STATUT JEDNOLITY
Stowarzyszenia Dając – Otrzymujemy
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie Dając – Otrzymujemy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym
i posiadającym osobowość prawną.
§2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań, a terenem działania obszar RP.
§3.
Stowarzyszenie używa pieczątki podłużnej zawierającej nazwę Stowarzyszenia, adres siedziby, numer KRS,
REGON oraz NIP.
§4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych, religijnych
i religijno-społecznych, których cele są pokrewne z celami Stowarzyszenia.
§5.
Celem działalności Stowarzyszenia są zadania publiczne obejmujące w szczególności zadania w zakresie:
a/ kształtowania dojrzałych postaw chrześcijańskich i oddziaływanie w duchu wartości Ewangelii oraz zgodnie
z zasadami katolickiej nauki społecznej w środowiskach akademickich i osób pracujących;
b/ aktywizacji i integracji życia akademickiego;
c/ rozwijania i upowszechniania kultury;
d/ wychowywania przez sport i turystykę;
e/ pogłębiania życia duchowego i religijnego swoich członków oraz studentów i osób pracujących;
f/ pomocy ubogim, potrzebującym, niepełnosprawnym i osobom starszym;
g/ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
h/ przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i ich rodzin;
i/ przeciwdziałania przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie oraz pomocy osobom poszkodowanym;
j/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspomaganie rodzin osób uzależnionych;
k/ działania na rzecz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży;
l/ działalności charytatywnej;
m/ podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
n/ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
o/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
p/ wypoczynku dzieci i młodzieży;
q/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
r/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
s/ promocji i organizacji wolontariatu;
t/ działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.
§6.
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a/ spotkań, warsztatów, wykładów, prelekcji, dyskusji, seminariów, konferencji i rekolekcji;
b/ wyjazdów, rajdów, wycieczek, obozów letnich i zimowych, pielgrzymek;
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c/
d/
e/
f/
g/
h/
i/
j/
k/
l/

działalności informacyjnej i wydawniczej;
imprez kulturalnych i oświatowych;
działalności charytatywnej;
inspirowania innych osób do działalności zgodnej z celami Stowarzyszenia;
współpracy z organizacjami o podobnej inspiracji oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi na rzecz
młodzieży;
wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjnoprawnych;
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego
przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego;
organizowanie zbiórek charytatywnych;
organizowanie wolontariatu.
§7.

Działalność Stowarzyszenia i jego członków nie może być sprzeczna z zasadami etyki chrześcijańskiej.

Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a/ zwyczajnych;
b/ honorowych;
c/ wspierających.
§9.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła 18 lat, pragnie czynnie realizować
cele Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację.
2. Przyjmowanie nowych członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§10.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§11.
1. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne lub prawne, których działalność jest zbieżna z celami
Stowarzyszenia i które dla wsparcia Stowarzyszenia zadeklarują stałą składkę lub w inny sposób będą wspierać
działalność Stowarzyszenia.
2. Członka wspierającego, na podstawie jego pisemnej deklaracji, przyjmuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegać Statutu oraz
uchwał organów Stowarzyszenia.
§12.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a/ korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
b/ uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach Stowarzyszenia;
c/ korzystać z poradnictwa i pomocy Stowarzyszenia;
d/ brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach i podejmowanych przez nie działaniach
określonych w § 6 Statutu;
e/ korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach;
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f/ opłacać składki członkowskie;
g/ zgłaszać władzom Stowarzyszenia inicjatywy dotyczące działalności statutowej.
2. Członek honorowy:
a/ posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego;
b/ jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
3. Członek wspierający ma prawo przez swego uprawnionego przedstawiciela brać udział w zebraniach
Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
§13.
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a/ przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;
b/ aktywnie uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia;
c/ propagować idee i cele Stowarzyszenia.
§14.
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a/ pisemnej rezygnacji z członkostwa;
b/ śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo
utraty praw publicznych;
c/ likwidacji członka będącego osobą prawną;
d/ wykluczenia.
2. Wykluczenie członka może nastąpić w wypadku:
a/ nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
b/ postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem;
c/ postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię;
d/ działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd
Stowarzyszenia umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia.
4. O treści uchwały Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Ustanie
członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały,
przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, o których mowa w ustępie 4 i 5, przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści
uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział III
Organy i władze Stowarzyszenia
§15.
1. Organami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zebranie Członków;
b/ Zarząd Stowarzyszenie;
c/ Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zebranie Członków i Zarząd Stowarzyszenia stanowią władze Stowarzyszenia.
3. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, nie kończy się jednak przed terminem
najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. Mandat członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
b/ pisemnej rezygnacji;
c/ odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
5. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej przed
upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
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§16.
1. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2.Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku i prowadzi je
Przewodniczący Zebrania, tj. Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest:
a/ na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia;
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c/ na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
5. O terminie Walnego Zebrania Członków i porządku obrad Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków na
co najmniej 7 dni przed terminem zebrania. Podany porządek obrad jest obowiązujący i może być zmieniony lub
uzupełniony jedynie dla ważnych przyczyn.
6. Walne Zebranie Członków jest władne podejmować uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Przy równej liczbie głosów
decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty
podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało powołane.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a/ wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
b/ uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia;
c/ rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał
w tych sprawach;
d/ uchwalanie zmian statutu
e/ zatwierdzanie regulaminów działalności władz i organów Stowarzyszenia;
f/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
g/ udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;
h/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
i/ uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz sposobu i terminu jej opłacania;
j/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
k/ podejmowanie innych uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia przekraczających zakres Zarządu
Stowarzyszenia;
l/ uchwalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Stowarzyszenia za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją.
9. Uchwały dotyczące wyboru organów Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.
10. Inne uchwały Walne Zebranie Członków podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków zwyczajnych.
11. Głosowanie jest jawne, chyba że zostanie zgłoszony wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego
i uzyska on poparcie co najmniej 1/4 członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Jest to
wniosek formalny, z którym można wystąpić poza ustalonym wcześniej porządkiem obrad.
§17.
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi:
od 2 do 4 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków;
a/. Członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Wybrany przez Walne Zebranie Członków Prezes powołuje Wiceprezesa spośród pozostałych członków
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące.
4. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy
członków, w tym Prezesa lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu Stowarzyszenia. Przy równej liczbie
głosów decyduje głos Prezesa.
5. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a/ reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
b/ realizowanie programu działalności Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
c/ kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i regulaminów oraz uchwałami
Walnego Zebrania Członków;
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d/ skreślony
e/ uchwalanie okresowych planów działania i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich
wykonania;
f/ sporządzanie preliminarza wydatków;
g/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
h/ przyjmowanie i skreślanie członków;
i/ opracowywanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
j/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia;
k/ podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych organów.
6. skreślony
7. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów,
udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia łącznie – w tym Prezes
lub Wiceprezes Stowarzyszenia oraz druga osoba z pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia.
§18.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji oraz
Sekretarza.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
a/ członkowie Zarządu Stowarzyszenia ani osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b/ osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
3. Komisja Rewizyjna kontroluje przynajmniej raz w roku całokształt działalności Stowarzyszenia, ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
4. Komisja Rewizyjna w zakresie swoich obowiązków formułuje wnioski, które przedkłada Zarządowi
Stowarzyszenia do realizacji.
5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności i stawia
wniosek o absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin pracy.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
§19.
Organy Stowarzyszenia są zobowiązane rozpatrywać wszystkie uwagi i wnioski zgłaszane do nich przez
członków Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia
§20.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z:
a/ składek członkowskich;
b/ wpływów z działalności statutowej;
c/ dotacji;
d/ darowizn, spadków i zapisów;
e/ ofiarności publicznej.
3. Dochody Stowarzyszenia nie podlegają dzieleniu pomiędzy członków Stowarzyszenia. Wszelkie nadwyżki
przychodów nad kosztami są w całości przeznaczane na realizację celów określonych w Statucie.
4. Zabrania się:
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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 lub pracowników oraz
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ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c/ wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego;
d/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie
jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§21.
1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§22.
1. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia wnosi Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 liczby
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. W razie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel
określony w Statucie lub w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.
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