
Nazwa Stowarzyszenia: 
Krajowe Stowarzyszenie Chrześniaków Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego,  
Okręg Krakowski 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KOLBUSZOWSKI, gmina KOLBUSZOWA, miejsc. 
KOLBUSZOWA, ul. Prusa 2, Siedziba Władz Naczelnych: Gorzów Młp., ul. Marcinkowskiego 119/3 
Teren działalności: 
Obszar RP 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
13.10.2005 r. 
KRS 52932 
Cele stowarzyszenia: 

1. Zrzeszanie chrześniaków Prezydenta Mościckiego zamieszkałych w kraju i poza 
granicą. 

2. Otoczenie opieką członków stowarzyszenia i pozostałych po nich członków rodziny, 
zwłaszcza w sprawach socjalnych i zdrowotnych. 

3. Organizowanie życia kulturalnego dla swoich członków wypoczynku i rekreacji. 
4. Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci sylwetki prezydenta Ignacego Mościckiego. 
5. Dbałość o patriotyczną i obywatelską podstawę swych członków, utrzymywanie i 

pogłębianie więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemna życzliwość. 
6. Reprezentowanie swych członków i ich interesów wobec władzy administracyjno-

państwowej, samorządowej oraz instytucjami i organizacji społecznej. 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 

1. Uczestnictwo członków we władzach i komisjach stowarzyszenia a także w pracach 
innych instytucji organizacji społecznych lub samorządowych. 

2. Inspirowania i organizowanie różnych form pomocy członkom, współdziałanie z 
instytucjami zajmującymi się problematyką socjalną i opiekuńczą a także 
honorowanie swych członków za ich działalność. 

3. Przedstawienie właściwym władzom i organom postulatów oraz opinii w sprawach 
swych członków i popieranie ich zasadnych wniosków. 

4. Organizacja wycieczek krajobrazowych i innych form zbiorowego wypoczynku i 
rekreacji dla swych członków. 

5. W miarę aktualnych potrzeb współdziałać z organami władzy administracji terenowej 
i instytucjami oraz organizacjami społecznymi. 

6. Prowadzenie działalności gospodarczej. 
Dane dot. składu Zarządu: 
Wiesław Maculewicz (Członek Zarządu), Ignacy Franuszkiewicz (Skarbnik), Ignacy 
Szewczyk (Wiceprezes Zarządu Głównego), Ignacy Krupa (Członek Komisji Rewizyjnej), 
Władysław Gajdowski (Członek Komisji Rewizyjnej). 
Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Zarząd główny reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, Zarząd opracowuje plan 
działalności, budżet. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych 



Stowarzyszenia i jego organów oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy prezesa 
lub wiceprezesa oraz skarbnika, Zarządu Głównego lub Zarządów Okręgowych. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 


