STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ EWANGELIZACJI I
KRZEWIENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

„BOGU CHWAŁA!”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Na Rzecz Ewangelizacji i Krzewienia Kultury Chrześcijańskiej „Bogu Chwała!”
działa w oparciu o przepisy zawarte w ustawie: Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity:
Dz. U. Nr 79/2001 poz.855).
2. Stowarzyszenie działa na podstawie wyżej wymienionych przepisów oraz niniejszego Statutu
i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Ewangelizacji i Krzewienia Kultury Chrześcijańskiej „Bogu Chwała!”
zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją chrześcijańską o charakterze dobrowolnym i
samorządnym.
4. Skrócona nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie „Bogu Chwała!”
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rumia.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Powiatu Wejherowskiego i terenu Archidiecezji Gdańskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw.
§4
1. Stowarzyszenie dla realizacji swego celu, może podejmować ścisłą współpracę z innymi
katolickimi stowarzyszeniami, ruchami krajowymi i zagranicznymi oraz z innymi
Kościołami chrześcijańskimi zgodnie z wymogami dialogu ekumenicznego.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§6
1. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach:
duchowym, kulturalnym, ekumenicznym, społecznym, charytatywnym, międzyosobowym i
międzynarodowym.
2. Stowarzyszenie realizując swój cel podejmuje pracę w służbie Nowej Ewangelizacji, by
usilnie dążyć do osiągnięcia ścisłego związku między wiarą a życiem.
§7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. modlitwę, rekolekcje, śpiew
b. wspieranie grup modlitewno-ewangelizacyjnych przy parafiach,
c. organizowanie koncertów, przedstawień teatralnych, różnego rodzaju montaży słownomuzycznych, warsztatów,
d. wydawnictwa,
e. spotkania ewangelizacyjne, np. w szkołach, zakładach pracy, szpitalach, domach opieki i
pomocy społecznej,
f. zespoły muzyczne,
g. promowanie wartości prorodzinnych,
h. zaangażowanie środków masowego przekazu.
2. Stowarzyszenie podejmuje wszelkie inne działania konieczne dla osiągnięcia celu
instytucjonalnego, a także sprzyja inicjatywom podejmowanym przez członków
Stowarzyszenia, jeżeli zostały zaaprobowane przez Zarząd.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§8
Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§9

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, ochrzczone, które
uczestniczą w działalności Stowarzyszenia w sposób stały i przynależały do Stowarzyszenia
przynajmniej przez rok w charakterze członków wspierających oraz zostały wpisane do księgi
członków Stowarzyszenia. W szczególnych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może
skrócić okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 10
1.

2.

Członkami wspierającymi mogą być:
a. osoby pełnoletnie, ochrzczone, które przynależą do Stowarzyszenia i uczestniczą w
działalności Stowarzyszenia,
b. małoletni, którzy ukończyli 16 rok życia, ochrzczeni, uczestniczący w działalności
Stowarzyszenia,
c. osoby prawne, oraz organizacje społeczne, kulturalne, zawodowe, turystyczne i
rekreacyjne, opieki społecznej oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek
Zarządu, albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 14

1.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi nie mają obowiązku opłacania składek członkowskich.

1.

2.

§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na
ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
(a) z racji ważnych powodów dotyczących niewypełniania zobowiązań
członkowskich przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
(b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
(c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
(d) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
(e) niepłacenia składek członkowskich przez okres przynajmniej jednego roku.
c. śmierci członka lub ustania bytu prawnego przez członka wspierającego.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

1.

§ 17
Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu
głosowania tajnego.

2.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że
dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 19
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie Członków
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

§ 20
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata,
jako sprawozdawczo-wyborcze.
O miejscu, terminie oraz porządku dziennym Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd
Stowarzyszenia zawiadamia członków, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem
listami lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru. Za skuteczne powiadomienie
uznaje się potwierdzenie odbioru zawiadomienia w formie pisemnej lub elektronicznej.
Walne Zebranie podejmuje uchwały w obecności przynajmniej połowy członków zwykłą
większością głosów, z wyjątkiem sytuacji określonej w pkt.6. niniejszego paragrafu. W
przypadku braku kworum, po konsultacji z sekretarzem, przewodniczący zwołuje zebranie w
drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania
Członków.
Zmiany w statucie Stowarzyszenia podejmowane są przez Walne Zebranie w obecności
przynajmniej 3/5 członków Stowarzyszenia, większością co najmniej 2/3 głosów.
Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 21
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. uchwalenie wysokości składek członkowskich,
j. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd
§ 22
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia składa się
z:
a. Prezesa,
b. Wiceprezesa,
c. Skarbnika
d. dwóch Członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
§ 23
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
b. podejmowanie inicjatyw dla realizacji celów Stowarzyszenia,
c. przyjmowanie deklaracji członkowskich,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków

e. wydawanie wytycznych organizacyjnych w celu przygotowania Walnego Zebrania
Członków,
f. stwarzanie warunków do współpracy i utrzymywanie łączności ze wszystkimi
osobami, grupami i środowiskami, które realizują cele zbieżne z celami
Stowarzyszenia określonymi w Statucie i pozostają poza formalnymi strukturami
Stowarzyszenia,
g. odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg członkowskich,
h. ustalanie zasad płatności składek członkowskich,
i. wykonywanie uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków
2. Zarząd zwoływany jest przez Prezesa lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu.
Informacja o takim zebraniu powinna dotrzeć do członków Zarządu co najmniej na dwa dni
przed ustalonym terminem zebrania.
3. Zarząd podejmuje swoje uchwały większością 4/5 członków zarządu.
4. Cały Zarząd, jak i każdy z jego członków, może być odwołany z ważnych przyczyn uchwałą
Walnego Zebrania Członków podjętą większością dwóch trzecich głosów, przy obecności
przynajmniej połowy członków. Wniosek o odwołanie Zarządu, jak i każdego z jego
członków, musi zostać podpisany przynajmniej przez pięciu członków zwyczajnych.

Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.

§ 24
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a.
kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b.
ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c.
składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d.
wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e.
f.

wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub
bezczynnego członka Zarządu,
wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 26
1.

2.
3.

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności
publicznej,
b. dotacje, subwencje, granty
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.

Sposób reprezentacji
§ 27
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 28
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co 3/5 uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
Statut przyjęto uchwałą nr 2/2015 w dniu 22 wrześnian 2015 r.

