Statut Stowarzyszenia Daleko Więcej
Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Daleko Więcej zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U.
z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
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§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie jako osoba prawna może w szczególności:
a. posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy,
b. nabywać i zbywać posiadany majątek,
c. być stroną umów,
d. przyjmować i czynić darowizny, fundacje, legaty,
e. występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych.
§3

Czas działania stowarzyszenia jest nieokreślony.
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§4
Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju, a także za granicą, zaś siedzibą
Stowarzyszenia jest Kraków.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o tym samym lub podobnym profilu działania.
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 2, bądź wystąpieniu z nich decyduje
Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów
członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia oraz jego adresem.
§6
1. Stowarzyszenie współpracuje z Kościołem dla Miasta Krakowa oraz innymi kościołami i
organizacjami działającymi w podobnym duchu. Szczegółowy charakter tej współpracy
opisują odrębne porozumienia.
2. Opiekę duchową nad członkami stowarzyszenia sprawują duchowni Kościoła dla Miasta
Krakowa.
Rozdział II – Cele i sposoby działania
§7
Celami działalności stowarzyszenia są:

1. Pomoc ludziom znajdującym się w sytuacjach trudnych oraz kryzysowych w kraju i za
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granicą.
Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią
społeczną.
Szerzenie edukacji zdrowotnej.
Kształtowanie osobowości młodych ludzi.
Prowadzenie działań przeciwdziałających bezrobociu.
Zapobieganie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.
Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną.
Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw patriotycznych.
Rozwijanie standardów działania i współpracy organizacji pozarządowych.
Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej.
Rozwijanie idei wolontariatu.
Propagowanie aktywnego stylu życia, sportu i rekreacji.
Rozwijanie świadomości ekologicznej.
Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez edukację kulturalną.

§8
I.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
1. Poradnictwo rodzinne, małżeńskie, zawodowe.
2. Pełnienie dyżurów telefonicznych.
3. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług, wspomagających działania
zgodne ze statutowymi celami stowarzyszenia.
4. Organizowanie szkoleń, warsztatów oraz konferencji i imprez edukacyjnych
5. i kulturalnych.
6. Prowadzenie międzynarodowych projektów w zakresie działalności charytatywnej.
7. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
8. Organizowanie wyjazdów wypoczynkowo – rekreacyjnych.
9. Współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi.
10. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
11. Współpraca ze środowiskami chrześcijańskimi oraz organizacjami, w tym też publicznymi,
w celu realizacji założeń statutowych.
12. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia.
Wszystkie działania stowarzyszenia muszą pozostawać w zgodzie z wartościami
wypływającymi z nauczania Pisma Świętego. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od realizacji działań w przypadku, gdy te byłyby niezgodne z wartościami, jakimi
kieruje się Stowarzyszenie.

II.

1.

§9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.

2.

Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność statutową, na zasadach
określonych u stawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności
przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 10
Podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna jego członków, jednak do prowadzenia
swych spraw statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
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§ 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna krajowa
i zagraniczna, w tym nie mająca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna krajowa i zagraniczna lub osoba prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc
finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla
Stowarzyszenia.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji i rekomendacji jednego z członków Stowarzyszenia.
Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
przysługuje w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o uchwale odwołanie do
Walnego Zgromadzenia.
Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na
wniosek Zarządu.
§ 14

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
c. korzystania z wszelkich istniejących świadczeń, urządzeń i pomocy Stowarzyszenia

na warunkach określonych przez władze Stowarzyszenia,

d. zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
e. noszenia odznaki organizacyjnej,
f. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu lub orzeczenia

Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w
Stowarzyszeniu.
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§ 15
Członek wspierający i honorowy posiada takie same prawa jak członek zwyczajny,
za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu
Członków.
Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu, regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członek honorowy posiada takie same obowiązki jak członek zwyczajny, z tym że jest on
zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16
Rejestr członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
§ 17
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego złożenia rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na
piśmie Zarządowi,
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
4. Skreślenia z rejestru członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,
5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę
w postaci pozbawienia praw publicznych,
6. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która
członkostwo nadała.
§ 18
Za nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów oraz niestosowanie się do uchwał władz
Stowarzyszenia członek może być ukarany przez Sąd Koleżeński.
1. Sąd Koleżeński może orzekać wobec członków następujące kary:
a. upomnienie,
b. zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
c. wykluczenie ze stowarzyszenia w razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów
prawa, statutu lub regulaminów.

2. Wniosek do Sądu Koleżeńskiego o ukaranie członka składa Zarząd Stowarzyszenia,

podejmując uchwałę po wysłuchaniu zainteresowanego.
3. Sąd Koleżeński powinien rozpoznać wniosek w terminie czterech tygodni.
4. Członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia od decyzji
Sądu Koleżeńskiego w terminie czternastu dni od daty zawiadomienia o treści decyzji.
§ 19
Członek może być wykreślony z rejestru członków uchwałą Zarządu stowarzyszenia tylko w
wypadku określonym w § 17 pkt. 1, 2, 4, 5.
Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia
§ 20
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Komisja Rewizyjna,
c. Sąd Koleżeński,
d. Zarząd.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
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tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej ilości kandydatów.
Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych
kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób
członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 21
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
1. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, a
nadzwyczajne:
a. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
b. na pisemne żądanie co najmniej połowy członków Stowarzyszenia,
c. z własnej inicjatywy.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej oraz finansowej
Stowarzyszenia,
b. uchwalanie statutu lub zmian w statucie,
c. wybór władz Stowarzyszenia oraz uzupełnianie ich składu poza przypadkiem
określonym w § 20 ust. 4,
d. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności ustępujących władz
Stowarzyszenia oraz udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium
ustępującemu Zarządowi, rozstrzyganie odwołań od uchwał Sądu Koleżeńskiego,

rozpatrywanie votum nieufności wobec władz Stowarzyszenia na wniosek co
najmniej połowy członków stowarzyszenia i odwołanie tych władz,
g. podejmowanie uchwały o likwidacji, połączenia, przekształcenia się Stowarzyszenia
i przeznaczeniu jego majątku,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich,
i. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
j. podejmowanie innych czynności przewidzianych w statucie.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd jest
zobowiązany zawiadomić pisemnie członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed
terminem zgromadzenia. Przez formę pisemną rozumie się zawiadomienie pisemne lub
powiadomienie pocztą elektroniczną.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
f.
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§ 22
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zgromadzeniem Członków.
Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
Zasady działania Zarządu ustala regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak 4 razy
w roku.
§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia,
2. Określenie szczegółowych kierunków działania,
3. Ustalenie budżetu i preliminarzy,
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7. Powoływanie poradni, komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,
8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
13. Składanie sprawozdań ze swej działalności statutowej na Walnym Zgromadzeniu,
14. Zatrudnianie pracowników,
15. Ustanawianie pełnomocników,
16. Inne sprawy określone w statucie.
§ 24
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka Zarządu z
zastrzeżeniem pkt. 6.

2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu.
3. Do zawierania i rozwiązywania z prezesem Zarządu umowy o pracę, delegacji, urlopów

upoważniony jest ze strony Stowarzyszenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4. Do zawierania i rozwiązywania umów o pracę, urlopów i delegacji z pozostałymi członkami
Zarządu (i zwyczajnymi członkami) Stowarzyszenia upoważniony jest prezes Zarządu.
5. Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem Zarządu nie uchybia jego uprawnieniom
wynikającym z pełnionej w Stowarzyszeniu funkcji.
6. Dokonania czynności powodującej rozporządzenie mieniem Stowarzyszenia lub zaciąganie
zobowiązań powyżej kwoty 5000,00 PLN wymaga każdorazowo współdziałania co
najmniej dwóch członków Zarządu, w tym prezesa i jednego z wiceprezesów.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
jego działalnością,
2. Komisja składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
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§ 26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b. występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
lustracji,
c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
d. w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych
obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania zarządu,
e. zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie nie zwołania go przez Zarząd
f. w terminie lub trybie ustalonym statutem,
g. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub nie udzielenie)
absolutorium władzom Stowarzyszenia,
h. występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o uchylenie uchwał Zarządu
sprzecznych z prawem lub statutem stowarzyszenia.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komisji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji
we władzach Stowarzyszenia.

§ 27
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie
Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i
Sekretarza.
2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
a. Rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień
statutu,
b. Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami
Stowarzyszenia,
c. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,

d. Orzekanie w kwestii zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji.
3. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
a. Upomnienia,
b. Zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
c. Wykluczenie ze Stowarzyszenia.
4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu oraz

przeglądać i otrzymywać wszelkie dokumenty znajdujące się w posiadaniu Stowarzyszenia,
które mają związek z prowadzonymi przez Sąd sprawami.
5. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
Rozdział V - Majątek Stowarzyszenia
§ 28
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią
a. nieruchomości,
b. ruchomości,
c. fundusze,
d. dochody, uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej,
e. inne dochody.
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§ 29
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. Opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
c. w użytkowaniu Stowarzyszenia,
d. Dotacje,
e. Darowizny, spadki i zapisy,
f. Wpływy z działalności statutowej.
Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu
bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
Składki członkowskie powinny być wpłacane dwa razy w roku do końca I i III kwartału.
Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki, wg zasad ustalonych przez
Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 30
Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim 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”.

§ 31
Zakazuje się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, 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.
§ 32
Zakazuje się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, 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 organizacji.
Rozdział VI – Przepisy końcowe
§ 33
Statut i jego zmiany uchwalane są przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 34
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 35
Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób
przeprowadzenie likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 36
W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego statutu lub w sprawach spornych uchwały
podejmuje Walne Zgromadzenie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
§ 37
Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu
rejestrowego.

