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TRP-UR-01-10 
Uchwała nr 1/10 

Rady Towarzystwa Rodu Plewako 
z dnia 11 marca 2010 r. 

Rada Towarzystwa Rodu Plewako,  

w oparciu o punkt 22 Regulaminu Towarzystwa, zgodnie z posiadanymi kompetencjami do koordynacji 
działalności Towarzystwa, i w związku z punktem 7a Regulaminu Towarzystwa dotyczącym obsługi 
imiennych adresów internetowych członków Towarzystwa http://www.plewako.pl/towarzystwo/Regul_pl.htm  

w oparciu o dotychczasową praktykę i w związku z przeniesieniem obsługi poczty plewako.pl do sys-
temie Gmail Google Inc.,: przez co zniknął koszt jednostkowy skrzynki mailowej,  

biorąc pod uwagę, że system adresów mailowych poczty w domenie plewako.pl winien jednoznacznie 
identyfikować osoby posługujących się imiennymi adresami internetowymi w domenie Towarzystwa  

ustala następujące zasady przydzielania imiennych adresów poczty elektronicznej, 

1. adresy mailowe w domenie plewako.pl przysługują członkom rzeczywistym a także członkom ko-
respondentom Towarzystwa Rodu Plewako 

2. adresy w domenie plewako.pl należeć mogą jedynie do członków Towarzystwa będących miesz-
kańcami lub obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej 

3. osoby o innym nazwisku należące do Towarzystwa Rodu Plewako mogą posiadać adres w domenie 
plewako.pl, przy zastrzeżeniu pkt 3, o schemacie inicjałimienia.nazwisko@plewako.pl  

4. adresy w domenie plewako.eu Towarzystwo przyznawać będzie osobom mieszkającym poza Polską 
lub uczestniczącym we współpracy europejskiej lub przemieszczającym się 

5. osobom o nazwisku wpisanym w języku obcym w wersji Plevako (nawet jeśli jest to oficjalna tran-
skrypcja nazwiska Plewako zapisanego w cyrylicy: Плевако) przyznawać należy wyłącznie adres 
w domenie plevako.eu - jeśli mieszka w Europie (w sensie geograficznym) i jest członkiem Towa-
rzystwa Rodu Plewako.  

6. jeśli kobieta o nazwisku panieńskim Plewako przyjmie nazwisko męża, pozostanie przy swoim 
koncie pocztowym imię@plewako.pl, ale będzie to alias do nowego adresu mailowego: 
imię.nazwiskomęża@plewako.pl lub inicjałimienia.nazwiskomęża@plewako.pl  

7. kobieta o nazwisku podwójnym powinna posiadać w nazwisko zewnętrzne w członie przed zna-
kiem @ adresu w domenie plewako.pl 

………………………     ………..…………………………………. 
Włodzimierz Plewako      Stanisław Jan Plewako 
Przewodniczący Rady      Prezes – Przedstawiciel Reprezentujący 
Towarzystwa Rodu Plewako      Towarzystwo Rodu Plewako 


