STATUT
STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH
LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Lidzbarka Warmińskiego, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa
na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), Ustawy
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989, Nr 29, poz.
154 z późn. zm.), Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 298-311, 321-329) oraz postanowień
niniejszego statutu.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
kraju.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Lidzbark Warmiński.
§4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej z napisem
„Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Lidzbarka Warmińskiego”.
2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich
działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§7

Celem Stowarzyszenia jest:
1) wspomaganie rodzin w wypełnianiu ich funkcji i zadań,
2) umacnianie instytucji rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa i Kościoła,
3) działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka,
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4)
5)
6)
7)
8)

działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
i uzależnieniom,
9) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
10) wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu,
11) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
12) działalność charytatywna,
13) inicjowanie i czynne wspieranie wszelkich form aktywności społecznej,
14) promocja i organizacja wolontariatu do realizacji celów statutowych.
§8
1. Stowarzyszenie działa w łączności z Kościołem Katolickim i respektuje kompetencje jego władz
określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego.
2. Arcybiskup Warmiński wyznacza do współpracy ze Stowarzyszeniem asystenta kościelnego.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:
1) reprezentowanie rodzin katolickich wobec władz publicznych,
2) zajmowanie stanowiska i publikowanie opinii w sprawach istotnych dla rodzin,
3) organizowanie pomocy prawnej i materialnej rodzinom oraz osobom samotnym,
4) zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących,
placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, placówek
kształcenia ustawicznego,
5) zakładanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego, świetlic oraz klubów dla dzieci
i młodzieży,
6) prowadzenie działalności dydaktycznej: szkoleń, kursów, sympozjów, konferencji,
prezentacji, seminariów, paneli dyskusyjnych, warsztatów,
7) organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej, imprez sportowych,
8) organizowanie wczasów rodzinnych, obozów i kolonii oraz innych form wypoczynku,
9) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej,
10) prowadzenie własnej działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych,
11) pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,
12) organizowanie i fundowanie stypendiów,
13) oferowanie i wykonywanie zadań publicznych oraz wsparcia w ich realizacji,
14) prowadzenie działalności aktywizującej i integrującej wspólnoty lokalne,
15) współdziałanie z innymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach.
1.
2.
3.
4.

§ 10
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się głównie na społecznej pracy członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
Statutowa działalność Stowarzyszenia może być odpłatna lub nieodpłatna, nie będąc jednakże
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, według
ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
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5. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami)
przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału
między jego członków.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
Stowarzyszenie tworzą członkowie:
1) zwyczajni,
2) wspierający,
3) honorowi.

§ 11

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna wyznania rzymskokatolickiego,
pozostająca w łączności z Kościołem Katolickim, która deklaruje gotowość realizacji celów i
zadań Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji
celów Stowarzyszenia, która nie jest członkiem zwyczajnym lub wspierającym.
§ 13

1. Członkami zwyczajnymi zostają:
1) założyciele Stowarzyszenia,
2) osoby fizyczne przyjęte do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, po rozpatrzeniu złożonej
deklaracji członkowskiej i pisemnej rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia, albo
innych osób godnych zaufania.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
3. Przyjęcia nowych członków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 dokonuje Zarząd uchwałą
podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 14

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) udziału w pracach i działalności Stowarzyszenia,
3) zgłaszania władzom Stowarzyszenia wniosków we wszystkich sprawach będących
przedmiotem działania Stowarzyszenia oraz w jego sprawach organizacyjnych,
4) dostępu do informacji w sprawach podejmowanych przez władze Stowarzyszenia,
5) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) czynnie realizować cele i zadania Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
4) opłacać składki członkowskie.
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§ 15
1. Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego wymienione w § 14 ust. 1 pkt 2 – 5.
2. Członek wspierający ma obowiązek:
1) upowszechniać cele Stowarzyszenia,
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
3) wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, opłacać składki członkowskie.
§ 16
1. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego wymienione w § 14 ust. 1 pkt 2 – 5.
2. Członek honorowy ma obowiązek dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji członka złożonej na piśmie Zarządowi,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres
przekraczający jeden rok,
b. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczynę
skreślenia.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

§ 19
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu niejawnym.
3. W okresie kadencji członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani w takim samym
trybie, w jakim są wybierani.
4. W przypadku odwołania lub ustąpienia osób z władz Stowarzyszenia w okresie kadencji,
organom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może
przekroczyć 2/5 składu liczbowego organu. W przeciwnym przypadku należy zwołać Walne
Zebranie Członków celem wyboru nowych władz.
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§ 20
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem sytuacji
określonej w § 34 i 35.
2. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem:
1) głosowania w sprawach osobistych,
2) jeżeli głosowania niejawnego zażąda jedna piąta obecnych.
§ 21
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, do jego kompetencji należy:
1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz regulamin pracy zarządu
Stowarzyszenia i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia,
3) uchwalanie zmian statutu,
4) wybór i powoływanie władz Stowarzyszenia,
5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
9) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych
władz Stowarzyszenia.
§ 22
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
1) członkowie zwyczajni - z prawem do głosowania,
2) członkowie wspierający, członkowie honorowi, asystent kościelny oraz zaproszeni goście – z
głosem doradczym i prawem do zgłaszania wniosków.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

§ 23
Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej jeden raz w roku.
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek komisji
rewizyjnej, albo jednej piątej liczby członków zwyczajnych.
W przypadku wniosku, o jakim jest mowa w ust. 2 Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne
Zebranie Członków nie później niż w ciągu czterech tygodni od daty otrzymania wniosku.
Termin Walnego Zebrania Członków oraz miejsce i porządek obrad podawany jest w
zawiadomieniu wysłanym do członków Stowarzyszenia z czternastodniowym wyprzedzeniem,
przy czym podaje się pierwszy termin rozpoczęcia obrad oraz drugi termin o kwadrans
późniejszy od pierwszego.
Walne Zebranie Członków rozpoczęte w pierwszym terminie jest zdolne do podejmowania
uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50 % uprawnionych do udziału z prawem do
głosowania.
Walne Zebranie Członków rozpoczęte w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał
niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 24
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
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2. Zarząd, w liczbie 5 członków, w tym prezes, wybierany jest przez Walne Zebranie Członków
spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Zarząd wybiera spośród siebie dwóch zastępców prezesa, skarbnika i sekretarza.
4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 25
Zarząd działa na podstawie regulaminu pracy uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy
jego składu.

§ 26
Do składania oświadczeń woli, w tym zobowiązań majątkowych i finansowych Stowarzyszenia,
umocowani są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub zastępca prezesa.
§ 27
Do zadań Zarządu należy:
1) realizowanie celów i zadań Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i jego reprezentowanie,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji
krajowych i zagranicznych,
6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał w sprawie: podjęcia
działalności gospodarczej, przyjęcia zapisów, spadków i darowizn oraz kupna, sprzedaży,
zamiany i obciążenia nieruchomości oraz zaciągania kredytów i pożyczek,
7) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań,
8) podejmowanie uchwał o przyjęciu i wykluczaniu członków,
9) zwalnianie od płacenia składek członkowskich w szczególnych przypadkach,
10) wykonywanie zadań osoby prowadzącej szkół prowadzonych i zakładanych przez
Stowarzyszenie.
§ 28
1. Komisję Rewizyjną tworzy trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej
połowy jej składu.
§ 29
Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które:
1) nie pełnią innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani nie pozostają z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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1.
2.

3.
4.

§ 30
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu pracy uchwalonego przez Walne Zebranie
Członków.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy co najmniej raz w roku:
1) badanie zgodności działań Zarządu z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego
Zebrania Członków,
2) kontrolowanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia i jego działalności gospodarczej.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności
i wnioski w sprawie udzielenia (lub odmowy udzielenia) Zarządowi absolutorium.

§ 31
Komisja Rewizyjna może wnioskować o zwołanie Walnego Zebrania Członków i odwołanie
Zarządu.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 32

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) odpłatna działalność pożytku publicznego,
3) darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
4) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
5) dochody z majątku Stowarzyszenia,
6) dochody z własnej działalności.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd Stowarzyszenia.
4. Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć, za zgodą Walnego Zebrania Członków, fundusze celowe,
wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe.
5. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i przeznaczenia jego majątku.
§ 33

Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, 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 albą są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
szczególnie jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
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3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie
to bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 34
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. Zmiany wprowadzone do statutu Stowarzyszenia wymagają akceptacji Arcybiskupa
Metropolity Warmińskiego.
§ 35
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 36
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach.
Statut przyjęto uchwałą w dniu 12 lutego 2017 roku.
Podpisano:

