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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

§ 1 
 

1. Stowarzyszenie „NADZIEJA” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. Prawo o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003, 
nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie zostało ustanowione na podstawie kościelnego prawa powszechnego jako 
prywatne stowarzyszenie wiernych oraz przepisów państwowych jako organizacja katolicka. 

3. Stowarzyszenie jest kontynuatorem założonej w 1994 roku grupy - wspólnoty religijnej „Tęcza” 
przy parafii p.w. Świętego Józefa Robotnika w Kielcach zrzeszającej osoby upośledzone 
umysłowo i niepełnosprawne fizycznie, ich rodziny i przyjaciół. 

4. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych. 

5. Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 
 

§ 2 
 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar diecezji kieleckiej. 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce. 

 
 

§ 3 
 

1. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski z działalności 
gospodarczej przeznaczane są na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.  

2. Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96, 
poz. 873 z późn. zm.).  

3. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako działalność 
nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego. 

4. Walne Zebranie Członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej. 
5. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących 

do celów statutowych organizacji. 

 
 

§ 4 
 

Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami polskimi i międzynarodowymi działającymi na rzecz 
osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych fizycznie zbliżonymi do celów statutowych 
Stowarzyszenia, oraz z innymi Kościołami chrześcijańskimi zgodnie z wymogami dialogu 
ekumenicznego Kościoła Katolickiego. 
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§ 5 

 
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 
3. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie do prowadzenia określonych zadań, mogą być 

również Członkowie Stowarzyszenia. 
4. Prezes i Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko w następujących 

przypadkach: 
a) do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających 

z pełnionej społecznie funkcji; 
b) w sytuacji, kiedy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną 

odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu lub uniemożliwia zatrudnienie u innego 
pracodawcy. 

5. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby niepełnosprawne zgodnie z przepisami ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997, nr 
123, p. 776 z późn. zm.). 

6. Świadczenia na rzecz Stowarzyszenia mogą wykonywać wolontariusze na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
2003, nr 96, p. 837 z późn. zm.). 

 
 
 

2. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 
 

§ 6 
 

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poszanowania praw człowieka do godnego życia 
osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych fizycznie oraz wspieranie ich rodzin. 

2. Działalność Stowarzyszenia ma w szczególności na celu: 
1) Stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości rozwoju. 
2) Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób 

upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych fizycznie. 
3) Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej i społecznej w środowisku osób 

upośledzonych ruchowo i niepełnosprawnych fizycznie oraz ich rodzin. 
4) Reprezentowanie interesów, wypowiadanie się i działanie na rzecz i w imieniu osób 

upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych fizycznie, ich rodzin i opiekunów prawnych. 
5) Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie 

warunków dla ich działalności. 
6) Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz 

realizacji celów zgodnie z celami Stowarzyszenia. 
7) Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób 

niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie 
i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im 
prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. 
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8) Współdziałanie z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, warsztatami terapii zajęciowej 
i organizacjami o podobnym charakterze w celu wymiany doświadczeń, informacji, 
zadzierzgnięcia więzów współpracy i przyjaźni, a także wymiany pobytowej. 

 
 

§ 7 
 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
1) Dbanie o przestrzeganie praw człowieka wobec osób upośledzonych umysłowo 

i niepełnosprawnych fizycznie. 
2) Udzielanie wsparcia członkom Stowarzyszenia poprzez doradztwo, szkolenia, a także 

występowanie w interesie i na rzecz osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych 
fizycznie. 

3) Działalność kulturalna, rekreacyjna i sportowa oraz inna wynikająca z idei aktywnego życia 
w integracji ze środowiskiem. 

4) Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie 
warunków dla ich działalności np. organizowanie spotkań integracyjnych 

5) Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uświadamiającej podopiecznych 
Stowarzyszenia w dziedzinie szkodliwości nałogów. 

6) Działalność ewangelizacyjną: 
a) organizowanie rekolekcji dla osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych fizycznie, 

ich rodzin, wolontariuszy i osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z działalnością 
Stowarzyszenia, 

b) organizowanie pielgrzymek, 
c) organizowanie wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych, 
d) inną działalność związaną z pogłębieniem życia duchowego członków Stowarzyszenia, 
e) inną działalność związaną z ewangelizacją. 

7) Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami politycznymi 
i społecznymi, instytucjami oraz osobami prywatnymi, tak w kraju, jak i zagranicą. 

8) Podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i marginalizację społeczną, 
szczególnie wśród osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych fizycznie. 

9) Finansowe i pozafinansowe wspieranie członków Stowarzyszenia, ich rodzinom i opiekunom. 
2. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego 

w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnianiu kodów i opisów 
zgodnych z PKD jest: 
1) działalność odpłatna: 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

2) działalność nieodpłatna 
94.91 Z Działalność ewangelizacyjna 
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych 
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
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94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
88.99 Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

3. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §6 i §7 
niniejszego statutu. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji 
celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 
poz. 873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 
 
 

3. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI ĄZKI 
 
 

§ 8 
 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
− zwyczajnych 
− wspierających 
− honorowych 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia - mogą być: osoba pełnoletnia, osoby reprezentowane 
przez opiekunów prawnych, członkowie rodzin, opiekunowie oraz przyjaciele, a w tym 
profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra. 

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, która: 
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
2) jest zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, 
3) złoży deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia, 
4) jej kandydatura będzie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, 
5) zostanie wpisana do rejestru członków. 

 
 

§ 9 
 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 
1) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli, 
2) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia, 
3) korzystania z niezbędnych form pomocy prowadzonych przez 

Stowarzyszenie dla osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych fizycznie i ich rodzin. 

 
 

§ 10 
 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
2) lojalnie dbać o dobre imię Stowarzyszenia i przestrzegać zasad etycznych, 
3) aktywnie przyczyniać się do rozwoju i umacniania Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów 

m.in. przez podejmowanie zadań służących bezpośrednio realizacji celów Stowarzyszenia, 
4) wpłacać regularnie składki członkowskie 
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§ 11 

 
1. Ustanie członkostwa następuje w wyniku: 

a) śmierci członka, 
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu za działalność sprzeczną ze statutem 

i uchwałami Stowarzyszenia, 
c) skreślenia przez Zarząd na skutek niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy, 
d) pisemnej rezygnacji. 

2. Od uchwał w przedmiocie wykluczenia i skreślenia członka przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni. 

3. Ponowne uzyskanie członkostwa zwyczajnego w przypadku osób skreślonych z listy członków 
może nastąpić decyzją Zarządu Stowarzyszenia po opłaceniu zaległości. 

 
 

§ 12 
 

1. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub prawne przyczyniające się materialnie do 
działalności statutowej Stowarzyszenia. 

2. Członków wspierających Przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonego zobowiązania 
do minimum rocznego wspierania działalności.  

3. Członek wspierający ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności: 
1) uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia, 
2) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia, 
3) wspierający członkowie nie posiadają czynnego oraz biernego prawa wyborczego 

w Stowarzyszeniu, 
4) Członek wspierający ma prawo do uzyskania w sprawozdaniu rocznym informacji o sposobie 

wykorzystania jego wsparcia. 
4. Członkowie wspierający Stowarzyszenie są zobowiązani: 

1) popularyzować działalność Stowarzyszenia, 
2) popierać i czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
3) wspierać finansowo Stowarzyszenie. 

 
 

§ 13 
 

1. Członkami honorowymi mogą być osoby, które maja szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub 
wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz osób specjalnej troski. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek 
Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. Mają prawa 
członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. 

4. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz 
Stowarzyszenia. 
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4. WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
 

§ 14 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków 
2) Zarząd 
3) Komisja Rewizyjna 

 
 

§ 15 
 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 
jawnym, bezwzględną większością głosów. 
Wybór władz następuje spośród nieograniczonej listy kandydatów. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 

 
 

§ 16 
 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, 
skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone 
stanowisko, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

 
 
 
 
 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
 
 

§ 17 
 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni 
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 15 dni przed 
terminem Walnego Zebrania Członków. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności: 
1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 15 ust 2 
2) w drugim terminie - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. 

Drugi termin Walnego Zebrania Członków może być tego samego dnia co pierwszy. 
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§ 18 
 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się jeden raz w roku, sprawozdawczo - 

wyborcze w terminie określonym w § 15 ust. 1 
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad 
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, 

sekretarz, członkowie. 
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków 

i powołanych na nim komisji. 
6. Nadzwyczajne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. 
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
3) umotywowane żądaniem, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. 

8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt.2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno 
być zwołane nie później niż w ciągu 60 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego 
wniosku (żądania) Zarządowi. 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 
zwołane. 

 
 

§ 19 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
2) uchwalanie statutu i jego zmian, 
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 
4) uchwalanie budżetu, 
5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od 

tych składek lub świadczeń. 
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze, 
9) rozpatrywanie odwołań w sprawach od uchwał Zarządu, 

10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 
11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 
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ZARZĄD 
 
 

§ 20 
 

1) Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 
Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem 
Członków. 

2) Zarząd składa się z 5 - 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 
3) Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd. 
4) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku. 

 
 

§ 21 
 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2) określenie szczegółowych kierunków działania, 
3) ustalenie budżetu i preliminarzy, 
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, uchwalanie regulaminów przewidzianych 

w Statucie, 
5) podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 
6) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań, 
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślenie), 

10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia, 
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, reprezentowanie 

Stowarzyszenia na zewnątrz, 
13) opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia. 
14) udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia. 
15) ustalanie regulaminu zatrudnienia i wynagradzania pracowników zatrudnionych we wszystkich 

strukturach Stowarzyszenia. 
16) tworzenie i prowadzenie placówek podległych bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia. 
17) podejmowanie innych działań niezbędnych do dobrego funkcjonowania i rozwoju 

Stowarzyszenia. 
18) powoływanie biura do: 

a) bezpośredniej obsługi zadań statutowych realizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia 
b) obsługi finansowej i organizacyjno – prawnej działalności Stowarzyszenia. 

19) powoływanie odrębnych struktur organizacyjnych w celu wspierania specjalistycznej działalności 
statutowej. 
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KOMISJA REWIZYJNA 
 
 

§ 22 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego 
działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji. 
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji w trakcje kadencji do składu komisji dołącza się osobę 

spośród członków zwykłych Stowarzyszenia uchwałą Komisji Rewizyjnej za zgodą członka. W ten 
sposób można powołać tylko jednego członka Komisji. W przypadku wystąpienia większej liczby 
członków Komisji, Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory uzupełniające. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia. 

 
 

§ 23 
 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrolowanie przynajmniej raz na kwartał, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, 
2) występowanie do Zarządu i członków z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień, 
3) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu, 
4) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie 

wywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego Statutowych obowiązków, a także prawo 
żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, 

5) opracowywanie i uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej. 

 
 

§ 24 
 

1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie mogą być także skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać 
udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
½ członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos prowadzącego 
zebranie. 
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§ 25 

 
W przypadkach określonych w § 23 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż 
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 

 
 
 
 

5. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 
 
 

§ 26 
 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa. 
2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z: 

a) darowizn, spadków i składek członkowskich, 
b) przekazanego przez osoby fizyczne części podatku dochodowego, gdy Stowarzyszenie uzyska 

statut organizacji pożytku publicznego, 
c) subwencji i dotacji osób prawnych, 
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 
f) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych, 
g) dywidend z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów wartościowych, 
h) dochody z działalności gospodarczej, 
i) z umów sponsorskich. 

 
 

§ 27 
 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której 
dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

 
 

§ 28 
 

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd na podstawie regulaminu uchwalonego 
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

2. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających 
łącznie. Do składania innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis - Prezesa lub innego 
upoważnionego członka Zarządu. 

3. Prezes Zarządu działając łącznie z jednym członkiem Zarządu może udzielać poszczególnym 
osobom pełnomocnictw dotyczących dysponowania wydzielonymi środkami finansowymi. 

4. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 
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§ 29 
 

1. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli 
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

2. Udostępniania konta Stowarzyszenia w celu zbierania środków finansowych na indywidualne 
potrzeby. 

 
 
 

6. RELACJE Z WŁADZ Ą KOŚCIELN Ą 
 
 

§ 30 
 

1. Stowarzyszenie podlega nadzorowi Biskupa Diecezjalnego, który ma troszczyć się o to, aby 
zachowało ono nienaruszoną wiarę i obyczaje, jak również nadzorować, by nie wkradły się 
nadużycia do dyscypliny kościelnej. 

2. Stowarzyszenie może sobie swobodnie dobrać Asystenta Kościelnego spośród kapłanów 
pełniących zgodnie z przepisami prawa posługę w diecezji, do realizacji zadań ewangelizacyjnych, 
którego zatwierdza Biskup Diecezjalny. 

3. Asystent Kościelny, który nie będąc członkiem Stowarzyszenia: 
1) otacza opieką duchową członków Stowarzyszenia, 
2) czuwa nad zgodnością działalności Stowarzyszenia z nauką Kościoła Katolickiego, 
3) bierze udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

 
 
 

7. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 
 

§ 31 
 

1. Patronem Stowarzyszenia jest ŚWIĘTY JÓZEF. 
2. Świętem patronalnym Stowarzyszenia jest dzień 01 MAJA. 
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§ 32 

 
Stowarzyszenie może używać legitymacji, odznak i własnego znaku na zasadach określonych 
w przepisach szczegółowych. 

 
 

§ 33 
 

Jeśli Stowarzyszenie nie realizuje zamierzonych celów, Biskup Diecezjalny może rozwiązać lub 
zawiesić Stowarzyszenie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. 

 
 
 

8. ZMIANA STATUTU I ROZWI ĄZANIE STOWARZYSZENIA 
 
 

§ 34 
 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 
Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Każda uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia dotycząca zmian w statucie 
Stowarzyszenia przez Biskupa Diecezjalnego. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, dobra - z zachowaniem woli ofiarodawców - zostaną 
przeznaczone na rzecz osób prawnych realizujących podobne cele statutowe, wskazane wyraźnie 
przez Wolne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

 
 

§ 35 
 

1. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, 
mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20, poz. 104 z późn. zm.). 

2. W sprawach nie uregulowanych statutem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
państwowego i kanonicznego. 


