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STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ RODZINY 
 

Postanowienia ogólne 
 

Art.1 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i zwane jest  
w dalszym ciągu niniejszego statutu: Stowarzyszeniem. 

 

Art.2 

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chorzów, a terenem działalności jest obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Adres siedziby: 41-500 Chorzów, ul. Omańkowskiej1 

 

Art.3 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

Art.4 

Celem stowarzyszenia będzie promowanie i realizowanie działań w obszarze wsparcia 
społecznego, zdrowia, kultury, edukacji, sportu i rekreacji. 
 
1. W obszarze wsparcia społecznego celem stowarzyszenia będzie: 

a) prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 
b) prowadzenie placówek pieczy zastępczej, 
c) aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku. 
d) udzielanie doraźnej pomocy rzeczowej i materialnej rodzinom znajdującym się  

w skrajnie trudnej sytuacji materialnej, 
 
2. W obszarze zdrowia celem stowarzyszenia będzie: 

a) organizowanie poradnictwa i terapii przez prowadzenie placówek 
terapeutycznych i socjoterapeutycznych, 

b) organizowanie poradnictwa i terapii w zakresie problemów alkoholizmu, 
narkomani i innych uzależnień oraz przemocy w rodzinie, 

c) organizowanie poradnictwa rodzinnego i wychowawczego 
d) organizowanie profilaktyki dla różnych grup społecznych 

 
3. W obszarze kultury celem stowarzyszenia będzie: 

a) promowanie kultury i sztuki oraz inspirowanie ludzi do działań twórczych, 
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b) organizowanie wystaw, plenerów, konkursów, przeglądów, spektakli, biesiad, 
koncertów, festiwali i konferencji, 

c) organizowanie warsztatów z zakresu kultury i sztuki dla dzieci i młodzieży oraz 
osób dorosłych, w tym osób w wieku 60+ 

d) wydawanie gazet, czasopism, informatorów i książek. 
 
4. W obszarze edukacji celem stowarzyszenia będzie: 

a) organizowanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych i wyższych, 

b) organizowanie edukacji dla osób w wieku 60+ 
c) tworzenie i prowadzenie ośrodków edukacji rodzinnej, 
d) prowadzenie pozostałej działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych, w tym osób w wieku 60+, 
e) edukacja prawna w szczególności osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych. 
 
5. W obszarze sportu i rekreacji celem stowarzyszenia będzie: 

a) organizowanie konkursów i zawodów sportowych, 
b) organizowanie wyjazdów i obozów szkoleniowych, 
c) organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych, w tym osób w wieku 60+ 
d) organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży 

oraz osób dorosłych, w tym osób w wieku 60+ 
e) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

 
6. W obszarze poradnictwa prawnego, obywatelskiego będzie: 

a) rozwój i upowszechnienie poradnictwa obywatelskiego, 
b) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i 

umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, 
społecznym i publicznym, 

c) świadczenie powszechnie dostępnego, stacjonarnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz informacji prawnej, 

d) informowanie obywateli o przysługujących im prawach, nałożonych na nich 
obowiązkach oraz możliwościach uzyskania pomocy w stosownych instytucjach 
szczególnie dla osób zagrożonych bezrobociem, ubóstwem, samotnych matek, 
osób starszych, 

e) prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego w tym nieodpłatnego 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 

f) prowadzenie mediacji w tym nieodpłatnej mediacji, 
g) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 
7. Celem stowarzyszenia będzie również: 

 
a) organizacja i promocja wolontariatu, 
b) pozyskiwanie sponsorów dla realizacji działań statutowych 
c) wspieranie podnoszenia kwalifikacji specjalistycznych jej członków, 
d) współpraca z zarządami gmin, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, 

szkołami, placówkami wsparcia dziennego i pieczy zastępczej, innymi 
jednostkami organizacyjnymi oraz przedsiębiorcami.  
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e) współpraca z parlamentarzystami i radnymi samorządu terytorialnego, 
f) współpraca z Kościołem Rzymskokatolickim i innymi kościołami 

chrześcijańskimi. 
 
8. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w pierwszym rzędzie 

nakierowaną na wspieranie działań na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
społecznej. 

 

Art.5 

1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności stowarzyszenia jest: 

a) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek 

b) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet 

c) PKD 58.14.Z -  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. 

d) PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

e) PKD 62.01.Z -  Działalność związana z oprogramowaniem.  

f) PKD 69.10.Z -  Działalność prawnicza. 

g) PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna 

h) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację. 

i) PKD 85.10.Z – Wychowanie przedszkolne. 

j) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  

                         i rekreacyjnych. 

k) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 

l) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej  

                         nieklasyfikowane. 

m) PKD 86.90.E -  Pozostała działalność z zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej  

                                    niesklasyfikowanej 

n) PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku  

                         i osób niepełnosprawnych. 

o) PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi. 

p) PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej  

                         niesklasyfikowana. 

q) PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych. 

r) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem. 
 
3. Przedmiotem odpłatnej działalności Stowarzyszenia jest: 
 

a) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek 

b) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet 

c) PKD 58.14.Z -  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. 

d) PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

e) PKD 62.01.Z -  Działalność związana z oprogramowaniem.  

f) PKD 69.10.Z -  Działalność prawnicza. 

g) PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna 

h) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację. 
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i) PKD 85.10.Z – Wychowanie przedszkolne. 

j) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  

                         i rekreacyjnych. 

k) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 

l) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej  

                         nieklasyfikowane. 

m) PKD 86.90.E -  Pozostała działalność z zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej  

                         niesklasyfikowanej 

n) PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku  

                         i osób niepełnosprawnych. 

o) PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi. 

p) PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej   

                         niesklasyfikowana. 

q) PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych. 

r) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem. 
 

Prawa i obowiązki członków 
 

Art.6 

Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta uchwałą 
Zarządu. 

 

Art.7 

Utrata praw członkowskich następuje przez: 

a) wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone pisemnie do władz Stowarzyszenia, 
b) wykreślenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą zwykłą większością głosów, 
c) śmierć członka 
 

Od uchwały o wykluczeniu, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do 
Walnego Zebrania. Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu miesiąca od dnia 
doręczenia członkowi uchwały o wykluczeniu. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne 
Zgromadzenie, odwołującemu się, nie przysługują prawa członkowskie. 

 

Art.8 

Głosowanie nad wykreśleniem członka Stowarzyszenia następuje wskutek rażącego 
naruszenia przez niego celów statutowych Stowarzyszenia. 
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Art.9 

Każdy członek posiada: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, 
b) prawo do korzystania z różnych form podnoszenia kwalifikacji specjalistycznych, 
c) prawo do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych. 

 

                                                                Art.10 

 Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek: 

a) popierania działalności Stowarzyszenia w granicach swoich możliwości, 
b) przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
c) regularnego wpłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez władze 

Stowarzyszenia 
 

 
 

Władze Stowarzyszenia 
 

                                                                 Art.11 

Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie, 
b) Zarząd Stowarzyszenia, 
c) Komisja Rewizyjna. 

      Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa pięć lata. 

 

Walne zebranie Stowarzyszenia 

Art.12 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz na dwa lata. 
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane: 
 

a) na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania, 
b) z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, 
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
d) na pisemne żądanie, co najmniej jednej trzeciej liczby ogółu członków uprawnionych 

do głosowania. 
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane. 
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Art.13 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) wysłuchanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z całokształtu działalności  
i ich ocena, 

b) wysłuchanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi, 

c) rozpatrzenie i zatwierdzenie ramowego programu pracy na okres najbliższych 2 lat, 
d) zmiana statutu, 
e) wybór władz Stowarzyszenia tzn. Prezesa Zarządu, 2 członków Zarządu w randze Z-

cy Prezesa oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej, 
f) rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach 

członkowskich, 
g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku. 

 

Art.14 

W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie Stowarzyszenia. 
 

Art.15 

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się członków, co 
najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

 

Art.16 

Do ważności Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej połowy liczby 
członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. Walne Zebranie zwołane w drugim 
terminie ważne jest bez względu na ilość obecnych. 

Art.17 

Walne Zebranie prowadzi Przewodniczący wybrany przez zebranych. Z obrad Walnego 
Zebrania spisuje się protokół podpisany przez Przewodniczącego Zebrania. 

 

Art.18 

Uchwały na Walnych Zebraniach zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał 
dotyczących zmian w statucie. Głosowanie może być tajne lub jawne,  
w zależności, jak postanowi Walne Zebranie. 
 

 

Art.19 
 

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów 
przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
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Art.20 
 

Decyzja o rozwiązaniu się Stowarzyszenia zapada na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków 
Stowarzyszenia. 
O przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie powołujące 
komisję likwidacyjną. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zgromadzenie 
uchwały o przeznaczeniu majątku i powołaniu komisji likwidacyjnej majątek przechodzi na 
własność gminy Chorzów. 

 
Art.21 

 
Zarząd Stowarzyszenia 

 

Zarząd Stowarzyszenia w okresie pomiędzy zebraniami jest najwyższą władzą 
Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu 
oraz 2 Członków Zarządu w randze Z-cy Prezesa Zarządu 

 
 
 
 

Art. 22 
 

Do zakresu działania Zarządu należy: 
 
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
c) zwoływanie Walnych zebrań, 
d) sporządzanie sprawozdań roboczych, 
e) zatwierdzanie budżetów i bilansów, 
f) przyjmowanie i skreślanie członków, 
g) administracja majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami 

prawnymi, 
h) organizowanie współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi  

i kościelnymi oraz instytucjami zajmującymi się problematyką rodzinną, 
i) powoływanie i odwoływanie kierownictwa placówek podlegających Stowarzyszeniu, 
j) ustalanie wysokości składek członkowskich. 
 

Art.23 
 

Zebrania Zarządu są prawomocne przy obecności, co najmniej połowy liczby jego 
członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Zarząd ma prawo dokooptowania 
członków w przypadku zgonu lub rezygnacji któregoś z członków Zarządu. Liczba 
dokooptowanych pomiędzy Walnymi Zebraniami członków Zarządu nie może przekraczać 
2 osób. W razie konieczności dokooptowania większej liczby członków Zarządu, wymagane 
jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
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Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 
 

Art.24 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 2 członków wybranych przez 
Walne Zgromadzenie na okres 5 lat. Komisja Rewizyjna nie podlega  
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej nadzorowi Zarządu. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu  
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej 
c) z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia  

 
3. Zebrania Komisji Rewizyjnej są prawomocne przy obecności, co najmniej 2 jej członków. 
Komisja ma prawo dokooptować członków w przypadku zgonu lub rezygnacji któregoś  
z członków Komisji Rewizyjnej przed upływem okresu, na który została wybrana.  

 

Art.25 
 

Komisja rewizyjna czuwa nad całokształtem działalności Stowarzyszenia. Ma ona prawo do 
dokonywania rewizji w zakresie finansów w każdym czasie. 
Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest sprawdzić raz w roku wszystkie księgi, dokumenty  
i stany majątkowe Stowarzyszenia. Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza 
protokół. Komisja składa sprawozdanie ze swoich czynności Walnemu Zgromadzeniu,  
a także stawia wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
 

Majątek Stowarzyszenia 
 

Art.26 
 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: 
 

a) składki członków, 
b) wpływy z darowizn, czesnego lub opłat za naukę oraz subwencje, spadki, zapisy  

i dotacje, 
 

 
Art.27 

 

1. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzi się zgodnie z przyjętymi w rachunkowości 
przepisami.  
2. Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz uprawnieni są Prezes Zarządu i jeden 
z Zastępców Prezesa bądź 2 Zastępców działających łącznie 
 

 
Art.28 

 
Środki otrzymywane przez Stowarzyszenie, a pochodzące z dotacji przeznaczone są 
wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia, a podmioty działające na rzecz 
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Stowarzyszenia lub wchodzące w skład jego organów nie czerpią z tych środków żadnych 
korzyści. 

 
Art.29 

 
Stowarzyszenie używa pieczęci urzędowej okrągłej i podłużnej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

Art.30 
  Zabrania się: 

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  
w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia, jego pracowników 
oraz 3 osób, z którymi pracownicy Stowarzyszenia 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", 

- przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, 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 

- wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków jego 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż  
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośredni wynika ze 
statutowego celu Stowarzyszenia 

- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,  
w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub 
pracownicy oraz ich osób bliskich.  

 
Chorzów dnia 25 września 2017 roku. 

 

 


