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Tekst jednolity Statutu opracowany na podstawie Uchwały nr …../13  

IV Walnego Zebrania Stowarzyszenia Miłość i Odpowiedzialność  

z dnia 06.07.2013r. 

 



I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

Stowarzyszenie „MIŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa 

na mocy ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz niniejszego Statutu.  

 

§ 2 
 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 
 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 4 
 

Siedzibą władz krajowych Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów. 

 

§ 5 
 

Stowarzyszenie ma prawo powoływania Oddziałów terenowych, które zasięgiem działania 

obejmują teren diecezji Kościoła rzymskokatolickiego, dalej zwanych Oddziałami. Oddziały 

Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.  

 

§ 6 
 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnych z wzorem zatwierdzonym 

przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. 
 

§ 7 
 

Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie 

może zatrudniać pracowników do obsługi administracyjnej oraz do zadań zleconych, także 

spośród swoich członków. 
 

 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych  

w związku z realizacją zadań Stowarzyszenia. 

 

§ 8 
 

Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń oraz organizacji krajowych i 

zagranicznych, których cele są zgodne z zadaniami Stowarzyszenia. 

 

 

 

II.  CELE, ZADANIA I SPOSOBY DZIAŁANIA 
 

§ 9 
 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rodziny, a w szczególności propagowanie idei 

odpowiedzialnego rodzicielstwa, kształtowanie postawy szacunku dla ludzkiego życia, 

upowszechnianie metod naturalnego planowania rodziny, zwanych dalej „NPR”, w różnych 

środowiskach społecznych i zawodowych oraz wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich 

życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej. 

 



§ 10 
 

1. Do zadań Stowarzyszenia należy:  

a) praca wychowawcza z rodzicami, młodzieżą i dziećmi, 

b) upowszechnianie metod NPR wg wersji polskiej, 

c) upowszechnianie również innych metod NPR, zgodnych z etyką katolicką, 

d) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w celu doskonalenia istniejących metod  

i poszukiwania nowych, 

e) obrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, 

f) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu pomoc rodzinie  

i osobom potrzebującym  

g) działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa, 

h) promocja kultury i tradycji, 

i) ochrona i promocja zdrowia, 

j) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

 

2. Zadania określone w ust.1 Stowarzyszenie realizuje przez: 

a) organizowanie szkoleń, odczytów, konferencji, sesji naukowych, 

b) poradnictwo w zakresie NPR, 

c) organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, 

d) systematyczne szkolenie i formację członków Stowarzyszenia, 

e) zbieranie, dokumentację i opracowywanie materiałów dotyczących NPR, 

f) działalność informacyjno – publicystyczną i wydawniczą, 

g) reprezentowanie interesów rodzin wobec władz publicznych, 

h) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących szacunku dla 

ludzkiego życia i godności jego przekazywania, 

i) pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej; działalność charytatywna i inna 

j) prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej realizację zadań statutowych 

k) prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych, 

l) tworzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i współpraca z istniejącymi, 

m) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

n) organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin, 

o) promocja i organizacja wolontariatu, 

p) rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej, działanie na rzecz integracji 

europejskiej, 

q) współpraca z innymi organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych 

 

 

§ 11 
 

1. Stowarzyszenie może współdziałać z resortem edukacji narodowej poprzez: 
 

a) współpracę ze szkołami przy organizacji zajęć dla rodziców, dzieci i młodzieży, 

dotyczących odpowiedzialnego rodzicielstwa, 

b) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie wychowania do życia  

w rodzinie, 

c) tworzenie i prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych 

 

2. Stowarzyszenie może współdziałać z resortem zdrowia przez: 
 

a) propagowanie wartości zdrowotnej NPR,  

b) współpracę w zakresie prowadzenia badań naukowych, 

c) ochronę i promocję zdrowia, 



d) zaangażowanie w profilaktykę i terapię prokreacyjną, 

e) działalność edukacyjną 

 

3. Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, których cele nie są sprzeczne z założeniami 

programowymi Stowarzyszenia. 

 

III.   CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 12 
 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

 

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która: 
 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) podejmuje się realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, 

c) reprezentuje właściwą postawę moralną, zgodną z nauką Kościoła rzymskokatolickiego, 

d) działa zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia, 

e) uzyskała kwalifikacje z zakresu NPR określone regulaminem, 

f) uczestniczy w obowiązkowych spotkaniach szkoleniowych i formacyjnych  
 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże się do 

popularyzowania idei Stowarzyszenia i/lub materialnego wspomagania jego działalności. 
 

4. Członkiem honorowym może być osoba, której ze względu na specjalne zasługi, nada 

takie członkostwo Zarząd Główny. 

 

5. Cudzoziemiec zamieszkały w Polsce lub za granicą może być członkiem Stowarzyszenia 

jeżeli spełnia wymogi określone w p. 1-4 

 

§ 13 
 

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału Stowarzyszenia na podstawie 

pisemnej deklaracji kandydatów, w drodze uchwały. Do czasu powołania Oddziału, 

przyjęcia dokonuje Zarząd Główny. Od decyzji odmownej kandydatowi przysługuje 

prawo odwołania, odpowiednio do Zarządu Głównego lub Walnego Zebrania, w terminie 

do 14 dni od daty powiadomienia o odmowie.  

 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Oddziału Stowarzyszenia lub Zarząd Główny 

Stowarzyszenia, w drodze uchwały. 

 

§ 14 
 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 
 

a) korzystania z  czynnego i biernego prawa wyborczego, 

b) zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

c) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia, 

d) posiadania legitymacji i odznak Stowarzyszenia. 

 



2. Członkowie wspierający posiadają prawa określone w ust. 1 z wyjątkiem punktu a. 

 

§ 15 
 

Członkowie zwyczajni są zobowiązani: 
 

a) realizować cele statutowe, 

b) brać czynny udział w pracach organizacyjnych, 

c) brać udział w spotkaniach formacyjnych,  

d) brać udział w szkoleniach z zakresu NPR i poddawać się sprawdzianom kontrolnym, 

e) przestrzegać zasad etyki katolickiej w życiu prywatnym i społecznym,  

f) opłacać regularnie składki członkowskie,  

g) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 16 
 

1. Za naruszenie obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia przewiduje się kary: 

a) upomnienie, 

b) naganę, 

c) wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

 

2. Karę wymierza Sąd Koleżeński Oddziału lub Sąd Koleżeński ……na wniosek Zarządu 

Głównego lub Zarządu Oddziału. 

 

3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego ….. członek Stowarzyszenia może odwołać się do 

Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie do 30 dni od daty 

doręczenia orzeczenia o ukaraniu. 

 

§17 
 

Członek wspierający jest zobowiązany: 
 

a) wspierać idee Stowarzyszenia, 

b) świadczyć zadeklarowaną pomoc na rzecz Stowarzyszenia. 

 

§ 18 
 

1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje w razie: 
 

a) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie do Zarządu Oddziału, albo Zarządu 

Głównego,  

w sytuacji, gdy na danym terenie nie istnieje oddział Stowarzyszenia. 

b) nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia lub w obowiązkowych spotkaniach bez 

usprawiedliwienia, przez okres dłuższy niż 1 rok, 

c) nie opłacania należnych składek przez okres dłuższy niż 2 lata,  

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu 

Koleżeńskiego, 

e) rozwiązania Stowarzyszenia, 

f) śmierci członka 

 

2. Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje, w drodze uchwały, Zarząd Oddziału, 

który danego członka przyjął. Od tej decyzji zainteresowany ma prawo wniesienia 

odwołania do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

uchwały  

z uzasadnieniem. Odwołanie winno być rozpatrzone w terminie do 4 miesięcy od daty 

wniesienia odwołania. 



§ 19 
 

1. Członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu ustaje w razie: 
 

a) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie do Zarządu, który przyjął deklarację 

członkostwa, 

b) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu 

Koleżeńskiego. 

 
 

2. Decyzję o skreśleniu z listy członków wspierających podejmuje w drodze uchwały 

Zarząd, który danego członka przyjął. 

 

§ 20 
 

Członkostwa honorowego pozbawia Zarząd Główny w przypadku sprzeniewierzenia się przez 

członka honorowego celom Stowarzyszenia. 

 

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§ 21 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są : 
 

a) Walne Zebranie, 

b) Zarząd Główny, 

c) Komisja Rewizyjna, 

d) Sąd Koleżeński. 

 

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. W razie ustąpienia osób z organu 

władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo uzupełnienia  

w liczbie nie przekraczającej 2/5 składu z wyboru. 

 

3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia i przejęcie spraw od 

dotychczasowych władz Stowarzyszenia winno nastąpić w ciągu dwóch tygodni.  

 

 

Walne Zebranie 
 

§ 22 
 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

3. Zwyczajne Walne Zebranie jako sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd Główny 

Stowarzyszenia co cztery lata. 

 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia pisemnie Zarząd 

Główny co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.  

 

§ 23 

W Walnym Zebraniu biorą udział z prawem do głosowania wszyscy członkowie, a w 

przypadku przekroczenia liczby 100 - delegaci z poszczególnych Oddziałów, według zasad 

uchwalonych przez Zarząd Główny. 



§ 24 
 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na podstawie: uchwały Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 

połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

 

2. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wnioskujący zobowiązany 

jest podać uzasadnienie.  

 

3. Od chwili złożenia wniosku do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie 

może upłynąć więcej niż 60 dni. 

 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje przede wszystkim te sprawy, dla których 

zostało zwołane. 

 

5. Postanowienia zawarte w § 23 i § 27 mają również zastosowanie do Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 

 

 

§ 25 
 

Do uprawnień Walnego Zebrania należy: 
 

a) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian, 

b) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia na okres kadencji, 

c) wybór i odwoływanie prezesa Stowarzyszenia oraz pozostałych członków władz 

Stowarzyszenia, 

d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji 

Rewizyjnej  

i Sądu Koleżeńskiego,  

e) udzielanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Głównemu, 

f) rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu 

Koleżeńskiego, Komisji Naukowo-Badawczej, Komisji Etyki i członków Stowarzyszenia, 

g) uchylanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał Zarządu Głównego sprzecznych ze 

Statutem lub przepisami prawa,   

h) ustalanie wysokości i podziału składki członkowskiej,  

i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i dysponowania w takim 

przypadku jego majątkiem,  

j) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania. 

 

§ 26 
 

1. Walne Zebranie, prawidłowo zwołane, jest władne do podejmowania uchwał we 

wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad. 

 

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Wyjątek stanowią uchwały 

dotyczące zmian Statutu i decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia omówione oddzielnym 

paragrafem niniejszego Statutu. 

 

3. Głosowanie uchwał odbywa się jawnie. Na wniosek co najmniej połowy liczby delegatów 

uczestniczących w Walnym Zebraniu, głosowanie może być tajne. 



 

4. Wyboru prezesa Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. 

Prezesem zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał bezwzględną większość 

głosów ważnie oddanych. 

 

5. Wyboru członków pozostałych władz dokonuje Walne Zebranie w oparciu o następujące 

zasady: 
 

a) nie ogranicza się liczby kandydatów, 

b) głosowanie jest tajne, 

c) głosuje się na poszczególnych kandydatów, 

d) kandydować mogą osoby obecne na sali, a także nieobecne, które złożyły pisemną zgodę 

na kandydowanie. 

 

6. Członkami Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego zostają 

kandydaci, którzy w wyniku głosowania, na liście ułożonej według liczby uzyskanych głosów 

znajdują się na miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego liczbie miejsc 

mandatowych. W przypadku równej liczby głosów oddanych na ostatnie miejsce, zarządza się 

dodatkowe głosowanie. 

 

§ 27 
 

W przypadku braku quorum Walnego Zebrania Zarząd Główny wyznacza drugi termin 

zebrania, nie wcześniej jednak niż po upływie jednej godziny od pierwszego terminu 

Walnego Zebrania.  

W drugim terminie warunek obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych lub ich 

delegatów, do podejmowania uchwał i prawomocności wyborów, nie jest obowiązujący. 

 

Zarząd Główny 
 

§ 28 
 

1. Zarząd Główny kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami. 

Jest organem wykonawczym, odpowiedzialnym za realizację celów i zadań statutowych 

przed Walnym Zebraniem.  

 

2. W skład Zarządu Głównego wchodzi prezes i 6-12 członków, wybranych na Walnym 

Zebraniu, w tym: wiceprezes ds. organizacyjnych, wiceprezes ds. programowych, 

sekretarz i skarbnik.  

 

§ 29 
 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy w szczególności: 
 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

c) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia, 

d) zwoływanie Walnych Zebrań, 

e) uchwalanie regulaminów i instrukcji, nie zastrzeżonych innym władzom Stowarzyszenia, 

f) składanie sprawozdań z kadencji Walnemu Zebraniu, 

g) powoływanie, odwoływanie lub uzupełnianie składu Komisji Naukowo-Badawczej, 



h) powoływanie, odwoływanie lub uzupełnianie składu Komisji Etyki, z wyjątkiem opiekuna 

duchowego Stowarzyszenia, którego na prośbę Zarządu Głównego ustanawia 

kompetentna władza kościelna  

i) opracowywanie programów i regulaminów szkoleniowych, 

j) kierowanie współpracą z instytucjami i innymi organizacjami, 

k) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania oraz zarządzania majątkiem 

Stowarzyszenia,  

l) przyjmowanie darowizn i zapisów na rzecz Stowarzyszenia, 

m) rozstrzyganie spraw nie uregulowanych niniejszym Statutem. 

 

 

§ 30 
 

1. Członkowie Zarządu Głównego na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie 

wiceprezesa ds. organizacyjnych, wiceprezesa ds. programowych, sekretarza i skarbnika.  

 

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Do ważności 

uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. We wszystkich 

sprawach uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 

 

3. Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje prezes lub wiceprezes. O terminie posiedzenia 

członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni na piśmie lub telefonicznie z co najmniej  

20-dniowym wyprzedzeniem. W sprawach nagłych posiedzenie może być zwołane bez 

zachowania wyprzedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. 

 

4. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu 

Stowarzyszenia łącznie: prezes z sekretarzem względnie prezes ze skarbnikiem. W razie 

niemożności podejmowania działań przez prezesa w jego imieniu działa wiceprezes  

ds. organizacyjnych lub, na podstawie upoważnienia prezesa, inni członkowie Zarządu 

Głównego. 

 

5. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Stowarzyszenia wykonuje prezes 

Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu przez niego upoważniony. 

 

6. W trakcie kadencji Zarządu Stowarzyszenia możliwe jest dokonanie, w drodze uchwały, 

zmian funkcji w Zarządzie z wyjątkiem funkcji Prezesa.  

 

7. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu Stowarzyszenia nastąpi rezygnacja z funkcji Prezesa 

Stowarzyszenia, wybór Prezesa następuje na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym 

Zebraniu w trybie § 23, § 24, § 27. 

 

8. Do czasu wyboru Prezesa, o którym mowa w ust 7, jego obowiązki i uprawnienia 

przejmuje jeden z wiceprezesów, wybrany, w drodze uchwały, przez Zarząd Główny 

Stowarzyszenia.  

 

 

 



Komisja Rewizyjna 
 

§ 31 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 członków i jest organem kontrolującym działalność 

Stowarzyszenia.  

 

2. Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni po Walnym Zebraniu wybiera ze swego grona 

przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

 

3. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 
 

a) kontrola działalności merytorycznej, organizacyjnej, finansowej, majątkowej i 

gospodarczej Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku, i przedstawienie Zarządowi 

Głównemu wniosków pokontrolnych, 

b) przeprowadzenie działań kontrolnych zleconych przez Walne Zebranie lub na wniosek 

Zarządu Głównego, 

c) składanie sprawozdań z przeprowadzonej kontroli Walnemu Zebraniu i składanie wniosku  

o udzielenie Zarządowi absolutorium, 

d) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania lub posiedzenia Zarządu Głównego, 

e) uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu Komisji 

Rewizyjnych w Oddziałach Stowarzyszenia. 

 

4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub jego zastępca. Posiedzenia 

odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.  

 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego,  

z głosem doradczym. 

 

§ 31a 
 

Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą 

być: 
  

1. członkowie organu zarządzającego i Sądu Koleżeńskiego, 

2. osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia wobec członków organu zarządzającego, 

3. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

 

 

§ 31b 
 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą 

otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie  

w wysokości nie wyższej niż określone aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

Sąd Koleżeński 
 

§ 32 
 

1. Sąd Koleżeński w składzie 3-5 członków na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego 

grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 



 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Głównym i 

Komisji Rewizyjnej. 
 

 

3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 
 

a) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie niedopełnienia 

przez nich lub przekroczenia uprawnień wynikających ze Statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia, 

b) orzekanie kary, którą może być: upomnienie, nagana, zawieszenie w pełnieniu danej 

funkcji  

w Stowarzyszeniu na okres od 4 miesięcy do 2 lat, zawieszenie w prawach członka 

Stowarzyszenia na okres od 4 miesięcy do 2 lat, wykluczenie ze Stowarzyszenia, 

c) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia, 

d) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu. 

 

4. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na pisemny wniosek zainteresowanej strony. 

 

5. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez 

Walne Zebranie.  

 

 

V.  KOMISJE PROBLEMOWE 

 
§ 33 

 

1. Komisja Naukowo-Badawcza jest organem wspierającym merytoryczną działalność 

Stowarzyszenia, a zwłaszcza w zakresie: 
 

a) prowadzenia badań naukowych, 

b) opracowywania zasad i reguł dotyczących metod NPR wg wersji polskiej, 

c) opracowywania i opiniowania materiałów do szkoleń.  

 

2. Popularyzowanie i wdrażanie wyników prac Komisji należy do Zarządu Głównego oraz 

Zarządów Oddziałów. 

 

3. Komisję, stanowiącą 5-8 osób, powołuje Zarząd Główny spośród członków 

Stowarzyszenia lub innych specjalistów, którym bliskie są cele Stowarzyszenia. 

 

§ 34 
 

1. Komisja Etyki, powołana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, jest organem dbającym  

o zgodną z nauką Kościoła Katolickiego wykładnię filozoficzno-etyczną treści nauczania  

w Stowarzyszeniu. 

 

2. W skład Komisji wchodzą: 
 

a) Opiekun duchowy powołany przez kompetentną władzę kościelną na prośbę Zarządu 

Głównego.  

b) 3-5 członków Stowarzyszenia, posiadających właściwe przygotowanie teologiczne i 

aprobatę swoich władz kościelnych. 

 

§ 35 
 



Kadencja Komisji Problemowych trwa do końca kadencji Zarządu, który je powołał. 

 

VI. ODDZIAŁY TERENOWE STOWARZYSZENIA 

I ICH WŁADZE 

 
§ 36 

 

1. Na wniosek grupy co najmniej 15 osób, będących członkami Stowarzyszenia, Zarząd 

Główny w drodze uchwały może powołać na obszarze danej diecezji Oddział terenowy. 

 

2. Z chwilą powstania Oddziału wszyscy członkowie Stowarzyszenia zamieszkali na terenie 

działania Oddziału stają się jego członkami. 

 

3. Uchwała o powołaniu Oddziału podejmowana jest przez Zarząd Główny na najbliższym 

jego posiedzeniu po złożeniu wniosku i zawiera określenie siedziby Oddziału oraz 

wskazuje osoby będące jego przedstawicielami do czasu wyboru pierwszych władz. 

 

4. Po otrzymaniu uchwały o powołaniu Oddziału, przedstawiciele Oddziału zwołują w ciągu 

miesiąca Walne Zebranie Oddziału celem wyboru władz. 

 

5.  Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą do Biskupa Diecezjalnego o wskazanie opiekuna 

duchowego. 

 

§ 37 
 

1. Oddziały podejmują się realizacji celów i zadań Stowarzyszenia oraz włączają się w jego 

statutową strukturę.  

 

2. Członkami Oddziału mogą być osoby z innych diecezji, ale tylko z tych, na terenie 

których Oddział jeszcze nie został powołany. 

 

3. Oddziały, na podstawie uchwały Walnego Zebrania, mogą występować do Zarządu 

Głównego o zgodę na uzyskanie osobowości prawnej. 

 

4. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 4 lata. W razie ustąpienia osób z organu władz  

w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo uzupełnienia w liczbie nie 

przekraczającej 2/5 składu.  
 

5. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Oddziału winno nastąpić w ciągu dwóch 

tygodni od chwili wyboru. 

 

 

§ 38 
 

Władzami Oddziału są: 
 

a) Walne Zebranie  

b) Zarząd Oddziału 

c) Komisja Rewizyjna  

d) Sąd Koleżeński  

 

§ 39 
 



1. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału raz na 2 lata, 

jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze. 

 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na podstawie: uchwały Zarządu 

Oddziału, władz zwierzchnich Oddziału, lub na wniosek co najmniej połowy członków 

Oddziału. 

Od chwili złożenia wniosku do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie 

może upłynąć więcej niż 60 dni. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. O jego terminie, miejscu i porządku obrad członkowie są zawiadamiani 

nie później niż 7 dni przed terminem zebrania. Postanowienia zawarte w § 39 a mają 

również zastosowanie do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału. 

 

4. Zwołujący Walne Zebranie ustala porządek obrad. 

 

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członkowie są powiadamiani 

pisemnie co najmniej 21 przed terminem zebrania. 

 

 

§ 39 a 
 

1. W Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział wszyscy członkowie Oddziału 

Stowarzyszenia, a w przypadku przekroczenia liczby 50 – delegaci według zasad 

uchwalonych przez Zarząd Oddziału. 

 

2. W przypadku braku quorum Walnego Zebrania Zarząd Oddziału wyznacza drugi termin 

zebrania, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 minut od pierwszego terminu Walnego 

Zebrania. W drugim terminie warunek obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania, do ważnego podejmowania uchwał i prawomocności 

wyborów, nie jest obowiązujący. 

 

§ 40 
 

1. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. 

 

2. Wyboru prezesa i pozostałych członków Zarządu dokonuje się odpowiednio zgodnie z § 

26 ust.4,5 i 6.  

 

§ 41 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy: 
 

a) wybór Prezesa i członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu 

Koleżeńskiego, 

b) uchwalenie planu pracy i kierunku działalności na terenie Oddziału, zgodnie ze Statutem  

i uchwałami władz Stowarzyszenia, 

c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

d) podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad, 

e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. 

 

§ 42 
 



1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: prezes i 5-8 członków, wybranych przez Walne 

Zebranie. 

 

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału, członkowie Zarządu wybierają spośród 

siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

 

3. W trakcie kadencji Zarządu Oddziału możliwe jest dokonanie, w drodze uchwały, zmian 

funkcji w Zarządzie z wyjątkiem funkcji Prezesa.  

 

4. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu Oddziału nastąpi rezygnacja z funkcji Prezesa Oddziału, 

wybór Prezesa następuje na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w trybie § 39 

ust 2 i ust 3. 

 

5. Do czasu wyboru Prezesa, o którym mowa w ust 4, jego obowiązki i uprawnienia 

przejmuje Wiceprezes.  

 

§ 43 
 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 
 

a) organizowanie działalności i kierowanie bieżącą pracą Oddziału, 

b) realizowanie zadań statutowych zawartych w §9 i §10 niniejszego Statutu, 

c) wykonywanie uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia, 

d) regularne przekazywanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia składek członkowskich  

w wysokości uchwalonej na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, 

e) składanie sprawozdań z działalności Oddziału za miniony rok pracy Zarządowi 

Głównemu, 

f) wnioskowanie o udzielenie kar związanych z naruszeniem obowiązków członka 

Stowarzyszenia, 

g) przyjmowanie członków zgodnie z § 13 i zgłaszanie nowo przyjętych członków do 

Zarządu Głównego  

h) podejmowanie uchwał niezbędnych do realizacji zadań Oddziału i zadań statutowych 

Stowarzyszenia. 

 

§ 44 
 

1. Prezes lub wiceprezes zwołuje zebrania Zarządu Oddziału i ustala program obrad. 

 

2. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż co trzy miesiące. 

 

§ 45 
 

Uchwały Zarządu Oddziału  podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. 

 

§ 45a 
 

1. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu 

Oddziału Stowarzyszenia łącznie: prezes Oddziału i skarbnik lub prezes Oddziału i 

sekretarz. W razie niemożności podejmowania działań przez prezesa w jego imieniu 

działa wiceprezes.  

 

2. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Oddziału Stowarzyszenia wykonuje prezes 

Oddziału lub inny członek Zarządu Oddziału przez niego upoważniony. 



 
 

§ 46 
 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym, składającym się z 3-5 członków, 

który na pierwszym posiedzeniu (do 14 dni po wyborach) wybiera ze swego grona 

przewodniczącego i sekretarza. 

 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Oddziału. 

 

3. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej  należy: 
 

a) kontrola całokształtu działalności Oddziału nie rzadziej niż raz w roku,  

b) przedstawienie Zarządowi Oddziału wniosków pokontrolnych, 

c) składanie sprawozdań z przeprowadzonej kontroli Walnemu Zebraniu Oddziału i 

składanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

d) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania lub posiedzenia  Zarządu Oddziału. 
 

4. Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin opracowany przez 

nią wg wzoru przygotowanego przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. 
 

5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Oddziału zwołuje przewodniczący. Posiedzenia 

odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.  
 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału  

z głosem doradczym. 

§ 46 a 
 

1. Sąd Koleżeński Oddziału w składzie 3-5 członków na pierwszym posiedzeniu wybiera ze 

swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Oddziału i Komisji 

Rewizyjnej Oddziału. 

 

3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy: 
 

a) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Oddziału Stowarzyszenia w zakresie 

niedopełnienia przez nich lub przekroczenia uprawnień wynikających ze Statutu i uchwał 

władz Oddziału, 

e) orzekanie kary, którą może być: upomnienie, nagana, zawieszenie w pełnieniu danej 

funkcji  

w Stowarzyszeniu na okres od 4 miesięcy do 2 lat, zawieszenie w prawach członka 

Stowarzyszenia na okres od 4 miesięcy do 2 lat, wykluczenie ze Stowarzyszenia, 

f) rozstrzyganie sporów między członkami Oddziału Stowarzyszenia, 

g) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Oddziału. 

h) Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na pisemny wniosek zainteresowanej strony. 

i) Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez 

Walne Zebranie Oddziału.  

 

 

§ 47 

1. Rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu 

Głównego  

w przypadku: 



 

a) zaprzestania działalności przez Oddział,  

b) zmniejszenia przez okres dłuższy niż jeden rok stanu liczebnego poniżej 15 osób, 

c) złożenie przez Zarząd Oddziału wniosku o jego rozwiązaniu, 

d) stwierdzenia, że działalność Oddziału jest niezgodna ze Statutem, uchwałami 

Stowarzyszenia lub obowiązującymi przepisami prawa. 

 

2. Dokumentacja rozwiązywanego Oddziału jest przekazywana do Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia 
 

 

VII.  MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 
 

§ 48 
 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: 
 

a) nieruchomości, 

b) ruchomości, 

c) fundusze. 

§ 49 
 

1. Dla realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i inne składniki 

majątkowe z tytułu: 
 

a) składek członkowskich, 

b) dotacji i darowizn, 

c) odsetek od kapitałów, 

d) akcji zbiórkowych, 

e) dochodów z działalności gospodarczej przeznaczonej w całości na realizację celów 

statutowych. 

 

 

 

§ 50 
 

Zobowiązania majątkowe i finansowe podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia lub Zarząd 

Oddziału posiadający osobowość prawną, reprezentowany przez co najmniej dwóch 

członków,  

w tym prezesa albo jednego z wiceprezesów i skarbnika. 
 

§ 51 
 

Majątek Stowarzyszenia będący w dyspozycji Oddziału, po uzyskaniu przezeń osobowości 

prawnej, zostaje przekazany przez Zarząd Główny na własność Oddziału. 

 

§ 51a 
 

Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na działalność statutową. 

 

§ 51b 
 

Zabrania się: 
 

4. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jej członków, 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", 
 

5. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, lub pracowników oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
 

6. wykorzystywania majątku na rzecz członków, 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, 
 

7. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
 

 

VIII.  ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 
 

§ 52 
 

1. Zmiany Statutu i decyzje o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego 

Zebrania podjętej większością co najmniej 2/3 głosów ważnych przy obecności co najmniej 

2/3 liczby członków zwyczajnych lub delegatów – w pierwszym terminie, zaś w drugim 

terminie większością głosów obecnych członków lub delegatów. 
 

2. Do zlikwidowania majątku Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję 

Likwidacyjną, która ustala majątek Stowarzyszenia. 
 

3. O ile uchwała Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia nie rozstrzygnie na jakie 

cele ma być przekazany majątek Stowarzyszenia, podlega on przekazaniu na rzecz Krajowego 

Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. 

§ 53 
 

1. O przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia będącego własnością Oddziału, w przypadku 

jego rozwiązywania decyduje Walne Zebranie Oddziału, powołując Komisję Likwidacyjną  

z zastrzeżeniem, że majątek ten nie może być użyty do celów sprzecznych ze statutowymi. 

 

2. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zebranie Uchwały o przeznaczeniu 

majątku  

i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, majątek Oddziału przechodzi wraz z całą dokumentacją, 

na rzecz Wydziału Duszpasterstwa Rodzin danej diecezji. 
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Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej   
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