
 

 

Statut Stowarzyszenia 

 

 

Stowarzyszenie im. Ani Bicz 

„Święci z sąsiedztwa” 

 

z siedzibą w Grębocinie  

 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie im. Ani Bicz „Święci z sąsiedztwa” z siedzibą w Grębocinie, zwane dalej 

Stowarzyszeniem, jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i działa w 

łączności z hierarchią kościelną na podstawie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego i art. 35 

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. 1989 Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), Ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 

873 ze zm.) i niniejszego Statutu. 

§ 2 

Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone. 

§ 3 

1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Grębocinie. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem 

tamtejszego prawa. 

§ 4 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 

spraw może zatrudniać pracowników.  

§ 5 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

szczegółowych. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

§ 6 

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności 

wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz 

formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu 

Kościoła Katolickiego. Realizacja celu polegającego na formowaniu postawy apostolskiej nie 

może uchybiać przepisom ustawy z dnia 17 maja 1989r. o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania określającego uprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych 

wynikających ze swobody pełnienia funkcji religijnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1153; tj. z dnia 

14.06.2017r.). 

§ 7 



 

 

Cel Stowarzyszenia realizowany jest poprzez podejmowanie działalności:  

1) ewangelizacyjnej, o ile nie uchybia ona przepisom ustawy z dnia 17 maja 1989r. o 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania określającej uprawnienia kościołów i innych 

związków wyznaniowych wynikające ze swobody pełnienia funkcji religijnych (Dz. U. Z 

2017 roku, poz. 1153; tj. z dnia 14.06.2017r). 

2) medialnej,  

3) charytatywnej,  

4) w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

5) w zakresie rozwoju i integracji społeczności lokalnych, 

6) w zakresie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, charytatywnymi i 

opierającymi się na zasadach wolontariatu. 

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie i prowadzenie pielgrzymek, wycieczek, konkursów, konferencji, czuwań i 

spotkań oraz imprez promujących wartości i kulturę chrześcijańską (koncerty, 

przedstawienia teatralne itp.); 

2) wydawanie kalendarzy, publikacji, plakatów, broszur, ulotek itp.; 

3) tworzenie mediów elektronicznych i współpracę z już istniejącymi oraz prowadzenie 

bloga i stron internetowych; 

4) wspieranie organizacyjne wspólnot i instytucji kościelnych w realizacji ich zadań 

5) pomoc na zasadach wolontariatu (udzielanie porad prawnych, korepetycje, sprzątanie, 

opieka nad dziećmi i chorymi itp.); 

6) organizowanie zbiórek pieniężnych, rzeczowych i żywnościowych; 

7) organizowanie imprez sportowych (np. spływy kajakowe, rajdy rowerowe i piesze) 

§ 9 

1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami działalność statutową odpłatną i nieodpłatną. 

2. Rodzaje działalności statutowej określa uchwała Walnego Zebrania Członków.  

 

Rozdział III  

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 10 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

2. Członków Stowarzyszenia przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji w drodze uchwały 

Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi. 

§ 11 

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:  

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 

3) brania udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z 

prawem głosu,  

4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o 

skreśleniu z listy członków.  

2. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:  



 

 

1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 

3) dbania o mienie Stowarzyszenia, 

4) czynnego angażowania się w prace Stowarzyszenia. 

§ 12 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia, 

2) śmierci członka, 

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy, 

4) nie przestrzegania Statutu, 

5) działania na szkodę Stowarzyszenia. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 orzeka Zarząd Stowarzyszenia podając 

przyczyny skreślenia lub wykluczenia. 

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo do wniesienia – za pośrednictwem Zarządu – 

odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej 

uchwały. 

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone 

w ust. 3. 

 

Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

§ 13 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd Stowarzyszenia, 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 14 

1. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, 

zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów.  

§ 15 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 

kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na 

nieobsadzone stanowisko. 

Walne Zebranie Członków 

§ 16 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział - z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni 

Stowarzyszenia. 

§ 17 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. 

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 



 

 

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. 

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów na okres 1 roku spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach: 

1) Zarząd Stowarzyszenia, 

2) Komisja Rewizyjna, 

3) 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia 

powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów obecnych na zebraniu członków. 

§ 18 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:  

1) uchwalenie statutu i jego zmian, 

2) zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,  

3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,  

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia 

5) udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia, 

6) określanie rodzajów działalności, o których mowa w § 9 ust. 1.  

7) zatwierdzanie ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia wysokości składek członkowskich,  

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 19 

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi 

odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat. 

3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu 

Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

4. Zasady działania Zarządu Stowarzyszenia ustala regulamin uchwalony przez Zarząd i 

zatwierdzony przez Walne Zebranie.  

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 

6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności minimum trzech 

członków zarządu. W sytuacji równości głosów, decyduje głos prezesa zarządu. 

§ 20 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia, 

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i 

ruchomego,  



 

 

5) zwoływanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, 

7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

8) składanie sprawozdań ze swej działalności Biskupowi Toruńskiemu (przynajmniej raz w 

roku). 

 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 21 

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

jego działalnością.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego.  

3. Komisję Rewizyjną powołuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów na okres 3 lat. 

4. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w 

roku. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący komisji. 

5. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności minimum 

trzech członków komisji rewizyjnej. W sytuacji równości głosów, decyduje głos 

przewodniczącego komisji rewizyjnej. 

§ 22 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 

2) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z 

przeprowadzonych kontroli, 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych 

obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,  

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd 

Stowarzyszenia w terminie ustalonym statutem, 

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę 

udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

§ 23 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez 

Walne Zebranie regulaminu. 

 

Rozdział V 

Asystent Kościelny 

§ 24 

1. Stowarzyszenie podlega nadzorowi Biskupa Toruńskiego zgodnie z postanowieniami kan. 305 

Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

2. Nadzór o którym mowa w § 24 ust. 1 wykonuje w imieniu Biskupa Asystent Kościelny lub 

Delegat Biskupa. 

3. Asystent Kościelny jest mianowany i odwoływany przez Biskupa Toruńskiego.  



 

 

 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze 

§ 25 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 26 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

1) składki członkowskie,  

2) darowizny, zapisy i spadki,  

3) dochody z majątku Stowarzyszenia, 

4) dochody z ofiarności publicznej, 

5) odsetki, dochody z kapitału. 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału. Nowo przyjęci 

członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia, w ciągu 2 

tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość 

składek określa Zarząd Stowarzyszenia w uchwalonej przez siebie uchwale, która podlega 

zatwierdzeniu Walnego Zebrania Członków. 

3. Stowarzyszenie może na podstawie uchwały Zarządu prowadzić działalność gospodarczą, 

według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, przy czym:  

1) dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i 

nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, 

2) działalność gospodarcza może być prowadzona przez tworzone dla tego celu jednostki 

organizacyjne, 

3) Zarząd Stowarzyszenia, powołując jednostkę organizacyjną, ustala regulamin jej 

funkcjonowania oraz udziela pełnomocnictwa osobie powoływanej do kierowania 

jednostką. 

4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. 

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

§ 27 

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia – w tym 

majątkowych – uprawnionymi są dwaj członkowie Zarządu. 

2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do 

dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością 

Stowarzyszenia, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub 

czynności szczególnych. 

 

 

Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 28 

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. Statut i zmiany w Statucie stają się prawomocne po ich zatwierdzeniu przez Biskupa 

Toruńskiego.  

3. Wniosek o dokonanie zmian w statucie oraz o rozwiązanie Stowarzyszenia może złożyć 

również Biskup Toruński. 

4. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Biskup Toruński w przypadku braku 

wymaganej liczby członków Walnego Zebrania Członków.  

5. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia Biskup Toruński podejmuje w przypadku naruszenia 

prawa, działania na szkodę Kościoła, działania niezgodnego z nauczaniem Kościoła oraz 

zasadami niniejszego statutu. 

6. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

7. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w 

statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 

r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zm.). 

 


