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SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIAA    PPRRZZYYJJAACCIIÓÓŁŁ    DDOOMMOOWWEEGGOO  KKOOŚŚCCIIOOŁŁAA  

DDIIEECCEEZZJJII  SSAANNDDOOMMIIEERRSSKKIIEEJJ  

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół  Domowego Kościoła Diecezji Sandomierskiej, 

zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu Stowarzyszeniem, jest 

dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.), ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 450 ze zm.), niniejszego statutu oraz zgodnie z porządkiem 

prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 2. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Raniżów. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Do właściwego realizowania swych celów statutowych Stowarzyszenie może 

prowadzić działalność poza granicami kraju. 

 

§ 3. 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

§ 4. 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada 

osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, działając 

poprzez organy wskazane w statucie. 

 

§ 5. 

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi 

przepisami. 

2. Stowarzyszenie posiada własne logo, które jest jego znakiem rozpoznawczym. 

3. Logo Stowarzyszenia jest eksponowane podczas uroczystości, na dyplomach, 

znaczkach, identyfikatorach, statuetkach oraz oficjalnych pismach urzędowych 

Stowarzyszenia. 

4. Logo Stowarzyszenia jest określane przez Zarząd. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE  I  SPOSOBY  DZIAŁANIA  STOWARZYSZENIA 

 

§ 6. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) wspieranie modernizacji i bieżącego utrzymania obiektu Ośrodka 

Rekolekcyjnego „DOMOWEGO KOŚCIOŁA” – gałęzi rodzinnej RUCHU 

„ŚWIATŁO-ŻYCIE” Diecezji Sandomierskiej położonego w Uhercach 

Mineralnych w Gminie Olszanica, zwanego dalej „Ośrodkiem”; 

2) kształtowanie postaw etycznych w oparciu o system wartości chrześcijańskich; 

3) organizowanie obozów, szkoleń i warsztatów; 

4) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin   

5) wspieranie oraz organizowanie działań na rzecz rodziny, zwłaszcza mających 

na celu zagospodarowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży; 

6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

7) podejmowanie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa; 

8) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami; 

9) promocja i organizacja wolontariatu; 

10) podejmowanie działań z zakresu pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

11) wspieranie działań przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

12) wspieranie oraz organizowanie działań służących pomocy osobom starszym, 

niepełnosprawnym, samotnym; 

13) wspieranie działań kultywujących tradycję narodową i regionalną 

14) podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów 

Stowarzyszenia. 

 

§ 7. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) współpracę z organami i instytucjami administracji rządowej i jednostkami 

samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi 

i prawnymi działającymi na rzecz celów tożsamych lub zbliżonych do celów 

działania Stowarzyszenia; 

2) zbiórkę pieniędzy; 

3) pozyskiwanie funduszy z fundacji i programów pomocowych dla organizacji 

pozarządowych; 

4) upowszechnianie postaw zaangażowania i odpowiedzialności wobec narodu, 

Kościoła i Ruchu „ŚWIATŁO-ŻYCIE”; 

5) pomoc niepełnosprawnym, starszym, samotnym; 

6) organizowanie zajęć sportowych i warsztatów; 

7) prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej 

8) zaangażowanie sponsorów do realizacji ww. celów; 

9) inne działania mające na celu realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI 

 

 

§ 8. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych; 

2) członków wspierających. 

 

§ 9. 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca 

statutowe cele Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską i zostanie 

przyjęta przez Zarząd. 

2. Od decyzji odmownej Zarządu służy prawo odwołania do Walnego Zebrania  

w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu.  

 

§ 10. 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową 

lub rzeczową. 

 

§ 11. 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie: 

1) zrzeczenia się go na piśmie; 

2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego 

niewypełniania statutowych obowiązków przez danego członka w okresie 

dłuższym niż jeden rok; 

3) wykluczenia z członkostwa przez Zarząd w razie: 

 ustalenia zachowania się członka w sposób nie licujący z godnością 

członka Stowarzyszenia, zwłaszcza działania na szkodę 

Stowarzyszenia, 

 ujawnienia prawomocnego skazania członka za przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo 

skarbowe; 

4) rozwiązania Stowarzyszenia; 

5) śmierci członka; 

6) likwidacji osoby prawnej. 
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2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z przyczyn wskazanych w ust. 

1 pkt 2 odwołanie nie przysługuje, przy czym w razie uregulowania zaległych 

składek i zobowiązania się do regularnego uiszczania składek lub innych 

świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu członek zostanie ponownie 

wpisany na listę członków z zachowaniem ciągłości swoich uprawnień. 

3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały 

Zarządu. 

 

§ 12. 

Członek Stowarzyszenia ma prawo do: 

1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach; 

2) czynnego i biernego prawa w wyborach do organów Stowarzyszenia, 

za wyjątkiem członków wspierających; 

3) występowania do organów Stowarzyszenia z wnioskami, opiniami i postulatami; 

4) korzystania ze wszystkich urządzeń i udogodnień Stowarzyszenia; 

5) uzyskania wszelkich informacji o decyzjach i działalności Stowarzyszenia; 

6) zaskarżania uchwał Zarządu do Walnego Zebrania – w wypadkach 

przewidzianych w Statucie. 

 

§ 13. 

Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

1) przestrzegać obowiązującego statutu i decyzji organów Stowarzyszenia; 

2) regularnie opłacać składki członkowskie w ustalonej wysokości; 

3) czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i dążyć do realizacji jego 

celów. 
 

§ 14. 

1. Członek wspierający posiada uprawnienia określone w § 12 pkt. 3-5 oraz prawo 

uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. 

2. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązania się z deklarowanych 

świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANY STOWARZYSZENIA 

 

§ 15. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 16. 

1. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołuje się na okres wspólnej 

kadencji, która trwa trzy lata, najpóźniej do czasu wyboru nowego Zarządu 

i Komisji Rewizyjnej, przy czym mandat członków tych władz Stowarzyszenia 

wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku 

kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 

2. Wybór członków władz wybieralnych Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością głosów, przy czym: 

1) wybór członków tych władz następuje spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów; 

2) głosuje się na poszczególnych kandydatów;  

3) kandydatem może być wyłącznie osoba uprawniona do głosowania 

na zebraniu dokonującym wyboru; 

4) Prezesa Stowarzyszenia Walne Zebranie wybiera w odrębnym 

głosowaniu; 

5) w razie braku uzyskania przez poszczególnych kandydatów bezwzględnej 

większości głosów, przeprowadza się wybory uzupełniające; 

6) nie można łączyć statutowych funkcji w Stowarzyszeniu.  

3. Ustępujący członkowie organów Stowarzyszenia mogą ubiegać się o pełnienie 

funkcji w kolejnych kadencjach, chyba że statut nie pozwala już na ich wybór.  

4. Uchwały  organów Stowarzyszenia w sprawach osobowych, o ile statut nie 

stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 

członków. 

5. Uchwały  organów Stowarzyszenia w sprawach nieosobowych, o ile statut nie 

stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 

członków. Zgromadzeni mogą jednak – na żądanie przynajmniej 1/3 

uprawnionych do głosowania – uchwalić głosowanie tajne.  

6. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem 

kadencji z powodu: 

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu; 

2) pisemnej rezygnacji; 

3) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów. 
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7. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 

przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród 

członków Stowarzyszenia, przy czym: 

1) uzupełnienia dokonuje we własnym zakresie organ, którego 

to uzupełnienie dotyczy; 

2) liczba dokooptowanych w ten sposób członków organów nie może 

przekraczać 3 członków w przypadku Zarządu, zaś 2 członków 

w przypadku Komisji Rewizyjnej.  

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 

w sytuacjach wskazanych w ust. 1 i ust. 6 pkt 2 pełni on swoją funkcję do czasu 

wyboru innej osoby na jego miejsce; w razie potrzeby jest jednak obowiązany 

przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki.  

 

§ 17. 

Organy Stowarzyszenia uchwalać mogą własne regulaminy pracy. 

 

Walne Zebranie 

 

§ 18. 
 

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być 

zwyczajne bądź nadzwyczajne. 

2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej 

połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym, chyba że statut stanowi inaczej, przy czym:  

1) w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy uprawnionych 

do głosowania członków; 

2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później 

od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych 

do głosowania. 

4. Drugi termin Walnego Zebrania zwołanego celem podjęcia uchwały, określonej 

w § 29 ust. 2 może być wyznaczony nie wcześniej niż na dzień następny 

po upływie dwóch tygodni od dnia odbycia Walnego Zebrania w pierwszym 

terminie. 

5. Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni o terminie, miejscu  

i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej  

z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

6. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

1) raz w roku jako sprawozdawcze; 

2) co 3 lata jako sprawozdawczo – wyborcze. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 

3) na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
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8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno się odbyć nie później niż w ciągu 30 dni 

od zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 i 3. 

10. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego  przez siebie regulaminu. 

 

§ 19. 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 

1) określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia; 

2) uchwalanie statutu i jego zmian; 

3) uchwalanie budżetu; 

4) wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia; 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań; 

6) rozpatrywanie wniosków i postulatów; 

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich; 

8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku; 

9) ustanawianie pełnomocników do dokonywania czynności prawnych 

w imieniu Stowarzyszenia z członkami Zarządu; 

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

2. Walne Zebranie może ustanawiać w ramach Stowarzyszenia komisje, sekcje lub 

inne formy organizacyjne o charakterze stałym lub doraźnym. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 
§ 20. 

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia. 

2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje 

je na zewnątrz, a za swą działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem.  

3. Zarząd składa się z 5 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego 

grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika oraz może powierzyć członkom 

Zarządu inne funkcje. 

4. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe.  

5. Wybranie członka Zarządu wbrew postanowieniom ust. 4 jest nieważne.  

6. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Zarządu 

wywołuje takie same skutki jak z pisemna rezygnacja członka Zarządu, którego 

okoliczność ta dotyczy. 

7. W pracach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 

1}    para diecezjalna DK 

2}    członkowie Komisji Rewizyjnej;  

3}    inne osoby zaproszone przez Zarząd. 

8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden 

raz na trzy miesiące. 
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§ 21. 

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 

1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał Walnego Zebrania; 

2) określenie szczegółowych kierunków działania; 

3) ustalanie projektu budżetu i preliminarzy; 

4) ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz innych świadczeń; 

5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał 

w sprawie rozporządzania tym majątkiem, przy uwzględnieniu odrębności 

wynikającej z § 19 ust. 1 pkt 8; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego 

i ruchomego; 

7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich; 

8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej; 

9) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów 

uchwał i regulaminów; 

10) sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności 

Stowarzyszenia i podanie go do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty; 

11) sporządzanie i ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia; 

12) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego 

sprawozdań, o których mowa w pkt. 11; 

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach, które nie są zastrzeżone 

do kompetencji innych organów Stowarzyszenia. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 22. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, odrębnym 

od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 

2. Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 osób, wybiera ze swojego składu 

przewodniczącego i jego zastępcę. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej; 

2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 

uzasadnionych kosztów . 

4. Wybranie członka Komisji wbrew postanowieniom ust. 3 pkt. 1 - 2 jest nieważne.  

5. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 - 2 w trakcie kadencji 

Komisji wywołuje takie same skutki jak z pisemna rezygnacja członka Komisji, 

którego okoliczność ta dotyczy. 
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6. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz do roku, natomiast Komisja Rewizyjna jest obowiązana 

do przeprowadzania kontroli co najmniej raz do roku.  

7. Komisja Rewizyjna, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności 

Stowarzyszenia, ma prawo wystąpić do Zarządu na najbliższym jego 

posiedzeniu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zażądać wyjaśnień, 

a w ciągu roku sprawdzić, czy wnioski zostały zrealizowane. 

8. Komisja Rewizyjna ma prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach 

Zarządu oraz bieżącej kontroli działalności wszystkich ogniw organizacyjnych 

Stowarzyszenia. 

9. Komisja Rewizyjna obowiązana jest do sporządzania sprawozdań ze swych 

czynności i przedstawienia tych sprawozdań organom statutowym 

Stowarzyszenia. 

10. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania musi zapaść w jej pełnym składzie. 

 

§ 23. 

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji. 

2. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich czynności może wnioskować 

o powołanie rzeczoznawców. 

 

3.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek komisji. 

 

§ 24. 

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w tym przynajmniej raz w roku 

jej całokształtu; 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji; 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania w razie stwierdzenia 

niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków; 

4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie 

ustalonym statutem; 

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

absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka 

oddzielnie; 

6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu. 
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ROZDZIAŁ V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 25. 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1) składki członkowskie; 

2) dochody z imprez artystycznych i wydawnictw; 

3) dotacje i subwencje;  

4) darowizny, spadki oraz zapisy; 

5) dochody z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. 

2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być 

przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny 

być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane 

na to konto. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału 

każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad 

określonych przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia 

o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

5. Cały dochód Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych. 

 

§ 26. 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach 

służących realizacji celów statutowych. 

2. Cały dochód  z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

§ 27.  

W ramach statutowej działalności Stowarzyszenia zabronione jest:  

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 

w stosunku do jej pracowników lub wolontariuszy oraz osób, z którymi 

pracownicy bądź wolontariusze 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”;  

2) przekazywanie majątku na rzecz pracowników Stowarzyszenia, wolontariuszy 

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatne lub 

na preferencyjnych warunkach; 
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3) wykorzystywanie majątku na rzecz pracowników Stowarzyszenia, wolontariuszy 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Stowarzyszenia; 

4) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług 

od podmiotów, w których uczestniczą pracownicy Stowarzyszenia 

lub wolontariusze oraz ich osoby bliskie;  

5) korzystanie z przekazanych darowizn w jakichkolwiek celach nie związanych 

bezpośrednio z wykonywaniem zadań statutowych. 

 

§ 28. 

1. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu w sprawach majątkowych i finansowych 

składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Stowarzyszenia, a w razie 

takiej niemożności – wiceprezes lub inny członek Zarządu, przy czym inny 

członek Zarządu musi być wyraźnie upoważniony przez Prezesa 

Stowarzyszenia do danej czynności.  

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wystarczy jeden podpis: Prezesa 

lub innego członka Zarządu. 
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ROZDZIAŁ VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszania 

 

§ 29. 

1. Zmiana statutu przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 

głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przy 

uwzględnieniu zasad określonych w § 18 ust. 3.  

2. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagana jest większość 

3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, 

przy uwzględnieniu zasad określonych w § 18 ust. 3.  

3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być 

przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały 

umieszczone w porządku jego obrad. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku 

Stowarzyszenia, a w przypadku majątku użyczonego przez Diecezję 

Sandomierską  podejmuje uchwałę o jego zwrocie. 

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia,  

nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

210 ze zm.). 

 

 

 

 

Statut w powyższym brzmieniu został uchwalony i zatwierdzony przez 

Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Domowego Kościoła Diecezji 

Sandomierskiej w  Raniżowie w dniu  02.07.2018 r. 


