STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ "SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH"
Rozdział 1: Postanowienia ogólne
§1
Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół "Spotkań Małżeńskich" zwane dalej Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. Działa w oparciu o przepisy
ustawy "Prawo o stowarzyszeniach".
3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto stołeczne Warszawa.
§2
1.
2.

1.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział 2: Cele działania
§3

1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i niesienie pomocy ruchowi rekolekcyjnemu
„Spotkania Małżeńskie”, który działa na rzecz dialogu i zgodnie z etyką katolicką i społeczną nauka Kościoła.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
§4
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a/ szerokie informowanie rodzin w Polsce o formach pracy ruchu rekolekcyjnego "Spotkania Małżeńskie",
b/ uwrażliwianie na potrzebę ducha dialogu na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, szczególnie
w małżeństwie i w rodzinie,
c/ uwrażliwianie społeczeństwa na potrzebę troski o trwałość małżeństwa oraz ochronę życia ludzkiego od
momentu poczęcia do naturalnej śmierci,
d/ wspieranie moralne i materialne ruchu rekolekcyjnego "Spotkania Małżeńskie",
e/ pomoc ruchowi "Spotkania Małżeńskie" w organizowaniu spotkań kształceniowych i formacyjnych,
f/ pomoc ruchowi "Spotkania Małżeńskie" w organizowaniu rekolekcji i dni skupienia w różnych regionach
i ośrodkach oraz pomoc w organizowaniu ogólnokrajowych spotkań i zjazdów animatorów ruchu
rekolekcyjnego "Spotkania Małżeńskie",
g/ nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi środowiskami prorodzinnymi w Polsce mającymi cele zbieżne
ze "Spotkaniami Małżeńskimi",
h/ współorganizowanie spotkań międzynarodowych i współpracę z ruchami prorodzinnymi za granicą,
i/ prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej, j/ tworzenie warunków pomocy środowiskowej.
Rozdział 3: Członkowie Stowarzyszenia:
§5
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a/ członków zwyczajnych,
b/ członków wspierających.
§6
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy, prowadzące
rekolekcje Spotkań Małżeńskich w ramach tego ruchu rekolekcyjnego, które popierają cele Stowarzyszenia
oraz deklarują czynne uczestnictwo we wspólnym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.
§7
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, decyduje Zarząd w formie
uchwały na podstawie deklaracji kandydata.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
§8
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a/ uczestniczenia w spotkaniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia,
b/ czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

c/ zgłaszania wniosków i propozycji władzom Stowarzyszenia,
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany do:
a/ brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
b / przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c/ płacenia zadeklarowanych składek członkowskich,
d/ prowadzenia rekolekcji Spotkań Małżeńskich w ramach tego ruchu rekolekcyjnego.
§9
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka,
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a/ rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
b/ nieusprawiedliwionego zaniechania wypełniania przez członka obowiązków określonych w § 8 ust. 2 przez
okres dłuższy niż 12 miesięcy,
c/ śmierci członka.
3. Wykluczenia członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a/ prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
b/ popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobą jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię
Stowarzyszenia.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt b i w ust. 3, członek Stowarzyszenia może
odwołać się do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
§ 10
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania i
siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za
pomoc w realizacji jego celów.
2. Członek wspierający opłaca składką członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
§ 11
1. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
oraz z głosem doradczym w walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.
§ 12
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, ale do prowadzenia swoich prac może
zatrudniać pracowników.
Rozdział 4: Władze Stowarzyszenia
§ 13
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zebranie,
b/ Zarząd Krajowy,
c/ Komisja Rewizyjna.
§ 14
1. Wyboru i powoływania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia
na drodze głosowania.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
§ 15
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków tych władz.
§ 16
Walne Zebranie odbywa się z udziałem członków Stowarzyszenia.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a/ wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji,
b/ wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia - zwłaszcza finansowej,

c/ udzielenie - po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi
Stowarzyszenia,
d/ uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
e/ wybór Zarządu Krajowego,
f/ wybór Komisji Rewizyjnej,
g/ uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
h/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i/ podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu.
§ 17
1. Walne Zebrania są:
a/ zwyczajne,
b / nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co roku przez Zarząd.
3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania co najmniej na
30 dni przed jego odbyciem.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub dwóch trzecich liczby
członków Stowarzyszenia.
§ 18
Zarząd składa się z nie więcej niż pięciu członków Zarządu, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i
skarbnika.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu w czasie trwania kadencji, ma on prawo
dokooptować członka Zarządu.
4. W przypadku konieczności dokooptowania skarbnika, do czasu przeprowadzenia formalnego dokooptowania
nowego, bieżące dokumenty finansowe podpisuje inny członek Zarządu wskazany uchwałą Zarządu.
§ 19
1.

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz,
2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
Dokumenty finansowe podpisują dwie osoby spośród członków Zarządu, w tym skarbnik.
§ 20
1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a/ realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu prac Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego
Zebrania,
b/ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c/ podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa.
2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych
decyzji.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego wiceprzewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a/ przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej,
b/ składanie sprawozdań na dorocznym Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium
Zarządowi.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania
kadencji, ma ona prawo dokooptować członka Komisji.
5. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a/ żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
b/ żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem
pracy ze Stowarzyszeniem.
7. Na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej nie może być powołana osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a/ pozostawać z którymkolwiek z członków Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b/ otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w
wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
6.

Rozdział 5: Oddziały Stowarzyszenia
§ 22
W ramach Stowarzyszenia mogą powstać Oddziały, jeżeli do takiego Oddziału przystąpi co najmniej
piętnaście osób gotowych do wspierania ruchu "Spotkania Małżeńskie" poprzez działalność zgodną ze
statutem Stowarzyszenia.
2. Oddziały Stowarzyszenia mogą uzyskać osobowość prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Oddziały Stowarzyszenia działają na obszarze określonym uchwale Zarządu Krajowego.
§ 23
1.

1. Władzami Oddziałów Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zebranie Oddziału Stowarzyszenia,
b/ Zarząd Oddziału Stowarzyszenia,
c/ Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia.
§ 24
Walne Zebranie członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia i jest zwoływane raz na
cztery lata przez Zarząd Oddziału.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
b/ rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
c/ uchwalanie programu działalności Oddziału na terenie działania Stowarzyszenia z uwzględnieniem możliwości
finansowych Oddziału,
d/ wybór władz Oddziału,
e/ uchwalanie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie zebrania.
3. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na trzydzieści dni
przed jego odbyciem.
§ 25
1.

W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:
a/ członkowie Stowarzyszenia zrzeszeni w danym Oddziale z czynnym i biernym prawem wyborczym,
b/ członkowie wspierający Stowarzyszenia z terenu działania Oddziału z głosem doradczym bez prawa
wyborczego.
2. Na wniosek Zarządu Krajowego lub 20 procent członków Oddziału Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
§ 26
1.

Organem Kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd składający się z trzech do pięciu członków, w tym
prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Do Zarządu Oddziału należy wykonywanie wiążących Oddział uchwał władz Stowarzyszenia.
W szczególności Zarząd Oddziału realizuje zadania określone przez Walne zebranie Członków Oddziału.
3. Zarząd Oddziału przyjmuje uchwały dotyczące przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i ustania
członkostwa.
1.

4. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. Sprawy wykraczające poza zakres działania Zarządu Oddziału oraz sprawy o szczególnym znaczeniu dla
Stowarzyszenia, zarząd Oddziału wnosi pod obrady zarządu Krajowego.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z przewodniczącego i dwóch do czterech członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a/ przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej,
b/ składanie Walnemu Zebraniu Członków oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia sprawozdań ze swej
działalności,
c/ występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzeń Zarządu Oddziału lub Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Oddziału
d/ składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Oddziału i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi Oddziału.
3. Do członków Komisji Rewizyjnych Oddziałów Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia
ustępów 5-8 § 21 Statutu.
§ 28
1. Oddział może być zlikwidowany w następujących przypadkach:
a/ spadku liczby członków poniżej piętnastu,
b/ wniosku Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w formie uchwały powziętej większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków,
c/ braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia Oddziału.
2. Decyzję o likwidacji Oddziału podejmuje w formie uchwały Zarząd Krajowy. W przypadkach, o których
mowa w punktach 1a i 1c, uchwała jest podejmowana po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej Oddziału.
Rozdział 6: Majątek i działalność gospodarcza
§ 29
1.

2.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: a/ składek członkowskich,
b/ dotacji, darowizn i zapisów,
c/ dochodów z własnej działalności gospodarczej
d/ ofiarności publicznej
Stowarzyszenie przeznacza dochód ze wszystkich źródeł w całości na działalność statutową.
§ 30

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności jest
przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów
statutowych.
§ 31
1.

1. Szczegółowe zapisy gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Dysponowanie finansami Stowarzyszenia dokonuje się w ścisłym porozumieniu z liderami ruchu "Spotkania
Małżeńskie" - krajowymi i w poszczególnych ośrodkach.
Rozdział 7. Postanowienia końcowe
§ 32
Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały
powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością
dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych
likwidatorów.
4. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele wskazane przez Walne Zebranie
1.

§ 33
1. Stowarzyszenie nie może:
a/ udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków,
członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz oraz
pracownicy Stowarzyszenia 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/ przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz Stowarzyszenia 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,
c/ wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
Stowarzyszenia, określonego niniejszym Statutem,
d/ dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

