
S T A T U T 
STOWARZYSZENIA „FORUM CHRZEŚCIJAŃSKIE” 

W JÓZEFOWIE 
(Tekst ujednolicony) 

 
I. Postanowienia ogólne . 

 
&.1 

 
1.”FORUM CHRZESCIJAŃSKIE” –zwane dalej „Forum”- stanowi  niezależne i dobrowolne     
stowarzyszenie osób , które za podstawę swojej działalności przyjmują zasady etyki 
katolickiej i wartości  patriotyczne . 
2.”Forum” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. –Prawo o Stowarzyszeniach 
(Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1989r. Nr.20,poz.104 wraz z późniejszymi zmianami – tekst 
jednolity Dz.U. z dnia 31 lipca 2001r. nr.79,poz.855). 
 
 

&.2 
 
1.Terenem działania „Forum” jest województwo mazowieckie. 
2.Siedzibą „Forum” jest miasto Józefów . 
 

&.3 
 
„Forum” posiada osobowość prawną i może być członkiem innych krajowych i zagranicznych 
organizacji o podobnym zakresie działania . 
 
 
II. Cele i zadania „Forum” oraz sposoby ich realizacji . 
 
 

&.4 
 

1.Celem „Forum” jest : 
 

1.1.Działalność związana z rekreacją , kulturą i sportem . 
1.2.Organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego ,duchowego społeczeństwa w    
      zależności od zainteresowania społecznego . 
1.3.Działalność klubów i świetlic . 
1.4.Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej . 
1.5.Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania  
     finansowego w ramach opieki społecznej . 
1.6.Prowadzenie działalności informacyjnej , wydawniczej i kulturalno-oświatowej . 
1.7.Kształtowanie demokratycznych form współżycia ludzi i przestrzeganie w działaniu etyki  
      katolickiej . 
 
2.Realizacja celów „ Forum” 
 
2.1.Dla realizacji ustalonych celów „Forum” powołuje tematyczne zespoły lub powierza  



      wykonanie określonych zadań poszczególnym członkom . 
2.2.Podejmuje inne formy działalności , które są konieczne dla realizacji zadań  
      Stowarzyszenia . 
            
             
 
III.  Członkowie . 
 
 

&.5 
 

1.Członkowie „Forum” są zwyczajni i wspierający . 
2.Członkiem zwyczajnym „Forum” może być osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do    
   czynności prawnych , która : 
- akceptuje Statut „Forum” 
- złożyła pisemną deklaracje przystąpienia do „Forum” zaakceptowaną przez Zarząd 

„Forum” 
3.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna , która złoży pisemną 
   deklarację o przystąpieniu do „Forum” w charakterze członka wspierającego  
    zaakceptowaną przez Zarząd „Forum” . 
 

&.6 
 
Członek zwyczajny „Forum” ma prawo : 
 
1.Brać czynny udział z głosem decydującym w Walnych Zebraniach „Forum” oraz w pracach  
   jego agend . 
2.Wybierać i być wybieranym do władz „Forum” . 
3.Korzystać z pomocy „Forum” w zakresie jego działalności . 
4.Odwoływać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków . 
 

&.7 
 

Członek zwyczajny „Forum” ma obowiązek : 
 
1.Przestrzegać postanowień Statutu ,regulaminów i uchwał władz „Forum” . 
2.Brać czynny udział w pracach „Forum” . 
3.Opłacać regularnie składki członkowskie . 
 

&.8 
 

Członek wspierający posiada prawo uczestniczenia w pracach wszystkich agend „Forum” 
wyłącznie z głosem doradczym bez czynnego i biernego prawa wyborczego i jest 
zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu i terminowego uiszczania składek . 
 

&.9 
 

Członkostwo ustaje na skutek : 
 
1.Dobrowolnego wystąpienia członka , złożonego na piśmie Zarządowi . 



2.Skreślenia z listy członków na skutek nieopłacania składek przez okres 6 miesięcy  
   po uprzednim pisemnym upomnieniu . 
 
3.Wykluczenia uchwałą Zarządu „Forum” w przypadku naruszenia postanowień Statutu ,  
    regulaminów i uchwał władz „Forum” . 
4.Śmierci 
 
 
IV. Władze „Forum”. 
 

&.10 
 

Władzami „Forum” są : 
 
1.Walne Zebranie Członków . 
2.Zarząd . 
 

&.11 
 

Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna  , odrębna od organu zarządzającego i 
niepodlegająca mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru , przy czym 
członkowie organu kontroli i nadzoru : 
-    nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku  
      pokrewieństwa ,powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia , 
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej , 
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pot 8 ustawy 
z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (Dz.u.Nr.26 ,poz.306,z 2001r.Nr.85,poz.924 i Nr.154,poz.1799,z 
2002r.Nr.113,poz.984 oraz z 2003r.Nr.45,poz 391 i Nr.60,poz.535); 

 
 
 

&.12 
 

1.Najwyższą władzą ”Forum” jest Walne Zebranie Członków , które w trybie zwyczajnym 
   odbywa się co najmniej raz w ciągu roku . 
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na 
   żądanie Komisji rewizyjnej lub na żądanie 1/3 liczby członków .                                         
 
 
3.O zwołaniu Walnego Zebrania członkowie powinni być zawiadomieni co najmniej 14 dni 
   przed określonym terminem jego odbycia się . 
 

&.13 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy : 
 
1.Uchwalenie lub zmiana Statutu. 



2.Wybór , uzupełnienie lub odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub ich poszczególnych       
członków.      
3.Podejmowanie uchwał dotyczących kierunku działania . 
4.Ocena działalności Zarządu i podejmowanie decyzji w sprawie udzieleni Zarządowi  
   absolutorium . 
5.Ustalenie źródeł uzyskiwania środków finansowych oraz określenie wysokości składek 
   członkowskich . 
6.Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał zarządu o skreślenie z listy członków 
   lub wykluczenia za Stowarzyszenia . 
 

&.14 
 

Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  
conajmniej połowy członków .W przypadku braku quorum zebranie może się odbyć tego samego 
dnia w drugim terminie pod warunkiem podania tej informacji w zawiadomieniu o zwołaniu 
Walnego Zebrania Członków .W drugim terminie uchwały zapadają zwykła większością głosów 
bez względu na ilość obecnych . 
 

&.15 
 

1.Zarząd składa się z 3 do 7 członków i jest wybierany na okres 5 lat w głosowaniu tajnym zwykłą  
   większością głosów . 
2.Podział funkcji w zarządzie następuje w trybie jego ukonstytuowania się przy czym składa 
   się on z Prezesa ,Sekretarza ,Skarbnika .Dopuszcza się wybór Wiceprezesa i Członków . 
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Zarząd kieruje bieżącą działalnością „Forum” a w szczególności : 
 
1.Realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków . 
2.Reprezentuje „Forum” na zewnątrz i działa w jego imieniu . 
3.Ustala plan pracy . 
4.Zwołuje i organizuje Walne Zebrania Członków . 
5.Powołuje tematyczne zespoły do realizacji określonych zadań . 
6.Powierza wykonanie określonych zadań poszczególnym członkom . 
7.Podejmuje uchwały w sprawie zobowiązań finansowych . 
8.Reprezentuje spory wewnątrz organizacyjne wynikłe na tle działalności „Forum” . 
9.Przyjmuje członków zwyczajnych i wspierających oraz podejmuje uchwały o skreślenie 
   lub wykluczenie ze Stowarzyszenia . 
 

 
 

&.17 
 

Pisma i dokumenty w imieniu „Forum” wymagają podpisów dwóch członków Zarządu 
w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu . W przypadku zobowiązań majątkowych niezbędny jest 
podpis Prezesa lub Wiceprezesa lub Skarbnika . 
 

&.18 
 



1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał . 
2.Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół . 
3.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności conajmniej połowy 
   składu Zarządu .W razie równości rozstrzyga głos Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu  
   prowadzącego posiedzenie . 
 

&.19 
 

1.3-osobowa Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 2 lat w głosowaniu jawnym 
   zwykłą większością głosów . 
2.Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór i kontrolę działalności finansowej Zarządu oraz 
   kontroluje zgodność Uchwał ze Statutem . 
3.Komisja Rewizyjna dokonuje przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 
   „Forum” . 
4.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 3 członków  
   Komisji . W razie obecności tylko 2 członków – jednomyślnie . 
 
 
V.  Fundusze 
 

&.20 
 

Fundusze „Forum” stanowią : składki członkowskie , darowizny i dochody własne . 
 
            &.21 
 
Zgodnie  z art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o  
    wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003r.) , zabrania się : 
- udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do  

jej 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” , 

- przekazania ich majątku na rzecz ich 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 , 

- wykorzystania majątku na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich  
-  bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu , o którym mowa w 
art.3 ust.3 , 

- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których 
uczestniczą członkowie organizacji , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 
osób bliskich . 

 
 
Vl. Zasady dokonywania zmian Statutu . 
 
 



 
&.22 

 
 
 

1.Statut może być zmieniony przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów 
   w obecności conajmniej połowy uprawnionych do głosowania . 
2.W razie braku quorum określonego w pkt.1 podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu  
   może nastąpić na następnym Walnym Zebraniu Członków większością 2/3 głosów bez 
   względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania . 
 
Vll. Sposób rozwiązywania się „Forum” . 
 

&.23 
 

1.Rozwiązanie „Forum” może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków , 
  zwołanego specjalnie w tym celu , podjętej większością 2/3 głosów w obecności 
  conajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania . 
 
2.Przepisy &.21 pkt2 mają odpowiednie zastosowanie . 
3.Uchwała o rozwiązaniu „Forum” powinna określać zasady rozdysponowania majątku „Forum”. 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za zgodność 
Zarząd „Forum” 
 
 
 
 
 
Józefów ; dnia 18 czerwca 2009r 
 



 
 
  

 
 
 

 
 

    
 
 

 
 
 
 

 


