanie normuje regulamin uchwalony przez Radę z tym,
że orzeczenia Sądu mogą podlegać odwołaniu do najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
art. 18.

Likwidacja Stowarzyszenia.
Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić tylko na skutek uchwały Walnego
Zgromadzenia, zapadłej większością głosów ¾ obecnych, reprezentujących
przynajmniej 2/3 wszystkich członków Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie wybiera wówczas ze swego grona przynajmniej 3 osoby,
stanowiące Komisję Likwidacyjną i oznacza sposób likwidacji i zużytkowania majątku
Stowarzyszenia.

