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STATUT STOWARZYSZENIA
„Ojcowie w obronie dzieci i integralności Rodziny”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Ojcowie w obronie dzieci i integralności Rodziny” w
dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą Stowarzyszenia są
Wielogłowy w Gminie Chełmiec, w województwie małopolskim. Terenem działania
jest Rzeczpospolita Polska
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach (j.t. Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego
statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków.
7. Działalność Stowarzyszenia jest samorządnym, apolitycznym, dobrowolnym i
trwałym zrzeszeniem utworzonym w celach niezarobkowych. Swoją działalność
prowadzi na rzecz ogółu mieszkańców i może być odpłatna bądź nieodpłatna.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§2
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) Promowanie i upowszechnianie chrześcijańskiego modelu Rodziny jako związku
mężczyzny i kobiety.
b) Kształtowanie, upowszechnianie i promowanie właściwego wzorca ojca jako głowy
rodziny jego praw, obowiązków i odpowiedzialności.
c) Upowszechnianie i promowanie nauczania Kościoła Katolickiego oraz dorobku i
dziedzictwa kultury chrześcijańskiej.
d) Promowanie i upowszechnianie polskiej historii, tradycji, wzmacnianie poczucia
tożsamości narodowej oraz edukacji i wychowania w duchu patriotycznym.
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e) Kształtowanie i organizowanie działalności dydaktycznej oraz formacyjnej
zapewniającej wszechstronny rozwój: duchowy, umysłowy, emocjonalny i fizyczny
człowieka.
f) Rozwijanie i kształtowanie świadomości oraz odpowiedzialności rodziców za
programy wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.
g) Upowszechnianie i promowanie prawa rodziców do wychowywania dzieci i młodzieży
zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.
h) Upowszechnianie wiedzy i zasad o roli instytucji państwa względem rodziny i
kościoła.
i) Promowanie macierzyństwa w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie
przedmiotowemu traktowaniu kobiety.
j) Aktywizacja, rozwój i integracja społeczeństwa lokalnego, regionalnego i krajowego.
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie konferencji, prelekcji, seminariów, kursów, kampanii
społecznościowych i informacyjnych,
b) organizowanie konkursów, festynów, festiwali, wystaw, plenerów oraz imprez
okolicznościowych, (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009
o bezpieczeństwie imprez masowych),
c) współpracę ze środkami masowego przekazu,
d) prowadzenie działalności wydawniczej,
e) fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak,
f) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe,
g) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna
z celami statutowymi Stowarzyszenia,
h) prowadzenie doradztwa oraz szkoleń,
i) występowanie z zapytaniami, wnioskami do właściwych w danej sprawie organów
państwowych,
j) monitorowanie tworzonych aktów prawnych pod względem ich zgodności z
prawem oraz celami Statutowymi stowarzyszenia,
k) uczestnictwo w procesie konsultacji dotyczących założeń do projektów aktów
prawnych oraz samych aktów prawnych, współpracę z instytucjami rządowymi
oraz organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w proces stanowienia
prawa.
l) prowadzenie działalności charytatywnej,
m) prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
n) działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
o) współpracę ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub
zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą, w tym organizacjami
młodzieżowymi,
p) podejmowanie innych przedsięwzięć, które okażą się celowe dla realizacji
statutowej działalności, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia
podejmowanej bezwzględną większością głosów.
3. Działalność, o której mowa w ust. 2, może odbywać się we współpracy z organami
administracji publicznej prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych, w zakresie
odpowiadającym celom statutowym Stowarzyszenia.
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4. Powyższa współpraca może polegać na przyjęciu przez Stowarzyszenie zlecenia realizacji
zadań publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§3
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Członkami Stowarzyszenia mogą być także
cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) wspierających,
b) zwyczajnych,
c) honorowych.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
6. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
a) przedstawi pozytywną opinię trzech członków założycieli Stowarzyszenia,
b) jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia przez minimum 2 lata.
7. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd
Stowarzyszenia termin określony w § 3 ust. 6 b, na wniosek zainteresowanego może
skrócić.
8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
§4
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
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4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek brania udziału w działalności Stowarzyszenia i
realizacji jego celów, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regularnego
opłacania składek.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§5
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
● z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
● w razie nie uczestniczenia w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,
● z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
● z powodu nie płacenia składek za okres 1 roku,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§6
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 7 lata (słownie: siedem lat),
a ich wybór odbywa się w w glosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od każdorazowej
uchwały Walnego Zebrania Członków. Jeżeli władz stowarzyszenia lub któregokolwiek
organu władzy stowarzyszenia nie wybierze się w wyznaczonym terminie, ich kadencja
zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 7 lat.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu
jawnym, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§7
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd
Stowarzyszenia. Pierwszy termin Walnego Zebrania oraz miejsce obrad Zarząd podaje do
wiadomości wszystkich członków na piśmie, drogą elektroniczną za potwierdzeniem lub
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ustnie drogą telefoniczną, z której należy sporządzić notatkę oraz w uzasadnionych
przypadkach listem poleconym, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
3. Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie jest prawomocne przy
obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
4. Drugi termin walnego zebrania członków przypada w tym samym dniu po upływie 30
minut od pierwszego terminu w przypadku nie uzyskania wymaganej frekwencji. Obrady
Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na
liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
5. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie, jeżeli jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§8
1. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
Głosowanie jest jawne.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
§9
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 6 osób w tym z prezesa , jego zastępcy/ów, skarbnika, sekretarza i
członków Zarządu. Prezesa, Zastępcę/ów Prezesa, Skarbnika i Sekretarza, Zarząd wybiera
spośród swoich członków w ciągu 7 dni od daty wyboru.
3. Zarząd w drodze uchwały może ustanowić pełnomocnika Zarządu z określeniem jego
umocowania a także pełnomocnika do dokonywania konkretnej czynności prawnej.
4. W wypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu jego
obowiązki przejmuje Zastępca Prezesa. W przypadku niemożności wykonywania ich przez
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Zastępce Prezesa, Zarząd w drodze uchwały powierza te obowiązki jednemu z członków
Zarządu, z zaznaczeniem w uchwale, że kompetencje te ustają z dniem uzyskania przez
Prezesa lub Zastępcę Prezesa Zarządu możliwości działania.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
6. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub w terminie
przypadającym w ciągu 7 dni na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu
Stowarzyszenia, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Prezes kieruje pracą Zarządu
i
reprezentuje go na zewnątrz oraz nawiązuje stosunek pracy z zatrudnianymi pracownikami.
W przypadku równej liczby głosów podczas podejmowania uchwał zarządu, głos decydujący
należy do Prezesa Zarządu.
7. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
i) przyjmowanie i skreślanie członków,
j) powoływanie Sekcji, Oddziałów i Kół, organów doradczych, opiniodawczych oraz
nadzorowanie ich działalności,
k) wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zebrania i Komisji Rewizyjnej.
§ 10
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia .
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym z Przewodniczącego komisji, Zastępcy,
Sekretarza oraz członków komisji. Przewodniczącego, Zastępcę przewodniczącego i
Sekretarza, Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków w ciągu 7 dni od daty
wyboru.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczeni przez niego członkowie Komisji mają
prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji
Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w
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stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkowie
Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej.
§ 11
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
SEKCJE, ODDZIAŁY i KOŁA STOWARZYSZENIA
§ 12
1. Sekcje, Oddziały i Koła są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia tworzonymi przez
Zarząd w celu realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia.
2. Szczegółowy tryb działania Sekcji, Oddziałów i Kół określa regulamin opracowany przez
Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 13
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i środki finansowe.
2. Na środki finansowe składają się:
a) opłaty wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
b) zapisy, spadki i darowizny,
c) dotacje, uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów,
d) dochody z ofiarności publicznej, (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15
marca 1933 r. o zbiórkach publicznych),
e) odpisy z podatku dochodowego po uzyskaniu statutu organizacji pożytku
publicznego.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami, a
całość dochodów stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
6. Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zawierania umów, udzielania
pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach
majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
7. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
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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 albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów 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,
d)
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
odwołania poszczególnych władz Stowarzyszenia oraz uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 4/5
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W drugim
terminie wymóg obecności co najmniej 1/2 członków stowarzyszenia nie obowiązuje.
2. Uchwały w sprawie odwołania poszczególnych władz Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków kwalifikowaną większością 4/5 głosów, zawsze przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza Likwidatora.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Tekst Statutu przyjęto uchwałą nr 2, na Walnym Zebraniu Członków Założycieli Stowarzyszenia
w dniu 03 lutego 2014 roku.

Przewodniczący

Walnego Zebrania Członków Założycieli

