
STATUT 

Stowarzyszenia „W TROSCE O RODZINĘ” na Wzgórzu Loret w Sierpcu 

 

* * * 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „W TROSCE O RODZINĘ” na Wzgórzu Loret 

w Sierpcu. 

2. Nazwa skrócona: Stowarzyszenie „W TROSCE O RODZINĘ”, w dalszych postanowieniach 

statutu zwane Stowarzyszeniem. 

3. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: 

Stowarzyszenie „W TROSCE O RODZINĘ”  

na Wzgórzu Loret w Sierpcu 

§ 2. 

1. Siedzibą stowarzyszenia jest Miasto Sierpc. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw  

z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 3. 

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 210) oraz niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji  

o podobnych celach. 

3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 4. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1).Podejmowanie szeroko rozumianej działalności społecznej w trosce o dobro rodziny. 

2). Prowadzenie działalności charytatywnej. 

3). Opieka nad pielgrzymami goszczącymi w Opactwie Sióstr Benedyktynek oraz 

przybywającymi na Wzgórze Loret do Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej. 

4). Działalność kulturalna i oświatowa na rzecz lokalnych środowisk oraz pielgrzymów. 

5). Dbałość i propagowanie wartości chrześcijańskich i uniwersalnych. 

6) Dbałość o miejsca pamięci historycznej i kulturowej. 

§ 5. 

1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez: 

1) kształtowanie prawidłowych relacji międzyosobowych w rodzinie i postaw rodzin  w relacji 

do społeczeństwa, 

2) podejmowanie inicjatyw w środowisku lokalnym, służących wspieraniu rodzin,            

szczególnie rodzin najuboższych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

3) przekazywanie dzieciom i ich rodzicom wartości chrześcijańskich i uniwersalnych: 

           - poszanowania prawdy, piękna i dobra, 

           - poszanowania wolności i godności drugiego człowieka, 

           - poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci, 

4) inicjowanie i tworzenie form współpracy i samopomocy między rodzinami 

z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osób niepełnosprawnych w rodzinie, 

5)  upowszechnianie idei wolontariatu na rzecz pomocy rodzinie, 

6) prowadzenie Domów Pielgrzyma, poradni prorodzinnych, świetlic, izb pamięci,             miejsc 

wypoczynku i innych, 

7) prowadzenie działalności charytatywnej poprzez m.in.  wydawanie żywności, zbiórki             

funduszy dla najuboższych i innych 

8) organizowanie sympozjów, konferencji  i warsztatów, 

9) wydawanie i upowszechnianie materiałów na rzecz propagowania celów    Stowarzyszenia. 

10) wspieranie - w tym finansowe działań związanych z dbałością o miejsca pamięci  

 i  historycznej i kulturowej. 



2. Przy realizacji ww. celów Stowarzyszenie może współpracować z organami administracji 

rządowej, organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi i kościelnymi. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 6. 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 7. 

Stowarzyszenie posiada członków: 

a) członków-założycieli, 

b) zwyczajnych, 

c) wspierających, 

d) honorowych. 

§ 8. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży 

deklarację członkowską na piśmie oraz przedstawi pozytywną rekomendację dwóch członków 

Stowarzyszenia - za wyjątkiem członków-założycieli. 

2. Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu dokumentów wymienionych w ustępie 1 niniejszego 

paragrafu podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków lub o odmowie przyjęcia w poczet 

członków. Uchwała o nieprzyjęciu w poczet członków nie wymaga uzasadnienia. 

§ 9. 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członka wspierającego na 

podstawie uchwały Zarządu. 

§ 10. 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 



2. Członkiem honorowym zostaje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia się na wniosek 

co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.. 

§ 11. 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) regularnego opłacania składek. 

§ 12. 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 13. 

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 14 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji złożonej przez członka na ręce Zarządu, 

2) uchwały podjętej przez Zarząd z powodu: 

-naruszenia statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

-z powodu nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy, 

-niepłacenia składek za okres pół roku, 

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

 

 



§ 15. 

Od uchwały Zarządu w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub 

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. 

Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu. Uchwała 

Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 16. 

.1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz. 

1) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 

2) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż 

przez dwie kadencje. 

§ 17. 

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w trybie jawnym za wyjątkiem uchwał 

podejmowanych w sprawach osobowych. 

§ 18. 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu 

biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 



3. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane w terminie do końca czerwca każdego roku 

w celu omówienia działalności Stowarzyszenia za rok poprzedni oraz przyjęcia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania Zarządu. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje pisemnie do 

wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

4. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez 

Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 

1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością 

głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, przy czym w sprawach 

zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu lub likwidacji Towarzystwa jest wymagana 

większość 2/3 głosów. 

6. Nieudzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium dla Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 

jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

7. Walne Zgromadzenie prowadzi przewodniczący wybrany przez uczestników. Przebieg obrad 

Walnego Zgromadzenia jest protokołowany, a obsługę administracyjną zapewnia Zarząd. 

§ 19. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

2) uchwalanie statutu i zmian statutu, 

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

4) wybór banku do obsługi Stowarzyszenia, 

5) podejmowanie uchwał dotyczących rozpoczęcia i zakończenia działalności gospodarczej, 

6)  uchwalanie wysokości składki członkowskiej, 

5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

6) udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej 

7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze, 

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu członka lub odmowie przyjęcia  

w poczet członków, 

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 



§ 20. 

1. Zarząd jest wybieralnym, kolegialnym organem wykonawczym Stowarzyszenia. 

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2. Zarząd składa się z 5 do 9 osób, w tym Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów. Prezesa  

i Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes wspólnie z co najmniej jednym członkiem 

Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

5. W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i stosownie do uchwał Walnego 

Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia zatrudnia potrzebnych pracowników do działalności 

organizacyjnej, szkoleniowej, gospodarczej w ramach środków przewidzianych w budżecie 

Stowarzyszenia. 

§ 21. 

Do kompetencji Zarządu należą: 

1) realizacja celów Stowarzyszenia, 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

3) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

8) przyjmowanie i skreślanie członków, 

9) ustalanie wysokości składek członkowskich w drodze uchwały, 

10)indywidualnie zwalnianie z płatności składek, zmniejszanie ich wysokości 

w indywidualnych przypadkach w drodze uchwały, 

11) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia. 

§ 22. 

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy: 

a/ zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu; 

b/ reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz; 

c/ kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia; 



d/ podpisywanie wraz z jednym z Wiceprezesów wszystkich dokumentów finansowych  

i rodzących następstwa finansowe; 

5. wnioskowanie o wybór Wiceprezesów spośród członków Zarządu. 

§ 23. 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz 

sekretarza. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać w nimi  

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 24. 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Zarządu, 

2) opiniowanie Sprawozdań finansowego i sprawozdania Zarządu, 

3) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu, 

4) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania 

Zarządu, 

5) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu, 

6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu. 

§ 25. 

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 uzupełnić nie więcej niż 

połowę składu organu. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§ 26. 

1. Dochodami Stowarzyszenia są: 

1) środki pieniężne z darowizn, ofiar, zapisów otrzymanych od osób prawnych i fizycznych, 

2) środki ze zbiórek, 



3) dotacje, 

4) wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidend, 

5) odsetki bankowe, 

6) wpływy z działalności gospodarczej, 

7) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

2. Dochody pochodzące z darowizn, ofiar, zapisów i dotacji mogą być używane na realizację 

wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli 

konkretnego przeznaczenia. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową  

w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochody z tej działalności będą 

przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

7. Oświadczenia woli w zakresie zarządzania mieniem Stowarzyszenia składają dwaj 

członkowie Zarządu ustanowieni do tego celu na mocy uchwały Zarządu. 

 

§ 27. 

Stowarzyszenie nie może: 

1. Udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 

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. 

2. Przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów 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. 

3. Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz 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. 



4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 28. 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,  

w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy działających łącznie dwóch 

członków Zarządu wskazanych w uchwale Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29. 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 

Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach. 

4. Adres dla korespondencji: 09-200 Sierpc, ul. Wojska Polskiego 28 a. 

§ 30. 

Niniejszy statut został uchwalony podczas Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia w dniu 

5 kwietnia 2017 r. 

 

 

 

                                                        

 

 


