STATUT

STOWARZYSZENIA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI „BONA FIDES”

§1
1. Stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA
FIDES” jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 855).
2. Nadzorującym organem Stowarzyszenia jest według art. 8 ust 5 pkt. 1 ustawy
Prawo o stowarzyszeniach Prezydent Miasta Lublina.
3. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą: Stowarzyszenie BONA
FIDES.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
§5
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

CELE STOWARZYSZENIA
§7
1. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie aktywności
obywatelskiej, przyczynianie się tym samym do budowy i wzmacniania
społeczeństwa lokalnego. Celami szczególnymi są:
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1) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej i pochodzącym ze środowisk dysfunkcyjnych;
2) wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego;
3) działanie na rzecz aktywizacji kobiet w rodzinie i społeczeństwie;
4) zwiększanie szans niepełnosprawnych w procesie integracji ze społecznością;
5) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
6) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa;
8) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
9) działalność charytatywnej;
10)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
11)promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12)działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
13)działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
14)działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15)kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16)wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;
17)ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
18)upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19)promocji i organizacji wolontariatu;
20)działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
21)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
§8
1. Cele Stowarzyszenia realizowane są między innymi poprzez:
1)
podejmowanie inicjatyw ważnych społecznie między innymi przez
prowadzenie akcji informacyjnej, organizowanie konferencji, prowadzenie
punktów konsultacyjnych;
2)
prowadzenie
działalności
leczniczej
w
ramach
usług
psychoterapeutycznych
3)
prowadzenie programów terapeutycznych, socjoterapeutycznych,
profilaktycznych, psychoedukacyjnych, m.in. poprzez realizowanie
treningów, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia, psychoterapii
indywidualnej i grupowej, specjalistycznych konsultacji, doradztwa
zawodowego, psychologicznego, prawnego.
4)
kreowanie aktywnych postaw między innymi przez organizowanie
szkoleń, konkursów, udzielanie informacji oraz promowanie słusznych
społecznie inicjatyw;
5)
gromadzenie funduszy na cele statutowe;
6)
wsparcie osób wykluczonych społecznie na poziomie indywidualnym,
instytucjonalnym i społecznym poprzez organizowanie i udzielanie

7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)

kompleksowej pomocy;
aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie
pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych
programów, wynikających z zadań statutowych;
udzielanie wsparcia finansowego, merytorycznego i szkoleniowego w
zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia;
współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla
osiągania wspólnych celów statutowych i dobra wspólnego
społeczeństwa.

propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez organizację
wydarzeń, kampanii oraz warsztatów;
Prowadzenie ośrodka pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
oraz specjalistycznego ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie
Prowadzenie form opieki nad dziećmi do 7 roku życia np. w formie
niepublicznego żłobka, klubu malucha, punktu przedszkolnego,
przedszkola

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
a) Osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie;
b) Osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę, jako
członkowie wspierający;
c) Osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo, jako członkowie honorowi.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i
członków honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski posiadający
pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych,
posiadający dobrą opinię oraz cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pragnący realizować cele Stowarzyszenia.
4. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia może nadać tytuł członka
honorowego osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla realizacji celów
Stowarzyszenia.
§10
1. Warunkiem zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest świadczenie
stałej i bezinteresownej pomocy na jego rzecz.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Walne
Zgromadzenie.
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§ 11
Członek wspierający posiada jedynie prawo do uczestniczenia z głosem doradczym, w
posiedzeniach Walnego Zgromadzenia. Obowiązkiem zaś jego jest świadczenie pomocy
na rzecz Stowarzyszenia, do której zobowiązał się w złożonej przez siebie specjalnej
deklaracji członkowskiej.
§12
1. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie
znaczących zasług na obszarze aktywności Stowarzyszenia.
2. Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego, podejmuje Walne
Zgromadzenie na wniosek przygotowany i uzasadniony przez Zarząd.
§13
Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa i obowiązki członka
zwykłego, zaś w zakresie obowiązków jest zwolniony od płacenia składek
członkowskich.
§14
Nabycie zwyczajnego członkostwa Stowarzyszenia następuje
zainteresowanego w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

na

wniosek

§15
1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do pracy i działalności na rzecz
Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych oraz przestrzegania statutu i
wydanych na jego podstawie uchwał oraz przyczyniać się do rozwoju
Stowarzyszenia i dbać o jego dobre imię.
2. Obowiązek płacenia składek członkowskich określi uchwała Walnego
Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
§16
Członkowie Stowarzyszenia posiadają prawo w szczególności do:
1) uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich;
2) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia;
3) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia;
4) posługiwania
się
emblematami
i
legitymacją
członkowską
Stowarzyszenia;
5) przeglądania w siedzibie Stowarzyszenia protokołów z posiedzeń
Walnego Zgromadzenia, uchwał Zarządu i postanowień Prezesa;
6) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej
działalności;
7) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom
Stowarzyszenie.

§17
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1. rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia albo pisemnie lub
ustnie wobec Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia, do czasu
przyjęcia rezygnacji, prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia ulegają
zawieszeniu;
2. wykluczenia, dokonanego przez Walne Zgromadzenia członków Stowarzyszenia
w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów. Wykluczenie może nastąpić
na wniosek każdego członka Stowarzyszenia w sytuacji rażącego naruszenia
statutu lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego, jak również na
skutek utraty przez członka zdolności do czynności prawnych, nieuiszczenia
składek członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy. Wykluczenie skutkuje
skreśleniem przez Zarząd z listy członków;
3. śmierci członka

ORGANY STOWARZYSZENIA
§18
1. Organami Stowarzyszenia są:
a)

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia;

b)

Zarząd Stowarzyszenia;

c)

Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna są wybieralne i mają kadencyjny charakter.
3. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2 trwa trzy lata i
wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań z ich
działalności.
4. Członkowie organów, o których mowa w ust. 2, pełnią funkcję do czasu objęcia
tych funkcji przez osoby nowopowołane.
§19

Zarząd i Komisja Rewizyjna mają charakter kolegialny, podejmują decyzje w formie
uchwał, zaś decyzje Prezesa są podejmowane w formie postanowień.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem
Stowarzyszenia, o uprawnieniach stanowiących
2. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia obraduje na posiedzeniach, które
odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
3. Do ważności Walnego Zgromadzenie członków Stowarzyszenia wymagana jest w
I terminie obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
4. W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia w I terminie, zwołuje
się zgromadzenia w II terminie. W II terminie ważne są decyzje podjęte przez
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faktycznie obecnych. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu następuje w
drodze pisemnej lub ustnej, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenie członków Stowarzyszenia zapadają większością
głosów, z tym, że do zmiany statutu Stowarzyszenia i do podjęcia uchwały o
rozwiązaniu Stowarzyszenia, odwołania Zarządu wymagana jest większość 2/3
głosów.
6. Do zadań Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
a)
rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności
poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na
zakończenie ich kadencji;
b)
wybór członków do organów Stowarzyszenia na następną kadencję;
c)
ustalenie składek członkowskich, ich wysokości;
d)
nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego;
e)
podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni;
f)
podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji lub połączenia Stowarzyszenia z
innym stowarzyszeniem.
7. Walne Zgromadzenie może zająć się każdą sprawą niezastrzeżoną do właściwości
innych organów Stowarzyszenia.
§21
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od trzech do pięciu osób wybieranych na
trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz dwóch
członków zarządu.
3. Jedynie z ważnych powodów można zrezygnować z funkcji członka Zarządu w
trakcie kadencji. Do tego, aby rezygnacja była skuteczna, wymagana jest zgoda
większości pozostałych członków Zarządu.
4. W przypadku wakatu składu Zarządu Stowarzyszenia, na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia następuje wybór członka dodatkowego
Zarządu.
5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§22
Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest raz w roku przedstawić Walnemu
Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia sprawozdanie z bieżącej działalności w tym
okresie.
§23
Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze
statutu oraz programów przyjętych przez Walne Zgromadzenie. Do zadań szczególnych
należą:
a) ogólna organizacja pracy Stowarzyszenia;
b) udzielanie Prezesowi upoważnienia do dokonywania, zastrzeżonych z uwagi na
wartość zobowiązania przekraczającą 200 000 zł, czynność prawną

c) sporządzanie i zatwierdzanie rocznych bilansów oraz rocznych sprawozdań
finansowych;
d) sporządzanie sprawozdań ze swej działalności.
§24
1. Członkowie Zarządu reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni
są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie i w porozumieniu, z tym, że
jednym z nich winien być Prezes lub Wiceprezes Zarządu. W przypadku
zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 200 000 zł, wymagane jest
upoważnienie do dokonywania takich czynności prawnych udzielone przez
Zarząd Stowarzyszenia.
3. Do dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na koncie
Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie i w
porozumieniu, z tym, że jednym z nich winien być Prezes lub Wiceprezes
Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
§25
W przypadku stwierdzenia niegospodarności w dysponowaniu środkami
Stowarzyszenia oraz w przypadkach działania na szkodę Stowarzyszenia lub sprzecznie
ze statutem Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia może odwołać Zarząd
uchwałą podjętą większością 2/3 głosów (votum nieufności).
§26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa
się od trzech do pięciu osób wybranych przez Walne Zgromadzenie członków
Stowarzyszenia na trzyletnią kadencję, z tym, że dwóch członków jest
rezerwowych, na wypadek odwołania lub rezygnacji członka dotychczasowego.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie innych organów
Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna dokonuje raz w roku badania dokumentacji finansowej
Stowarzyszenia w kierunku jej zgodności z prawem i zasadami racjonalnej
gospodarki finansowej, a także celami statutowymi Stowarzyszenia. Komisja
Rewizyjna bada również:
a)
przestrzeganie statutu oraz wydanych na jego podstawie uchwał;
b)
realizację programów działania Stowarzyszenia;
4. Komisja Rewizyjna obowiązana jest raz w roku przedstawić Walnemu
Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia sprawozdanie z ostatniego badania
dokumentacji.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
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za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w
takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie
wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
7. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w
Zarządzie Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być
spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku
małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu.
§27
1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą złożyć rezygnację z pełnionych
funkcji wyłącznie w formie pisemnej. Do przyjęcia rezygnacji uprawnione jest
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA
§28
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dotacji i subwencji organizacji rządowych i samorządowych, jak
również organizacji pozarządowych oraz ofiarności publicznej, a także z
działalności statutowej i z innych źródeł.
2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.
3. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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”;
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Stowarzyszenia;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, jego organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§29
Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest do prowadzenia rejestru przychodów i
wydatków Stowarzyszenia według zasad ogólnie przyjętych, z uwzględnieniem należytej
staranności i dbałością o dobro Stowarzyszenia.
§30
Składki członkowskie, ich wysokość i sposób uiszczania ustanawiane są uchwałą
Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia.
§31
W przypadku likwidacji Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na rzecz organizacji
realizującej podobne cele statutowe jak Stowarzyszenie.
ZMIANA STATUTU
§ 32
1. Zmiana statutu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów, na
wniosek co najmniej 5 członków. Zmiana statutu nie może dotyczyć jego
podstawowych celów.
2. Organem uprawnionym do dokonywania wykładni statutu jest Walne
Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które podejmuje uchwałę w sprawie na
wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§33
1.
a)
b)

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów, na
wniosek co najmniej 5 członków. Uchwała w w/w sprawie określa:
Przeznaczenie majątku Stowarzyszenia;
Skład komisji likwidacyjnej;
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c)
2.

Podstawowe zasady likwidacji.
W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu.

Lublin, dnia 01 września 2016 roku

