Statut
Katolickiego Stowarzyszenia Ojcostwo Powołaniem
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Katolickie Stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem, w dalszej części zwane
jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie posługuje się również skróconą nazwą Ojcostwo Powołaniem.
§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zielona
Góra.
§ 3.
1. Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje asystent kościelny, który czuwa nad zgodnością
działalności Stowarzyszenia z nauczaniem Kościoła Katolickiego.
2. Asystenta kościelnego Stowarzyszenia proponuje Zarząd Stowarzyszenia, a mianuje biskup miejsca
właściwy dla siedziby Stowarzyszenia.
3. Asystent kościelny posiada pełne zwyczajne prawo członkowskie Stowarzyszenia.
§ 4.
Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r. Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 5.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§ 6
Stowarzyszenie używa symboli i pieczęci z jego nazwą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków i wolontariuszy.
2. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów oraz zadań może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może zatrudnić swoich członków do wykonywania zadań nie związanych z
funkcjami pełnionymi w Stowarzyszeniu.
§ 8
Stowarzyszenie może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 9
Celami głównymi działania Stowarzyszenia są:
1.
2.
3.
4.

Kształtowanie i umacnianie roli, odpowiedzialności i znaczenia ojca w rodzinie
Pomoc w poprawie relacji małżeńskich i rodzicielskich
Budowanie i poprawa świadomości patriotycznej i rodzinnej
Utrwalanie istoty i tradycyjnych wartości rodziny jako wspólnoty odpowiedzialnej za
przyszłość społeczeństwa
§ 10.

Celami Stowarzyszenia są również:
1. Pomoc materialna, psychologiczna i rzeczowa osobom potrzebującym, w szczególności
osobom starszym, chorym, pokrzywdzonym w wyniku przemocy rodzinnej, samotnym
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa;
4. Działalność charytatywna;
5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567);
7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
10. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
11. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12. Działalność w zakresie kształtowania oraz promocji kultury fizycznej oraz sportu;
13. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
15. Promocja i organizacja wolontariatu;
16. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
17. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
18. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona
praw dziecka;
19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
20. w zakresie kultury fizycznej i sportu,
21. ochrony środowiska,

22. dobroczynności,
23. ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
24. rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów

25. oraz kultu religijnego.
§ 11.
1.Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 9 i 10 poprzez:
1) Spotkania dyskusyjne, szkolenia, warsztaty, rekolekcje dla dorosłych i dzieci
2) Spotkania, wyjazdy, obozy, wyprawy rekreacyjne, szkoleniowe i tematyczne dla ojców,
dzieci, całych rodzin
3) Organizację imprez, koncertów, festynów, pokazów i innych eventów o charakterze rodzinnym
i duchowym
4) Inicjowanie działań lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych o charakterze
integracyjnym, kulturalnym, sportowym i religijnym
6) Organizację zbiórek rzeczowych i pieniężnych, pozyskiwanie fundatorów i darczyńców,
niezbędnych do realizacji celów Stowarzyszenia
7) Organizację szkoleń alternatywnych i zajęć opiekuńczych dla dzieci i młodzieży.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową zarówno jako działalność nieodpłatną i jako
działalność odpłatną.
3. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych
należących do sfery zadań publicznych.

 Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12
Członkowie dzielą się na:
1. z wyczajnych,
2. w
 spierających.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży pisemną
deklarację członkowską i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd.
2. D
 o Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy.
§ 14

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością
głosów w drodze uchwały.
§ 15
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w formie ustalonej w porozumieniu
ze Stowarzyszeniem oraz złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
§ 16
Członek zwyczajny ma prawo:
1. w
 ybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. u
 czestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
3. z głaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. k orzystać z pomocy Stowarzyszenia.
§ 17
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. p
 rzestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2. a
 ktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia oraz w realizacji jego statutowych celów,
3. p
 rzyczyniać się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia,
4. p
 ropagować idee Stowarzyszenia,
5. r egularnie wnosić ustalone składki członkowskie.

§ 18
1. Członek wspierający posiada uprawnienia określone w § 16 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa
osobiście lub przez swoich przedstawicieli w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
2.

Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz powinien wspierać
Stowarzyszenie na zasadach ustalonych ze Stowarzyszeniem.

§ 19

1.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia ustaje:
a. z mocy prawa w razie:
i.
ii.

utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
śmierci,

b. w wyniku dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie
Zarządowi,
c. u
 traty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
d. w wyniku wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek
Zarządu. Uchwała taka zostaje podjęta zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy liczby członków,
2.
Uchwały w sprawie skreślenia z listy członków, z wyjątkiem pkt 1.c niniejszego paragrafu,
podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
3.
Od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania uchwały. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna.
§ 20
Członka Stowarzyszenia można zawiesić w jego prawach i obowiązkach na mocy uchwały Zarządu na
wniosek tego członka.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. W
 alne Zebranie Członków,
2. Z
 arząd,
3. K
 omisja Rewizyjna.
§ 22
1.

Zarząd i Komisja Rewizyjna są wybierane przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.

2. K
 adencja wybieralnych władz Stowarzyszenia dwa lata.
3.

W

przypadku zmniejszenia składu wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. Liczba członków powołanych w tym trybie nie może przekroczyć
jednej trzeciej składu organu.

4. Tryb i formy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą określać regulaminy wewnętrzne uchwalone
przez te organy
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 23
1.

Walne

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie o
wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które wynikają z realizacji
jego statutowych celów.

2. Z
 wyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej  raz do roku.
3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek :

1. c złonka Komisji Rewizyjnej,
2. c o najmniej jednej czwartej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 24
1. W

skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym, natomiast
członkowie wspierający - z głosem doradczym.
3.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia pisemnie
członków nie później niż 7 dni przed jego terminem. Jako ważne uznaje się również zawiadomienie za
pomocą poczty elektronicznej.

4.

Dopuszcza się obrady Walnego Zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
z zachowaniem pełnego porządku spotkania.
§ 25

1. Kworum wymagane dla ważności Walnego Zebrania Członków wynosi połowę ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego kworum, zwołuje się
Walne Zebranie Członków w drugim terminie po upływie jednej godziny od terminu pierwszego.

3. Walne Zebranie Członków w drugim terminie jest ważne, jeżeli członkowie uprawnieni do głosowania
na Zebraniu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie Walnego Zebrania Członków, co potwierdzi
Zarząd.
§ 26
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym
lub jawnym, w zależności od ustaleń Walnego Zebrania Członków z wyjątkami ustanowionymi w
niniejszym statucie.
§ 27
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. wytyczanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi,
4. wybór w głosowaniu tajnym członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. odwoływanie Zarządu lub poszczególnych członków w czasie trwania kadencji na wniosek Komisji
Rewizyjnej w przypadku znaczącego naruszenia interesów Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
8. zatwierdzanie bilansu rocznego,
9. p
 odejmowanie uchwał w sprawie przynależności do organizacji międzynarodowych,
10. p
 odejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
11. p
 odejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. u
 stalanie wysokości składek członkowskich,
14.

powoływanie

pełnomocnika Walnego Zebrania Członków do reprezentowania Stowarzyszenia
w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim.

15. p
 odejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, nie zastrzeżonych dla innych organów
Stowarzyszenia.

ZARZĄD
§ 28
1. Z
 arząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
2. Z
 arząd składa się od 2 do 4 osób – w tym prezesa i członków zarządu
3. L
 iczbę członków Zarządu na każdą kadencję ustala Walne Zebranie Członków w formie uchwały.
4.

Członkiem Zarządu nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, na dowód czego
składa ona stosowne oświadczenie.

§ 29
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jednego z członków Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.
§ 30
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego
Zebrania Członków,
3) tworzenie biura Stowarzyszenia jako jednostki ds. administracyjno- finansowych,
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków,
6) przyjmowanie i skreślanie członków oraz wnioskowanie w sprawie ich wykluczenia,
7) w
 skazywanie rodzajów i zakresów działalności odpłatnej prowadzonej przez Stowarzyszenie.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 31
1.

Komisja

Rewizyjna jest niezależnym i odrębnym od Zarządu organem kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenia.

2. K
 omisja Rewizyjna składa się z co najmniej 1 osoby, w tym Przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani zostawać z członkami Zarządu w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej, na dowód czego składają stosowne oświadczenie.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na dowód
czego składa ona stosowne oświadczenie.
§ 32
1. K
 omisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
2. P
 osiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. P
 osiedzenia komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.
§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia co do zgodności z prawem, zasadami
gospodarności oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
2. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
3. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego
członków,
4. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 34
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 35
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. s kładki członkowskie,

2. d
 arowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
3. d
 otacje, subwencje, udziały, lokaty,
4. d
 ziałalność odpłatna statutowa.
§ 36
1. S
 towarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy z tym że pierwszy rok obrachunkowy
kończy się z dniem 31.12.2021.
3. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową, w szczególności dochód
nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
§ 37
1.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia z wyłączeniem
nieruchomości podejmuje Zarząd.

2. N
 abywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 38
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli, w tym w
sprawach majątkowych, upoważnionych jest:
a.

w przypadku Zarządu od 3 osób – dwóch członków Zarządu działających łącznie,

b.

w przypadku Zarządu dwuosobowego – jeden członek Zarządu,

Rozdział V

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 39
Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 40
Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

§ 41
1.

Stowarzyszenie

rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2.

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

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych
likwidatorów.

Rozdział VI
INNE POSTANOWIENIA STATUTU
§42
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy Stowarzyszenia 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".
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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,
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, albo podmiotu, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).
4.

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Podpisy członków:

