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Tekst jednolity
STATUT STOWARZYSZENIA
WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Wolontariat św. Eliasza”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Kraków.
§3
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, oraz niniejszym Statutem.
§4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może powoływać oddziały terenowe w
granicach prawem dopuszczonych, działając w ramach regulaminu oraz niniejszego Statutu.
§5
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji
określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
§6
Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać
komunikaty, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział II
„Cele i zasady działania”
§7
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) Działalność charytatywna,
2) Promocja i organizacja wolontariatu,
3) Świadczenie pomocy osobom starszym, chorym i biednym,
4) Świadczenie pomocy sierotom, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich,
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5) Świadczenie pomocy rodzinom i ludziom dysfunkcyjnym,
6) Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom biednym, z grup dysfunkcyjnych,
niepełnosprawnym i ich opiekunom,
7) Promocja zatrudnienia i aktywizacji wśród osób dysfunkcyjnych,
8) Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji osób biednych, starszych i dysfunkcyjnych,
9) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
10) Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
11) Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dla osób ubogich,
starszych i dysfunkcyjnych,
12) Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
13) Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
14) Podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i
prawnymi w Polsce oraz poza jej granicami, prowadzącymi działalność zgodną ze Statutem
Stowarzyszenia,
15) Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i
prawnych prowadzących działalność zgodną ze Statutem Stowarzyszenia,
16) Prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie pomocy materialnej i opieki socjalnej, świadczeń medycznych, poradnictwa
prawnego, psychologicznego, zawodowego nad osobami starszymi, chorymi, samotnymi,
bezdomnymi, biednymi, dysfunkcyjnymi i innymi znajdującymi się w ciężkiej sytuacji
życiowej,
b) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, kościołami i innymi
organizacjami pozarządowymi,
c) współpracę z osobami i organizacjami fizycznymi oraz prawnymi, w kraju jak i za granicą,
d) działalność wydawnicza i organizowanie konferencji, prelekcji, poradnictwa, szkoleń z
zakresu działalności charytatywnej, leczenia, edukacji, promocji, zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej, profilaktyki i promocji zdrowia, pierwszej pomocy, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych, praw człowieka, praw pacjenta,
e) promowanie idei wolontariatu,
f) organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy, w
szczególności zbiórek publicznych, itp.
g) finansowanie i materialne wspieranie placówek prowadzących działalność zgodną ze
Statutem Stowarzyszenia,
h) tworzenie, prowadzenie centrum wolontariatu,
i) tworzenie, prowadzenie centrum rehabilitacji,
j) organizowanie warsztatów, spotkań, punktów konsultacyjno-terapeutycznych,
k) organizowanie turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych,
l) organizowanie i pomoc finansowa materialna domom dziecka i innym placówkom
opiekuńczym dla sierot,
m) organizowanie i pomoc finansowa materialna osobom ubogim z rodzin dysfunkcyjnych
niepełnosprawnym, chorym,
n) dofinansowanie kosztów leczenia osobom biednym,
o) organizowanie i rozdział darów,
p) organizowanie wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o charakterze
edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym.
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3. Wszystkie cele i zadania Stowarzyszenia określone w § 7 Statutu mogą być prowadzone
zarówno jako działalność odpłatna jak i nieodpłatna.
§8
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Całość dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej przeznaczona będzie na realizację
celów statutowych.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) uczestników,
c) honorowych,
d) wspierających.
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, niepozbawione praw publicznych, zamieszkałe tak w kraju jak i za granicą,
akceptujące cele Stowarzyszenia, przyjęte w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia na
podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele – za zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych, przyjęci w trybie określonym w ust. 1.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone
szczególnie dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje w
drodze uchwały Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie
cele Stowarzyszenia, przyjęte w trybie określonym w ust. 1.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz oraz oceniania ich działalności,
c) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Stowarzyszenia,
d) noszenia odznaki z godłem Stowarzyszenia oraz posiadania legitymacji członkowskiej.
2. Członkowie uczestnicy, honorowi i wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
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§ 12
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia,
c) udziału w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie z
wyjątkiem członków honorowych.
§ 13
1. Członkostwo ustaje w przypadku:
a) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
b) rozwiązania się Stowarzyszenia,
c) nieopłacenia składek przez okres przewyższający 6 miesięcy,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nie
przestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz etyki ogólnospołecznej,
e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego obejmującego karę
dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
f) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Władz Stowarzyszenia, które je
nadały.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. c orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1
pkt. d i e Sąd Koleżeński, które to organy zobowiązane są zawiadomić członka o wykluczeniu,
podając na piśmie przyczyny skreślenia lub wykluczenia wskazując prawo wniesienia odwołania
do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub
orzeczenia.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób, którym odmówiono przyjęcia w poczet
członków.
4. Członek może być ukarany karą organizacyjną upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach
członkowskich przez Sąd Koleżeński w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji
zadań i celów Stowarzyszenia, lub innego naruszenia postanowień Statutu i uchwał. W kwestii
odwołania stosuje się przepis ust. 2.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński, który powoływany jest po przekroczeniu liczby 100 członków
zwyczajnych. W przypadku mniejszej liczby członków funkcje te sprawuje Zarząd.
2. W przypadku gdy liczba członków przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje
zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybieranych w proporcji 1 delegat na 3 członków.
Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
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§ 15
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
2. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji,
skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według
kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków nie może
przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wyborów.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 16
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co
roku jako sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
a) Uchwały Zarządu podjętej większością ⅔ głosów,
b) Wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) Wniosku złożonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia
wniosku lub podjętej uchwały, o której mowa w ust. 2 i obraduje nad sprawami, dla których
zostało powołane.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków.
§ 18
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
b) Z głosem doradczym – członkowie uczestnicy, honorowi, wspierający oraz zaproszeni
goście.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,
sekretarz i członek.
§ 19
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej ½ ogólnej liczby członków, w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w
drugim terminie.
§ 20
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
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a) uchwalenie Statutu, podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się
Stowarzyszenia oraz w sprawach majątkowych,
b) wybór Zarządu, Komisji rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
c) uchwalenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalenie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawie
wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka,
h) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia.
ZARZĄD
§ 21
Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnym Zebraniem Członków,
kierującym całokształtem działalności Stowarzyszenia.
§ 22
Zarząd składa się od 1 do 4 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
§ 23
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący
Walnego Zebrania Członków.
Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy
uchwalone przez Zarząd.
Dla ważności pism i dokumentów wydawanych przez Zarząd w imieniu władz Stowarzyszenia,
z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 36, wymagane są dwa podpisy: jeden prezesa lub
wiceprezesa oraz jeden spośród pozostałych członków Zarządu.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy w roku.
§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
b) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
c) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków,
e) uchwalenie planów finansowych i planów działania,
f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
g) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
h) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
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uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
powoływanie jednostek terenowych,
wydawanie wiążących wytycznych co do kierunków działalności jednostek terenowych,
powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych, określanie ich zadań i
zatwierdzania ich regulaminów,
m) przyjmowanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia,
n) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
i)
j)
k)
l)

KOMISJA REWIZYJNA
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3-ch osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo –
gospodarczej działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej
działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie absolutorium dla
Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontroli żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
4. Przewodniczący Komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo
brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zebranie Członków w razie nie zwołania go przez
Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem.
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 27
1. Sąd Koleżeński (w przypadku powołania) składa się z trzech do pięciu członków, którzy na
pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych Władzach Stowarzyszenia.
§ 28
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
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2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
3. Postępowanie przed Sądem toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem stronom prawa
do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
§ 29
1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu,
b) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, a także między członkami i
Władzami Stowarzyszenia,
c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym Zebraniu Członków,
d) orzekanie o zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji Władz Stowarzyszenia ze
Statutem.
§ 30
1. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członkowskich, polegających na pozbawieniu uprawnień
statutowych na okres do trzech miesięcy,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 31
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach
Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.
§ 32
Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez
Walne Zebranie Członków.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 33
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki roczne członków Stowarzyszenia,
b) wpływy z imprez kulturalnych, konferencji i innych przedsięwzięć Stowarzyszenia,
c) darowizny, zapisy, spadki, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i
gospodarczej Stowarzyszenia,
d) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu lub dzierżawie Stowarzyszenia,
e) odsetki z lokat bankowych.
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3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań 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”.
4. Zabrania 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.
5. Zabrania się z wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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 Stowarzyszenia.
6. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
§ 34
Składki członkowskie winne być wpłacone do I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie
wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania
powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 35
Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób spośród prezesa, wiceprezesa oraz
skarbnika. Skarbnik może upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności innego członka Zarządu
do złożenia w jego imieniu podpisu.
Rozdział VI
Odziały terenowe
§ 36
Oddział terenowy Stowarzyszenia zwany dalej oddziałem powołuje Zarząd Stowarzyszenia
uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków,
w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie. W uchwale Zarząd
określa również teren działania oddziału terenowego oraz jego siedzibę.
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§ 37
1. Oddział nie posiada osobowości prawnej.
2. Oddział działa na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
§ 38
1. Działaniami Oddziału kieruje Dyrektor Oddziału powołany na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia, na okres jednego roku. Dyrektor Oddziału może zostać odwołany na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia, przed końcem okresu, na który został powołany.
2. Dyrektor Oddziału koordynuje realizację zadań i celów statutowych Stowarzyszenia na terenie i
jest podległy Zarządowi Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia może wydać Dyrektorowi Oddziału wiążące polecenia co do kierunku i
sposobu działania.
§ 39
Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w warunkach takich jak
przy powołaniu Oddziału określonych w § 37 niniejszego Statutu.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 40
Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością ⅔ głosów, w
obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez
organ rejestracyjny.
§ 41
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie
Członków większością ⅔ głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego
Zebrania Członków.
2. Po rozwiązaniu Stowarzyszenia cały jego majątek bez obciążeń przechodzi na własność Zakonu
Ojców Karmelitów – Prowincja Polska św. Józefa – z przeznaczeniem na działalność
charytatywną.
3. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu rejestracyjnego z
wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.
Niniejszym zatwierdza się tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza.

