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STATUT 
STOWARZYSZENIA NADZIEJA RODZINIE 

 
ROZDZIAŁ 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 
 

1.Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE dalej zwana STOWARZYSZENIEM. 
2.Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. 
3.Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Kielce. 
 

§ 2. 
 

1.Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić 
działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
2.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 
charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
 

ROZDZIAŁ 2 
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania. 

 

§ 3. 
 

1. Stowarzyszenie dąży do stworzenia szerokiego porozumienia społecznego na rzecz pomocy rodzinie 
w sytuacjach kryzysowych. Pomoc ta, udzielana w szacunku dla wartości chrześcijańskich, ma 
odpowiedzieć na potrzebę przychylnego zainteresowania i współobecności społeczeństwa  
w prewencji, diagnozowaniu i leczeniu zagrożeń rodziny powodowanych przez uzależnienia oraz 
inne patologie. 

 11      Stowarzyszenie w swojej misji respektuje i wypełnia posłannictwo Kościoła Katolickiego zawarte  
w nauczaniu społecznym Kościoła Katolickiego. 

2. Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna w zakresie: 
a) ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności: 

- przyczynienie się do głębszego poznania i zrozumienia problemów narkomanii oraz stworzenie 
na terenie Województwa Świętokrzyskiego lobby na rzecz walki z narkomanią; 
- stworzenie na terenie Województwa Świętokrzyskiego kompleksowego systemu profilaktyki, 
leczenia i readaptacji skierowanego do osób i grup podwyższonego ryzyka oraz osób 
uzależnionych od środków uzależniających; 
- stworzenie i rozwinięcie działań zmierzających w kierunku anonimowej diagnostyki HIV i AIDS. 

b) przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa 
publicznego; 

c) pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
e) działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty, wychowania; 
f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 
g) promocja i organizacja wolontariatu; 
h) działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 
i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
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j) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji narodowej; 

k) działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,  
l) działania w zakresie integracji społecznej i ekonomii społecznej; realizacja przedsięwzięć dla 

dobra społeczności lokalnej na rzecz wspierania rodziny w obszarze włączenia społecznego  
i zwalczania ubóstwa. 

 
§ 4. 

 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; 
b) prowadzenie i wspieranie punktów konsultacyjnych na terenie Województwa Świętokrzyskiego; 
c) prowadzenie i wspieranie leczenia ambulatoryjnego w postaci Rodzinnych Poradni Profilaktyki  

i Terapii Uzależnień; 
d) tworzenie mieszkań readaptacyjnych dla osób kończących leczenie stacjonarne; 
e) udzielania wsparcia psychicznego i materialnego osobom kończącym terapię; 
f) tworzenie hosteli dla osób w sytuacjach kryzysowych; 
g) udzielanie pomocy prawnej osobom uzależnionym i ich rodzinom; 
h) wspieranie i zapewnienie terapii dla osób współuzależnionych; 
i) tworzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień w szkołach średnich i w środowiskach 

akademickich; 
j) współdziałanie w osiąganiu wysokiego poziomu wyszkolenia specjalistów pracujących   

z uzależnionymi; 
k) wprowadzanie i wspieranie badań naukowych dotyczących narkomanii oraz publikowanie  

i rozpowszechnianie wyników badań; 
l) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w społecznościach lokalnych 

związanej z problemami uzależnienia, przemocy i innych patologii; 
m) organizowanie konferencji i cyklu szkoleń w zakresie przeciwdziałania problemom uzależnień, 

przemocy i innych patologii dla różnych odbiorców; 
n) tworzenie i wprowadzanie skutecznych programów profilaktycznych i edukacyjnych mających  

na celu zapobieganie narkomanii i przemocy; 
o) współpracę z Policją w zakresie prewencji; 
p) współpracę z mediami mającą na celu promowanie życia bez środków uzależniających; 
q) wszelkie działania mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych; 
r) działania edukacyjne oraz promocję w zakresie zatrudniania i aktywizacji bezrobotnych oraz 

zagrożonych bezrobociem; 
s) działania na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności wspierania rodziny w zakresie : 
- opieki i wychowania dziecka poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizacji 

wypoczynku oraz wypełniania wolnego czasu dzieci i młodzieży, 
- świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych lub przewlekle chorych, 
t) działania na rzecz integracji europejskiej, w tym działania edukacyjne, promocyjne  

i informacyjne na temat Funduszy Europejskich oraz konsultacje w zakresie pozyskiwania 
dofinansowań; 

u) organizowanie wolontariatu; 
v) współpracę z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi w kraju  

i za granicą w realizacji celów Stowarzyszenia; 
w) organizowanie plenerów, koncertów, festynów, konkursów, prowadzenie zajęć edukacyjnych, 

realizacje projektów z obszarów szeroko pojętej kultury, sztuki, tradycji i ich ochrony oraz 
edukacja społeczeństwa w tych obszarach; 

x) ogólnie pojętą integrację społeczną oraz działalność w zakresie ekonomii społecznej; 
y) organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych. 
z) zakładanie i wspieranie działalności  fundacji, zakładów aktywności zawodowej, centrów integracji 

społecznej, środowiskowych domów samopomocy, klubów integracji społecznej, placówek 
wsparcia dziennego i innych związanych z celami Stowarzyszenia.  
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2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych  
i instytucji zbieżnych z jego celami. 

3. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego.  

 

§ 5. 
 

Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia honorowe i nadawać je osobom  fizycznym, prawnym 
oraz instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego 
Stowarzyszenia 
 
 

ROZDZIAŁ 3 
Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 6. 
 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1.  członków zwyczajnych 
2.  członków wspierających 
3.  członków honorowych 

 
§ 7. 

 
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być nie pozbawione praw publicznych, pełnoletnie, 
osoby fizyczne, które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują rękojmię czynnego uczestnictwa  
w realizacji tych celów. 

 
§ 8. 

 
1.  O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd, zwykłą większością 

głosów, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej podpisami dwóch członków 
wprowadzających. 

2.  Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanym przysługuje prawo 
odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. 

 
§ 9. 

 
1.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada: 

a. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia; 
b. prawo uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów 

Stowarzyszenia; 
c. prawo wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia; 
d. prawo korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

 
2.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: 

a) czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia; 
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia; 
c) regularnie opłacać składki. 

 
 



 4 

 
§ 10. 

 
1.  Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego. 
2.  Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w przypadku: 

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa; 
b) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek 

przekraczającą 12 miesięcy; 
c) śmierci członka; 
d) braku aktywności w działalności Stowarzyszenia trwającego powyżej 12 miesięcy. 

3.  Wykluczenie członka dokonuje Zarząd w następujących przypadkach: 
a) prowadzenia działalności sprzecznej z niniejszym Statutem; 
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi  

w dobre imię Stowarzyszenia 
4.  Od uchwały Zarządu w tej sprawie członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania, 

którego uchwała jest ostateczna. 

 
§ 11. 

 
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania 
i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd. 

 
§ 12. 

 
1.  Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, 

której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. 
2.  Członkowie honorowi maja prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 

wyborczego. 
3.  Członkowi honorowemu przysługuje prawo zgłoszenia postulatów i wniosków oraz głos doradczy 

podczas Walnych Zebrań. 
4.  Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich. 

 
§ 13. 

 
1.  Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym - także w Walnym Zebraniu. 
2.  Członkowie wspierający są zobowiązani wywiązywać się z zadeklarowanej pomocy na rzecz  

Stowarzyszenia i regularnie opłacać uchwaloną składkę członka wspierającego. 
3.  Członkowie wspierający przestrzegają Statutu, regulaminy oraz uchwały władz Stowarzyszenia. 

 
 

Rozdział  IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 14. 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 
1)  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
2)  Zarząd 
3)  Komisja Rewizyjna 
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§ 15. 
 

1.  Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym 
lub jawnym na wniosek Walnego Zebrania przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 

2.  Poszczególni członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani przed upływem kadencji przez 
władzę, która ich wybrała. 

3.  W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz, władzy tej przysługuje prawo 
uzupełnienia składu w drodze dokooptowania nowych osób. Liczba dokooptowanych członków 
władz nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.  

 
§ 16. 

 
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej. 

 
§ 17. 

 
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i ostateczną instancją odwoławczą  
w sprawach dotyczących sporów między członkami, związanych z działalnością Stowarzyszenia.  
2.  Walne Zebrania są: 
a) zwyczajne 
b) nadzwyczajne 
3.  Do kompetencji Zwyczajnego Zebrania należy: 
a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia 
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej z wykonania planu pracy  
i budżetu 
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
d) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
e) uchwalanie zmian Statutu 
f) nadawanie członkostwa honorowego 
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu 
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 
4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, Komisji Rewizyjnej lub na 

podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 członków. 
5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wokół spraw , dla których zostało zwołane. 
6.  Walne Zebranie zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków o jego terminie co najmniej na 14 dni 

przed jego odbyciem. 
7.  W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do 

głosowania-w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony co najmniej 
pół godziny później tego samego dnia-może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę 
uczestników. 

 
§ 18. 

 
1.  Zarząd składa się z 3 do 5  członków i wybiera ze swego grona :  prezesa i 2 w-ce prezesów. 

Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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11. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi jeden ksiądz Diecezji Kieleckiej, który wcześniej zostaje  
członkiem Stowarzyszenia. Kandydaturę Walnemu Zgromadzeniu przedstawia każdorazowo Biskup 
Ordynariusz Diecezji Kieleckiej. Ksiądz, wybrany do składu Zarządu przez Walne Zgromadzenie 
odpowiedzialny jest za realizację misji Stowarzyszenia, o której mowa w § 3 ust. 11. 

2.  Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 
3.  Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu i innych uchwał Stowarzyszenia 
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu 
c) Stowarzyszenie w sprawach finansowych reprezentuje jednoosobowo: Prezes Zarządu lub jeden 

z Wiceprezesów Zarządu  
d) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia  
e) zwoływanie Walnego Zebrania 
f) przyjmowanie  i decydowanie o skreślaniu i wykluczaniu członków zwyczajnych i wspierających   

Stowarzyszenia 
g) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, działalności gospodarczej i zatrudniania 

pracowników 
h) podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi Stowarzyszeniami, fundacjami i 

instytucjami. 
i) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami z prawem odwołania do Walnego 

Zebrania 
 
Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członków. Uchwały 
Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa 
Zarządu. 

 
§ 19. 

 
1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie, w tym 

przewodniczącego, w-ce przewodniczącego i sekretarza. 
2.  Komisja konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu. 
3.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia; merytorycznej i finansowej; 
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia; 
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

4.   Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 
ROZDZIAŁ 5 

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia 

 
§ 20. 

 
1.  Majątek Stowarzyszenia tworzą: 

a) nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia 
b) inne prawa majątkowe 
c) środki pieniężne 
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Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
 
2.  Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: 

a) składek członkowskich 
b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów 
c) dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez 
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia 
e) ofiarności publicznej 

3.  Stowarzyszenie ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej, wg ogólnych zasad określonych 
w odrębnych przepisach. 

4.  Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą szczególnie poprzez: 
a) działalność edukacyjną i profilaktyczną 
b) działalność naukowo-badawczą 
c) działalność wydawniczo-edytorską 
d) działalność pielęgnacyjno-opiekuńczą 
e)  usługi medyczne 

- lekarskie indywidualne 
- pielęgniarskie 

f) usługi psychologiczne i psychologiczno-pedagogiczne 
g) działalność produkcyjną, usługową i handlową: 
 

PKD 85 EDUKACJA 
PKD 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 
PKD 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 
PKD 86.22.Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 
PKD 86.90.C  PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
PKD 86.90.E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA 
PKD 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM 
ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 
PKD 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 
PKD 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
PKD 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 
PKD 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 
PKD 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI 
SAMOCHODOWYMI 
PKD 55 ZAKWATEROWANIE 
PKD 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 
PKD 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE  
PKD 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 
PKD 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 
PKD 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 
PKD 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 
PKD 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO  
I DOMOWEGO 
PKD 96.01.Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH 
PKD 70.22.Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
I ZARZĄDZANIA  
 

5.  Działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności 
pożytku publicznego a dochód z niej (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na 
działalność pożytku publicznego. 
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6.  Cały dochód uzyskiwany w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego będzie 
przeznaczany na działalność statutową Stowarzyszenia, a w szczególności na rzecz rodzin 
dotkniętych patologią. 

7.  Nie jest możliwe udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  
w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają  
w związku małżeńskim 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” włącznie z osobami 
związanymi konkubinatem. 

8.  Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków organów lub pracowników 
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

9.  Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków organów lub pracowników 
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.  

10.  Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

11.  Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług  
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia jej organów lub pracownicy  
oraz bliskie im osoby. 

 
§ 21. 

 
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa o stowarzyszeniach. 
 

§ 22. 
 
Do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia 
upoważniony jest jednoosobowo: Prezes Zarządu lub jeden z Wiceprezesów Zarządu.  

 
§ 23. 

 
1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie na 

podstawie uchwały podjętej większością 2/3 przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania. 

2. Stowarzyszenie może być rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów 
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia jego majątek zostanie przekazany na rzecz Diecezji 
Kieleckiej, z zastrzeżeniem, iż zostanie on wykorzystany do pomocy rodzinie w pracy 
duszpasterskiej i charytatywnej. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa  
o stowarzyszeniach. 

 

§ 24. 
 
Zabrania się 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”. 
 

§ 25. 
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1.  Stowarzyszenie zarządzane jest demokratycznie na zasadach partycypacji pracowników, poprzez 
udział Rady Pracowniczej w procesach zarządczych. 

2.  W skład trzyosobowej Rady Pracowniczej wchodzą wyłącznie osoby będące pracownikami 
Stowarzyszenia, wybierane przez pracowników i zatwierdzane przez Zarząd. Kandydatami nie mogą 
być członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Kandydata zgłasza co najmniej 20 
pracowników. Kadencja Rady trwa 4 lata.  

3.  Rada pracownicza ma prawo do: 
a) zgłaszania propozycji uchwał do podjęcia przez Zarząd i Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia; 
b) informacji dotyczących: 
- działalności i sytuacji ekonomicznej Stowarzyszenia oraz przewidywanych w tym zakresie zmian; 
- stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie 

poziomu zatrudnienia; 
- działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach 

zatrudnienia.  
 


