Tekst jednolity
Statutu „Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło”
z siedzibą w Warszawie
wersja z dn. 30 maja 2015 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło”
i dalej zwane jest „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§3
Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwój osobowy członków Stowarzyszenia poprzez pogłębianie ich formacji
społecznej, religijnej, etycznej, ekologicznej, doskonalenie kwalifikacji
zawodowych oraz współpracę opartą o koleżeństwo.
2. Promowanie postaw chrześcijańskich, obywatelskich i patriotycznych.
3. Wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów.

4. Podnoszenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, szczególnie z małych miast i
wsi.
5. Upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie i finansowanie:
a. Wsparcia uboższej młodzieży szkolnej i studentów z małych miast i wsi
w dostępie do oświaty, nauki i kultury, w szczególności stypendystów
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”;
b. Prac naukowo-badawczych;
c. Konferencji i seminariów, szkoleń, obozów integracyjnych, imprez
i konkursów w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
d. Forum umożliwiającego rozwój, popularyzację i wspieranie celów oraz
ideałów, którym służy Stowarzyszenie;
e. Działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji
celów Stowarzyszenia;
f. Prowadzenia działalności oświatowej i opiekuńczej na rzecz dzieci, niemowląt,
młodzieży oraz osób starszych i chorych.
2. Współpracę z instytucjami publicznymi oraz innymi osobami prawnymi
i fizycznymi, w kraju i za granicą - zainteresowanymi realizacją celów
Stowarzyszenia.
§7
Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób
prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jego celami.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.

§ 10
1. Członkiem Stowarzyszenia zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która popiera
cele Stowarzyszenia oraz deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa
w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów, a także uzyska
rekomendacje, o której mowa w ust. 4.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc
merytoryczną, finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez
swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia.
4. Kandydat ubiegający się o członkostwo zwyczajne składa Zarządowi pisemny
wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia wraz z pisemną
rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. (skreślony)
6. Kandydat ubiegający się o członkostwo wspierające przekazuje Zarządowi pisemny
wniosek o przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia wraz
z deklaracją, o której mowa w ust. 2.
7. (skreślony)
§ 11
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a. Czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz
Stowarzyszenia;
b. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;
c. Wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących
działalności Stowarzyszenia;
d. Uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia;
e. Uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
f. Uzyskania rekomendacji i wsparcia Stowarzyszenia;
g. Udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz innych imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie;
h. Korzystania z rekomendacji, gwarancji, poradnictwa i opieki Stowarzyszenia;
i. Korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, które Stowarzyszenie
stawia do dyspozycji członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a. Brania udziału w pracach Stowarzyszenia i realizowania jego celów;
b. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia;
d. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego, mają
natomiast prawo do korzystania z uprawnień wynikających z przynależności

do Stowarzyszenia, mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają odpowiednio takie prawa jak członkowie
zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej
na piśmie Radzie Stowarzyszenia;
b. Śmierci członka zwykłego oraz śmierci lub utraty osobowości prawnej przez
członka wspierającego;
c. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający 12 miesięcy;
d. Działania na szkodę Stowarzyszenia oraz nieprzestrzegania zasad określonych
w statucie Stowarzyszenia;
e. Nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w realizacji zadań stowarzyszenia;
f. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c, d, e, orzeka Zarząd, podając przyczyny
skreślenia lub wykluczenia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 osoba wykluczona lub skreślona ma prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków
jest zobowiązane rozpatrzyć odwołanie na najbliższym posiedzeniu, z zastrzeżeniem
§ 17 i § 19.
4. Osoby fizyczne, którym odmówiono prawa członkostwa mają prawo odwołania się
do Walnego Zebrania Członków. W tym przypadku stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 3.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Rada
c. Zarząd

§ 15
1. Kadencja Rady i Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego
Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
3. Uchwały Rady Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
4. Uchwały Rady mogą być podejmowane korespondencyjnie, w tym drogą
elektroniczną.
5. . (skreślony)
6. Uchwały władz Stowarzyszenia w sprawach personalnych podejmowane są
w głosowaniu tajnym
7. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie
wyborów na nieobsadzone stanowisko.
8. Członkowie Rady i
Zarządu Stowarzyszenia wykonują swe obowiązki bez
wynagrodzenia; przysługuje im zwrot kosztów własnych związanych z posiedzeniem
danego organu.
§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym - członkowie
zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków każdorazowo kieruje osoba wybrana przez
Walne Zebranie Członków przed rozpoczęciem obrad zwykłą większością głosów,
w głosowaniu jawnym.
5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
7. Walne Zebranie Członków jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli są na
nim obecni Członkowie stanowiący co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. Jeżeli
brak jest quorum, wówczas wyznaczany jest drugi termin Walnego Zebrania
Członków, zgodnie z ust. 5. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w
drugim terminie bez względu na liczbę członków, którzy będą obecni na Zebraniu w
drugim terminie.
8. Członek Stowarzyszenia może udzielić innemu Członkowi Stowarzyszenia pisemnego
pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zebraniu Członków.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a. Uchwalenie statutu i jego zmian;
b. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;
c. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
d. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
e. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
f. Zatwierdzanie projektu działalności oraz budżetu na rok następny;
g. Przyjmowanie sprawozdania Zarządu z jego rocznej działalności, w tym sprawozdania
finansowego i udzielanie Zarządowi absolutorium – po pozytywnym zaopiniowaniu
sprawozdania przez Radę Stowarzyszenia;
h. Inne sprawy zastrzeżone w Statucie.
§ 19
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. Z własnej inicjatywy
b. (skreślony)
c. Na żądanie Rady
d. Na pisemny wniosek, co najmniej 20% (liczby) członków zwyczajnych
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu
30 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może wyłonić ze swojego składu
Prezydium, które będzie działało na podstawie regulaminu.
§ 20
1. Rada Stowarzyszenia składa się z 5 do 12 członków, w tym Przewodniczącego
i zastępcy Przewodniczącego, powoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Rada Stowarzyszenia zbiera się dwa razy w roku na posiedzeniu zwyczajnym.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy
lub na wniosek dwóch członków Rady. Przewodniczący Rady może również zwołać
nadzwyczajne posiedzenie na wniosek Zarządu. Nadzwyczajne posiedzenie winno
odbyć się w terminie do 21 dni od daty złożenia Radzie wniosku przez uprawnione
podmioty.
4. Organizację pracy Rady reguluje uchwalony przez nią regulamin.
§ 20a
1. Rada Stowarzyszenia sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia

§ 21
Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:
a. Zatwierdzanie zasad i warunków zatrudniania pracowników Stowarzyszenia;
b. Przyznawanie medali honorowych i wyróżnień, osobom zasłużonym
dla Stowarzyszenia;
c. Wybór podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
d. (skreślony)
e. Wyrażanie zgody na założenie lub przystąpienie przez Stowarzyszenie do spółki
handlowej;
f. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
g. Opiniowanie sprawozdań Zarządu z jego rocznej działalności i sprawozdania
finansowego za dany rok;
h. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
i. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
j. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem;
k. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. Inne
sprawy zastrzeżone w Statucie.
§ 21a
1. Członkowie Rady Stowarzyszenia nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
2. Rada Stowarzyszenia ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia
wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.
§ 21b
W przypadkach określonych w § 21 lit. i. Walne Zebranie Członków winno być zwołane
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie
później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
§ 22
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa,
powoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Kadencja Zarządu kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem.
§ 23
1. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie
dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu może
składać jedna osoba upoważniona do tego uchwałą Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać pełnomocników.
§ 24
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a. Realizacja celów Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem;
b. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
c. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
d. Przygotowanie planu działalności i budżetu Stowarzyszenia na rok następny;
e. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z zasadami
racjonalnej gospodarki;
f. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego;
g. Przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków, zapisów;
h. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
i. Sporządzanie i składanie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania
finansowego za każdy rok;
j. Przygotowywanie projektów dotyczących przyznawania tytułów, medali oraz
innych wyróżnień honorowych;
k. Inne sprawy zastrzeżone w Statucie.
2. Zarząd Stowarzyszenia zapewnia niezbędne warunki funkcjonowania dla Rady
Stowarzyszenia.
§ 25
(skreślony)
§ 26
(skreślony)
§ 27
(skreślony)
§ 28
(skreślony)
Rozdział V
Działalność gospodarcza i majątek Stowarzyszenia
§ 29
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze nabyte przez
Stowarzyszenie w toku jego działania.

§ 29a
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.
2. Zakres działalności gospodarczej może obejmować:
a) Działalność wydawniczą (58),
b) Działalność związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
(59.1)
c) Reklamę (73.1),
d) Sprzedaż detaliczną wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzoną
w wyspecjalizowanych sklepach (47.6)
e) Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
f) Działalność komercyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (82.9),
g) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
h) Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),
i) Działalność związaną ze sportem (93.1),
j) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2).
3. Dochód z działalności gospodarczej może być wykorzystywany wyłącznie na
działalność statutową.
§ 30
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. Składki członkowskie;
b. Darowizny, zapisy i spadki;
c. Dotacje;
d. Subwencje osób prawnych;
e. Odsetki bankowe;
f. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
g. Dochody z własnej działalności gospodarczej,
h. Opłaty pobierane w ramach prowadzonej odpłatnej działalności statutowej.
§ 31
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę
z obowiązującymi przepisami.

finansową

oraz

rachunkowość

zgodnie

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości
2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ członków zwykłych Stowarzyszenia.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia na cel zbieżny z celami statutowymi Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104
z późniejszymi zmianami).

