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STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą „Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka”. 

 

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków, a terenem działalności - cały obszar Rzeczypospo-
litej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Działal-
ność statutowa Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej i okrągłej zawierającej nazwę stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§ 5 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności działalność charytatywna, dzia-
łalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności ochrony życia człowieka od poczęcia do 
naturalnej śmierci, działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność edukacyjna, medial-
na i naukowa w zakresie prawnych, medycznych, psychologicznych, socjologicznych, ekonomicznych, 
filozoficznych i teologicznych aspektów życia ludzkiego, a także prowadzenie działań wspomagających 
rozwój demokracji jak również promocja i organizacja wolontariatu. 

 

§ 6 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) prowadzenie telefonu zaufania, 

2) organizowanie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach moralnych, materialnych, 
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3) wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe działalności osób prawnych, a w szczegól-
ności organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, instytucji publicz-
nych, w zakresie, w którym działalność ta jest nakierowana na realizację celów zdefiniowa-
nych w § 5 Statutu Stowarzyszenia, 

4) organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i kulturalnej, 

5) produkcja i dystrybucja filmów video, 

6) produkcja i dystrybucja materiałów fonograficznych. 

Przystępując do realizacji celów dwóch ostatnich punktów § 6 — „Polskie Stowarzyszenie 
Obrońców Życia Człowieka” podejmie odrębne starania o uzyskanie zgody od Komitetu Kinemato-
grafii – dla punktu 5, oraz od Ministerstwa Kultury i Sztuki - dla pkt. 6. 

2. Działalność Stowarzyszenia, wskazana w ust. 1 powyżej jest, działalnością pożytku publiczne-
go nieodpłatną. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności pożytku publicznego odpłatnej. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 7 

Stowarzyszenie tworzą członkowie: 

1) zwyczajni, 

2) honorowi. 

 

§ 8 

Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz podpisały de-
klarację członkowską - zobowiązując się do realizacji celów statutowych. Treść deklaracji człon-
kowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia. 

Nabycie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu. 

 

§ 9 

Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, podpisały deklara-
cję członkowską i wykazały się znacznymi osiągnięciami w obronie życia człowieka od poczęcia do 
naturalnej śmierci. Członkostwo honorowe nabywa się i traci poprzez uchwałę Walnego Zgroma-
dzenia. 

 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

1) udziału w pracach Stowarzyszenia, 

2) czynne i bierne w wyborach do władz Stowarzyszenia. 
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§ 11 

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do: 

1) realizacji celów statutowych, 

2) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) regularnego płacenia składek członkowskich. 

 

§ 12 

Członkostwo ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia, 

2) skreślenia przez Zarząd ze względu na zaleganie z płaceniem składek członkowskich przez 
okres sześciu miesięcy, po uprzednim upomnieniu, 

3) skreślenia przez Zarząd na uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej. 

 

ROZDZIAŁ IV 

NACZELNE ORGANY STOWARZYSZENIA 

 

§ 13 

Naczelnymi organami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 14 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą i powinno być zwoływane raz na 
2 lata jako zgromadzenie sprawozdawczo-informacyjne, raz na 4 – lata – jako zgromadzenie spra-
wozdawczo-wyborcze. 

 

§ 15 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd, powiadamiając członków o jego miejscu 
i czasie, oraz proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia. 

 

§ 16 

Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek: 

1) Komisji Rewizyjnej, 

2) lub minimum 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 
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§ 17 

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia musi zawierać przy-
czynę oraz proponowany porządek obrad. 

 

§ 18 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

§ 19 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów- prezesa 
i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. Kadencja: prezesa, Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej trwa 4 lata, 

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium 
dla ustępującego Zarządu, 

3) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organy Stowarzyszenia, 

4) określenie wysokości składek członkowskich. 

 

§ 20 

1. Zarząd tworzą: 

1) prezes, 

2) wiceprezes, 

3) skarbnik, 

4) sekretarz, 

5) członek. 

2. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestęp-
stwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 21 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia i nadzór nad ich realizacją, 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

4) reprezentowanie Stowarzyszenia, 

5) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu, 



 – 5 –

6) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia 
i zakładami gospodarczymi Stowarzyszenia, 

7) zarządzanie funduszami, 

8) ustalenie zakresu i zasad prowadzenia działalności gospodarczej, finansowej i ewidencji księgowej. 

 

§ 22 

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, Zarząd jest upoważniony do uzupełnie-
nia składu, jeżeli wakaty nie stanowią więcej niż 1/3 liczby członków Zarządu. 

 

§ 23 

1. Komisja Rewizyjna składa się z: 

1) przewodniczącego, 

2) wiceprzewodniczącego, 

3) sekretarza. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

 Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspól-
nym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

 Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

 Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 

§ 24 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) prowadzenie kontroli nad działalnością Zarządu i jednostek gospodarczych Stowarzyszenia, 

2) prowadzenie kontroli i oceny działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności finansowo-księgowej, 

3) przedkładanie Zarządowi opinii, uwag i wniosków z przeprowadzonych kontroli, 

4) stawianie wniosku Walnemu Zgromadzeniu o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

5) stawianie wniosku Zarządowi o skreślenie z listy członków w przypadku skazania członka 
prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie karnej lub popełnienia czynu sprzecznego 
z celem statutowym Stowarzyszenia. 

 

§ 25 

Komisja Rewizyjna obraduje w pełnym składzie. 
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§ 26 

W przypadku wakatu w Komisji Rewizyjnej upoważnionymi do uzupełnienia jej składu są: Za-
rząd i pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej na wspólnym zebraniu. 

Jeżeli liczba członków zmniejszy się o więcej niż 1/3, nowy skład wybiera Walne Zgromadzenie. 

 

§ 27 

Wszystkie organy Stowarzyszenia podejmują swoje uchwały większością 2/3 głosów, 
w obecności co najmniej połowy swoich członków. 

 

ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 28 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1) środki finansowe wniesione przez członków Stowarzyszenia i składki członkowskie, 

2) wpływy z działalności gospodarczej, 

3) darowizny, zapisy i spadkobrania, 

4) środki pieniężne pochodzące z odsetek od wkładów z rachunków bankowych, dochodów 
z nieruchomości, praw majątkowych, z ofiar, darowizn i zapisów – tak z terenu Rzeczypo-
spolitej Polskiej jak i z zagranicy, ze zbiórek publicznych i innych źródeł. 

 

§ 29 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że dochody z tej 
działalności przeznaczone będą w całości na realizację celów statutowych. 

2. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenie może wyodrębnić część ma-
jątku i przystępować do spółek lub spółdzielni. 

§ 30 

Dla popierania celów statutowych Stowarzyszenie może ustanowić fundację. 

 

§ 31 

Majątek Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych. Zabronione jest: 

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, człon-
kowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 
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w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 
zwane dalej „osobami bliskimi”; 

2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pra-
cowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szcze-
gólności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pra-
cowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

4. zakup 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. 

 

§ 32 

Stowarzyszenie odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązania zaciągnięte przez jego organy. 

 

§ 33 

Wszelkie umowy, pełnomocnictwa, oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania 
finansowe lub zmiany w majątku Stowarzyszenia, wymagają - dla ważności - podpisu dwóch człon-
ków Zarządu, w tym skarbnika. 

 

ROZDZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 34 

Oświadczenia i akty prawne w imieniu Stowarzyszenia podpisuje co najmniej dwóch członków 
Zarządu. 

 

§ 35 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 
Stowarzyszenia. 

 

§ 36 

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia przed wyczerpaniem jego majątku, Zarząd po-
dejmuje decyzję, na kogo przechodzi nie wyczerpany majątek. 


