Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2020:

STATUT STOWARZYSZENIA „RAFAEL”
- tekst jednolity
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Tworzy się Stowarzyszenie „Rafael”, którego Patronem jest św. Rafał Archanioł.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków, a terenem działalności obszar całego
kraju. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
§3
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość
prawną.
§4
Stowarzyszenie może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i innym podmiotom
zasłużonym dla Stowarzyszenia.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§5
Celem Stowarzyszenia jest działalność wychowawcza, dobroczynna, kulturalna,
oświatowa zgodna z nauką Kościoła Katolickiego, ze szczególnym uwzględnieniem
problemów młodzieży oraz działalność: wydawnicza, teatralna, filmowa i
medialna, pomoc społeczna.
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§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszystkimi prawnie dostępnymi środkami, w
szczególności przez:
1. produkcję filmów i innych materiałów wideo, ich promocję, oraz
wprowadzenie ich do obrotu, w szczególności sprzedaż licencji,
zwielokrotnianie na nośnikach cyfrowych, udostępnianie na platformach
VOD, współpracę z dystrybutorami w Polsce i za granicami,
2. wydawanie gazety “Dobre Nowiny”, jej promocję, oraz wprowadzenie do
obrotu,współpracę z wolontariuszami w Polsce i za granicami,
3. organizowanie działalności wydawniczej, edukacyjnej,
4. organizowanie koncertów dla młodzieży oraz innych imprez kulturalnych,
5. współdziałanie z instytucjami publicznymi, władzami kościelnymi,
administracyjnymi i innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą oraz
liderami działań społeczno-ewangelizacyjnych oraz z wolontariuszami
6. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej służącej wyłącznie
pomocy w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
7. reklamę,
8. wydawanie książek, czasopism i wydawnictw periodycznych, a także nagrań
dźwiękowych, pozostałą działalność wydawniczą,
9. działalność poligraficzną,
10.reprodukcję nagrań wideo i komputerowych nośników informacji,
rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo,
11. pozaszkolne formy kształcenia,
12. współpraca i wspieranie działalności osób i organizacji, które realizują cele zgodne
z celami stowarzyszenia, a także poprzez rozwój wolontariatu.

§7
1. Realizując cele określone w rozdziale II Statutu Stowarzyszenie opiera się na
społecznej pracy członków oraz dopuszcza możliwość zatrudnienia członków
stowarzyszenia, a także korzystania z ich usług.
2. Do prowadzenia swych spraw Zarząd może utworzyć biuro i zatrudniać
pracowników.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
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§8
Stowarzyszenie tworzą:
1)
członkowie zwyczajni,
2)
członkowie honorowi,
3)
członkowie wspierający.
§9
1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat,

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zostały przyjęte w drodze
uchwały przez Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej, w której
zobowiązały się do realizacji celów statutowych. Uchwała zarządu zostanie
podjęta nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji
członkowskiej. Treść deklaracji członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od

obywatelstwa zasłużone szczególnie dla rozwoju i działalności
Stowarzyszenia, przyjęte w trybie określonym w ust.1.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne

uznające cele Stowarzyszenia i wspierające materialnie Stowarzyszenie,
przyjęte w trybie określonym w ust. 1.
§10
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo udziału w pracach Stowarzyszenia,
a członkowie zwyczajni mają dodatkowo czynne oraz bierne prawo w wyborach do
wybieranych władz Stowarzyszenia a to Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§11

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1)
2)
3)
4)

realizacji celów statutowych,
przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
udziału w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
regularnego płacenia składek członkowskich.

§12
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1. Członkostwo zwyczajne, honorowe, wspierające ustaje na skutek:

1)
2)
3)

wystąpienia,
skreślenia,
wykluczenia

2. Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej rezygnacji

członka Stowarzyszenia z chwilą jej otrzymania przez Zarząd.
3. Skreślenie członka Stowarzyszenia następuje w przypadku śmierci członka

albo ograniczenia jego zdolności do czynności prawnych bądź utraty tej
zdolności przez członka Stowarzyszenia, a także w przypadku rozwiązania
lub likwidacji członka wspierającego będącego osobą prawną – na podstawie
uchwały Zarządu wskazującej przyczynę skreślenia.
4. Wykluczenie członka Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:

1)zaprzestania opłacania składek członkowskich lub zaprzestania
wspierania materialnego Stowarzyszenia (w przypadku członków
wspierających) – przez okres sześciu miesięcy,
2) rażącego naruszenia postanowień Statutu,
3) działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) naruszenia w inny sposób dobrego imienia Stowarzyszenia,
5) permanentnego uchylania się od podejmowania działań na rzecz
Stowarzyszenia.
5. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu wskazującej przyczynę
wykluczenia podjętej:
1)z własnej inicjatywy Zarządu – w przypadku, o którym mowa w
punkcie 1 ust. 4 niniejszego paragrafu,
2)na wniosek Komisji Rewizyjnej – w przypadkach, o których mowa
punktach 2-5 powyżej.
6. Zarząd zobowiązany jest powiadomić członka Stowarzyszenia o skreśleniu go z
listy członków Stowarzyszenia z powodu utraty bądź ograniczenia jego zdolności do
czynności prawnych albo wykluczeniu go ze Stowarzyszenia – w terminie jednego
miesiąca od podjęcia przedmiotowej uchwały wraz z podaniem przyczyny
skreślenia bądź wykluczenia.
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Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§13
1. Władzami Stowarzyszenia są:

a.
b.
c.

Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że
większość obecnych członków zawnioskuje o głosowanie tajne.

§14
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków obraduje jako Zwyczajne Walne Zebranie Członków
albo Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
§15
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwoływane co roku przez
Zarząd z własnej inicjatywy w terminie do końca czerwca jako zgromadzenie
sprawozdawcze, a co dwa lata jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w razie potrzeby przez
Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca
od podjęcia uchwały przez Zarząd lub zgłoszenia wniosku przez Komisję Rewizyjną
lub wymaganą liczbę członków zwyczajnych Stowarzyszenia i obraduje nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
zawiadamia członków Stowarzyszenia z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§16
1. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów,
chyba, że w Statucie postanowiono inaczej.
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3.Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem
obrad, a w innych jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia w składzie określonym w ust. 1 i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu
wobec podjęcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu
Członków oraz brać udział w głosowaniu na takim posiedzeniu za również za
pomocą narzędzi porozumiewania się na odległość(zwłaszcza z wykorzystaniem
Internetu lub telekonferencji) pod warunkiem, że narzędzie takie umożliwia co
najmniej przesył dźwięku w czasie rzeczywistym.
5. W razie woli uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków w sposób określony w
ustępie poprzedzającym należy poinformować o tym Zarząd nie później niż na 3
dni przed Walnym Zebraniem Członków.
6. Zarząd Stowarzyszenia dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zebrania
Członków ma prawo wybrać, za pomocą jakiego narzędzia będzie możliwe
uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członków w trybie opisanym w ust. 5.
7. Na liście obecności z Walnego Zebrania Członków umieszcza się informację o
członkach uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków w trybie opisanym w ust.
5.
8. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków
również poprzez swojego pełnomocnika. Pełnomocnictwo w formie pisemnej lub
też dokumentowej powinno zostać dostarczone Zarządowi nie później niż na 3 dni
przed terminem Walnego Zebrania Członków.
9. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo oddawać głos na Walnym Zebraniu
Członków korespondencyjnie - listownie lub poprzez pocztę elektroniczną. Z treści
korespondencji musi w sposób oczywisty wynikać, kto i na którą uchwałę oraz
jakiej treści oddaje głos. Korespondencja zawierająca oświadczenie o oddaniu
głosu musi wpłynąć najpóźniej do momentu rozpoczęcia Walnego Zebrania
Członków.
10. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, podpisany przez
przewodniczącego i protokolanta. Protokół powinien zawierać datę, miejsce obrad,
listę obecnych na nim osób uprawnionych do głosowania, wszystkie zgłoszone
wnioski i sprzeciwy oraz podjęte uchwały wraz z wynikiem głosowania.
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§17
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z
głosem stanowiącym, a ponadto mogą w nim uczestniczyć członkowie wspierający,
honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie zmian Statutu i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia,
2) powoływanie i odwoływanie bezwzględną większością głosów
członków zwyczajnych władz wybieralnych Stowarzyszenia, a to
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem § 21 i § 25;
3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
decydowanie o absolutorium dla ustępujących członków Zarządu na
wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie wniosków oraz propozycji zgłoszonych przez władze
wybierane Stowarzyszenia lub członków Stowarzyszenia,
5) uchwalanie składek członkowskich.
§19
1. Zarząd jest wybieraną władzą Stowarzyszenia kierującą całokształtem
działalności Stowarzyszenia.
2. Do składania oświadczeń woli oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, przy czym w sprawach
majątkowych, w tym w szczególności dla zaciągania zobowiązań jednym z dwóch
podpisujących się członków Zarządu musi być Skarbnik. Skarbnik może na piśmie
pod rygorem nieważności upoważnić innego członka Zarządu do złożenia w jego
zastępstwie podpisu.
3. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim
stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w
uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania
Członków.
§20
Zarząd składa się z:
1) Prezesa,
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2)
3)
4)
5)

Wiceprezesa,
Skarbnika,
Sekretarza,
Członka Zarządu.

§21
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, Zarząd jest upoważniony
do uzupełnienia składu we własnym zakresie, o ile wakaty dotyczą nie więcej niż
dwóch miejsc w Zarządzie.
W przypadku większej liczby wakatów wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków.
§22
Do kompetencji Zarządu należy:
1) określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia i
nadzór nad ich realizacją,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków,
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
8) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności
gospodarczej, jej zmianie, zawieszeniu lub zaprzestaniu jej
wykonywania, jak również prowadzenie działalności
gospodarczej i jej organizowanie,
9) ustalenie zakresu, zasad i form prowadzenia działalności
odpłatnej, nieodpłatnej, działalności gospodarczej,
finansowej, jak również ewidencji księgowej,
10)podejmowanie działań określonych w §4 Statutu,
11)podejmowanie innych decyzji lub działań leżących zgodnie z
postanowieniami Statutu w kompetencji Zarządu.
12)powoływanie i odwoływanie członków Rady Ekonomicznej, a
także wyznaczanie jej przewodniczącego.
§22a
1. Zarząd ma prawo powołać Radę Ekonomiczną, stanowiącą eksperckie ciało
doradcze Zarządu w zakresie spraw ekonomicznych i finansowych, a także
zarządzania.
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2. Rada Ekonomiczna nie jest władzą Stowarzyszenia, jej członkowie nie muszą
należeć do Stowarzyszenia.
3. Rada Ekonomiczna liczy od 2 do 15 osób.
4. Członkiem Rady Ekonomicznej może zostać osoba, której bliskie są cele
Stowarzyszenia, a jednocześnie wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w
szczególności w zakresie zarządzania, ekonomii, prawa, dzięki czemu może
służyć radą Zarządowi Stowarzyszenia.
5. Członkowie Rady Ekonomicznej pełnią swoje funkcje honorowo oraz
bezterminowo. Mogą otrzymać zwrot uzasadnionych wydatków związanych z
działalnością w Radzie. O zwrocie wydatków na rzecz członków Rady
Ekonomicznej decyduje Zarząd.
6. Pracami Rady Ekonomicznej kieruje przewodniczący,
7. Rada Ekonomiczna może służyć radą również innym władzom Stowarzyszenia
- w szczególności Komisji Rewizyjnej.
§23
1. Komisja Rewizyjna jest władzą wybieraną Stowarzyszenia powołaną do
sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§24
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę

2.

3.

4.

5.

statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia i jego
jednostek.
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze
swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o
udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu.
Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli, żądania wyjaśnień oraz usunięcia
nieprawidłowości.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek
Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych
władz z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zebranie Członków w razie nie
zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w Statucie.

§25
W przypadku wakatu w Komisji Rewizyjnej upoważnionymi do uzupełnienia jej

9

składu są pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W przypadku gdy wakat dotyczy
więcej niż 1 osoby – wyboru brakującego członka tego organu dokonuje Walne
Zebranie Członków.
§26
1. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia, a to Zarządu i Komisji Rewizyjnej
trwa dwa lata.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia ulega przedłużeniu do czasu wyboru nowych
władz.
§27
Wszystkie wybieralne władze Stowarzyszenia podejmują swoje uchwały zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków, chyba, że w
Statucie postanowiono inaczej.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§28
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1)
2)
3)
4)
5)

składek członkowskich,
dochodów z działalności Stowarzyszenia, w tym z działalności gospodarczej,
zapisów, spadków, nawiązek,
dochodów z majątku i praw Stowarzyszenia,
ofiarności publicznej, w szczególności ze zbiórek, także publicznych,
prowadzonych również poza granicami Polski oraz darowizn, według
określonego przez Zarząd regulaminu i harmonogramu,
6) dotacji, grantów.
§29
W celu prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenie może wyodrębnić
część majątku i przystępować do spółek lub spółdzielni.
§30
Dla popierania celów statutowych Stowarzyszenie może ustanowić fundację.
§31
Majątek Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych.
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§32
Stowarzyszenie odpowiada całym swym majątkiem za swe zobowiązania.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§33
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.
2. W uchwale Walnego Zebrania Członków dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia
wskazuje się cel, instytucję lub organizację na które ma być przeznaczony majątek
Stowarzyszenia.

KONIEC STATUTU
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