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STATUT 

STOWARZYSZENIA ROZWOJU RODZINY 

Familiaris Consortio 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny Familiaris Consortio zwane dalej w skrócie Familiaris Consortio, jest 
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i posiada osobowość prawną. 

 

§ 2 
1. Terenem działania stowarzyszenia Familiaris Consortio jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą 

zarządu miasto Mysłowice. 
2. Dla właściwej realizacji swoich celów stowarzyszenie Familiaris Consortio może prowadzić działalność 

także poza granicami Rzeczpospolitej oraz być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  
o podobnym zakresie działania. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie Familiaris Consortio używa własnej pieczęci, logo, znaków organizacyjnych i legitymacji, 
których wzór ustala Zarząd z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

2. Stowarzyszenie Familiaris Consortio opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej 
członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 

§ 4 
1. Stowarzyszenie opiera swoją misję i działalność w oparciu o chrześcijańskie wartości zawarte w 

dokumencie „Familiaris Consortio” (W trosce o rodzinę) z roku 1981, którego autorem jest św. Jan Paweł II. 
Wszelkie działania Stowarzyszenia będą podejmowane w zgodzie ze światopoglądem oraz ideami zawartymi 

w tym dokumencie. 

2. Stowarzyszenie nie jest stowarzyszeniem katolickim i nie podlega zwierzchniej roli Kościoła. 
Stowarzyszenie jest organizacją świecką, utworzoną jedynie przez osoby wyznania rzymsko-katolickiego.   

 
Rozdział II 

Cele i środki działania 
 

§ 4 
Celem Stowarzyszenia Rozwoju Rodziny Familiaris Consortio jest działanie na rzecz wspierania rozwoju 
rodziny i aktywna promocja wartości chrześcijańskich.  
 
Stowarzyszenie Familiaris Consortio realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną: 

1) działalność na rzecz małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa; 

2) działalność na rzecz ochrony praw dziecka i rodziny; 
3) działalność na rzecz osób starszych i emerytowanych; 

4) działalność na rzecz równości kobiet i mężczyzn;  
5) działalność na rzecz ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 

6) działalność na rzecz wspieranie rodzin wielodzietnych, rodzin adopcyjnych i rodzin systemu pieczy 

zastępczej; 
7) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 

8) działalność na rzecz profilaktyki uzależnień i patologii społecznych; 
9) profilaktyka i działalność na rzecz osób i rodzin zadłużonych finansowo; 

10) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem; 
11) działalność charytatywną; 

12) współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi oraz wszelkimi innymi organami, instytucjami 

i organizacjami pozarządowymi, administracją rządową i samorządową, placówkami oświatowo – 
wychowawczymi, mediami i przedsiębiorstwami w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami 

stowarzyszenia Familiaris Consortio; 
13) organizowanie działań o charakterze edukacyjnym i popularno-naukowym; 

14) prowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń; 
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15) organizowanie sympozjów, spotkań, konferencji, sesji, wystaw, seminariów, warsztatów, wykładów, 

telekonferencji itp. o zasięgu krajowym i międzynarodowym; 

16) wydawanie i produkcję materiałów reklamowych, informacyjnych, edukacyjnych czy szkoleniowych 
związanych z realizacją celów stowarzyszenia Familiaris Consortio; 

17) propagowanie i promocję działalności stowarzyszenia Familiaris Consortio w środkach masowego 
przekazu i mediach elektronicznych; 

18) udzielanie pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej, terapeutycznej, pedagogicznej i medycznej 

oraz prowadzenia mediacji i doradztwa rodzinnego; 
19) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

20) prowadzenie działań integracyjno-szkoleniowych dla firm, organizacji pozarządowych i osób 
prywatnych; 

21) inicjowanie i realizację projektów o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym 

i prorodzinnym; 
22)  pozyskiwanie i kształcenie wolontariuszy; 

23) prowadzenie działań finansujących działalność statutową; 
24) realizację projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych. 

25) prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony będzie na działalność 
statutową; 

 

Rozdział III 
Członkowie – prawa i obowiązki 

 
§6 

Stowarzyszenie Familiaris Consortio posiada członków: 

a) zwyczajnych; 
b) wspierających; 

c) honorowych. 
§ 7 

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia Familiaris Consortio może być pełnoletni obywatel 

Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec mieszkający na terenie Polski. 

2. W uzasadnionych przypadkach członkiem zwyczajnym stowarzyszenia Familiaris Consortio może być 

cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O uzasadnionych 
przypadkach przyjęcia cudzoziemca do członkostwa w stowarzyszeniu decyduje Zarząd stowarzyszenia 

Familiaris Consortio. 

3. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia Familiaris Consortio może być każda osoba fizyczna, która: 

a) złoży deklarację członkowską na piśmie; 

b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia Familiaris Consortio. 

4. Przyjęcie do Stowarzyszenia Familiaris Consortio wymaga pisemnej rekomendacji co najmniej dwóch 

członków Stowarzyszenia Familiaris Consortio, złożenia deklaracji członkowskiej oraz podjęcia przez Zarząd 

uchwały o nadaniu członkostwa. 

5. Zarząd nadaje członkostwo zwyczajne stowarzyszenia Familiaris Consortio w drodze uchwały podjętej 

zwykłą większością głosów. 
6. Zarząd nie jest zobowiązany do podania uzasadnienia uchwały o odrzuceniu wniosku o nadanie 

członkostwa. Decyzja Zarządu jest ostateczna. 
 

§ 8 

1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia  Familiaris Consortio może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia Familiaris 
Consortio. 

2. Wniosek o członkostwo wspierające może złożyć sam zainteresowany lub każdy członek zwyczajny 

stowarzyszenia  Familiaris Consortio. 

3. Członkostwo wspierające nadaje Zarząd stowarzyszenia  Familiaris Consortio w drodze uchwały podjętej 
zwykłą większością głosów. 

4. Zarząd nie jest zobowiązany do podania uzasadnienia uchwały o odrzuceniu wniosku o nadanie 
członkostwa wspierającego. Decyzja Zarządu jest ostateczna. 

 

§ 9 
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1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia  Familiaris Consortio może być osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia Familiaris Consortio, lub wybitnie oznaczyła się 

w realizację celów Stowarzyszenia  Familiaris Consortio określonych w § 4. 
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10-ciu członków 

stowarzyszenia Familiaris Consortio. 

 

§ 10 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia Familiaris Consortio; 

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności stowarzyszenia Familiaris Consortio; 

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez stowarzyszenie Familiaris 
Consortio; 

d) zgłaszania wniosków co do działalności stowarzyszenia Familiaris Consortio. 
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności stowarzyszenia  Familiaris Consortio i realizacji jego celów; 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia Familiaris Consortio; 

c) regularnego opłacania składek. 

 
§ 11 

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

jednak występować z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia Familiaris Consortio, poza 

tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

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

statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia Familiaris Consortio. 

3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
 

§ 12 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek: 
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu; 

b) wykluczenia przez Zarząd: 
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia Familiaris Consortio, 

- z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach stowarzyszenia Familiaris Consortio, 

- z powodu niepłacenia składek za okres roku, 

- na pisemny wniosek trzech członków stowarzyszenia Familiaris Consortio, 
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu; 
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia Familiaris Consortio lub 

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje złożenie w ciągu 7 dni odwołania do Walnego 
Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

 
Rozdział IV 

Władze stowarzyszenia Familiaris Consortio 

 

§ 13 

Władzami stowarzyszenia  Familiaris Consortio są: 
a) Walne Zgromadzenie Członków; 

b) Zarząd; 
c) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 14 
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych stowarzyszenia Familiaris Consortio oprócz Komisji Rewizyjnej 

trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat. 

3. W razie gdy skład władz stowarzyszenia  Familiaris Consortio 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 powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

§ 15 
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1. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia  Familiaris Consortio zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia 

statutu stanowią inaczej. 
 

§ 16 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia Familiaris Consortio. W Walnym 

Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni; 
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz do roku, nie później niż do 31 

marca. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na dwa 

tygodnie przed terminem zebrania. 
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 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 Familiaris Consortio. 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia stowarzyszenia Familiaris Consortio zapadają bezwzględną większością 
głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. 

6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

7. Członek może udzielić upoważnienia do głosowania na Walnym Zgromadzeniu innemu członkowi. 
Upoważnienie takie w formie pisemnej winno być przedstawione osobie prowadzącej Walne Zgromadzenie 

bezpośrednio po otwarciu Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 17 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia Familiaris Consortio; 

b) uchwalanie zmian statutu; 

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz stowarzyszenia Familiaris Consortio; 

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
f) uchwalanie budżetu; 

g) uchwalanie wysokości i terminu płatności składek członkowskich oraz wszystkich 

    innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia Familiaris Consortio; 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego; 

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia Familiaris Consortio; 

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia Familiaris Consortio 

    lub jego władze; 
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

l)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia Familiaris Consortio i przeznaczeniu jego majątku; 
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach 

   nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia Familiaris Consortio. 

 
§ 18 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia Familiaris Consortio zgodnie 

z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje stowarzyszenie Familiaris Consortio 

na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa i wiceprezesów. Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich 
członków. 

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

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborze. 

5. Do kompetencji Zarządu należą: 

a) realizacja celów stowarzyszenia Familiaris Consortio; 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 
c) sporządzanie planów pracy i budżetu; 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia Familiaris Consortio; 

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku stowarzyszenia Familiaris 
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Consortio; 

f) zawieranie umów z pracownikami stowarzyszenia Familiaris Consortio oraz innymi podmiotami; 
g) reprezentowanie stowarzyszenia Familiaris Consortio na zewnątrz; 
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

i) przyjmowanie i skreślanie członków; 
j) prowadzenie ewidencji członków i podejmowanych uchwał. 

 

§ 19 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia Familiaris 
Consortio. 

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

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Zarządu; 
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków; 

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu; 

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz stowarzyszenia Familiaris Consortio; 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

 
Rozdział V 

Majątek i Fundusze 
 

§ 20 

1. Majątek stowarzyszenia  Familiaris Consortio powstaje: 
a) ze składek członkowskich; 

b) z darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne; 
c) z dotacji, ofiarności publicznej, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń 

i usług; 
d) z wpływów z działalności statutowej stowarzyszenia Familiaris Consortio; z dochodów z własnej 

działalności; dochodów z majątku; dochodów z kapitału w formie odsetek, lokat, akcji; dochodów 

z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu stowarzyszenia Familiaris Consortio. 
2. Stowarzyszenie  Familiaris Consortio prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia Familiaris Consortio 
podejmuje Zarząd. 

4. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia  Familiaris Consortio dla swej skuteczności wymagają 
łącznego działania dwóch członków Zarządu, natomiast prezes składa oświadczenie samodzielnie. Zarząd 

winien być skutecznie poinformowany o każdym oświadczeniu woli złożonym przez prezesa w imieniu 
stowarzyszenia Familiaris Consortio , w terminie 7 dni od złożenia. 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 
§ 21 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia  Familiaris Consortio 
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia  Familiaris Consortio, Walne Zgromadzenie Członków 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia Familiaris Consortio. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa 
o stowarzyszeniach. 


