
 - 1 - 

STATUT STOWARZYSZENIA 

„OTWARTY DOM" 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Otwarty Dom" Pomoc Polskim Dzieciom na 
Wschodzie - zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Stowarzyszeniem" i posiada 
osobowość prawną. 
 

§ 2.  

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach" z dn. 
7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. 
 

§ 3.  

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska oraz Litwa i Białoruś, o ile 
wymaga tego realizacja celów zawartych w Statucie. Siedzibą Stowarzyszenia jest Białystok. 
 

§ 4.  

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji. 
 

§ 5.  

Stowarzyszenie może używać własnego znaku graficznego i pieczęci. 
 
  

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 
§ 6.  

Stowarzyszenie jest społeczną organizacją zrzeszającą Polaków w kraju i za granicą 
uznających wartości chrześcijańskie, podejmujących działania na rzecz polskich dzieci na 
Wschodzie - w szczególności na Litwie i Białorusi, a także w naszym regionie. 
 

§ 7.  

Celem działania jest: 
1. Zacieśnienie więzi z Macierzą poprzez kultywowanie tradycji narodowej, zwyczajów i 

obyczajów, doskonalenie mowy ojczystej, poznawanie zabytków, dzieł literatury 
polskiej i sztuki. 

2. Kształcenie wrażliwości estetycznej. 
3. Praca w zakresie kształtowania osobowości, postawy moralnej i przygotowania 

młodzieży do samodzielnego życia w społeczeństwie. 



 - 2 - 

4. Pomoc charytatywna na rzecz dzieci i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem 
domów dziecka oraz ubogich rodzin z Podlasia. 

5. Działalność profilaktyczna i diagnostyczna, udzielanie dzieciom niezbędnej pomocy 
lekarskiej.  

6. Działania zmierzające do integracji rodzin zapraszających dzieci na święta i ferie 
zimowe oraz wakacje.  

7. Promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej, pozbawionej warunków do 
kontynuowania nauki. 

8. Wspomaganie członków Stowarzyszenia - w przypadkach losowych i trudnej sytuacji 
materialnej i zdrowotnej. 

§ 8.  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie świątecznego i wakacyjnego pobytu wychowanków domów dziecka w 

rodzinach z naszego regionu oraz kolonii, obozów, biwaków. 
2. Pozyskiwanie i kwalifikowanie rodzin, które zapraszają dzieci na świata i wakacje. 
3. Działalność turystyczno - pielgrzymkową. 
4. Organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów, zarówno rodzinom zapraszającym dzieci, 

jak i dzieciom z domów dziecka. 
5. Działalność kulturalną, artystyczną oraz sportową. 
6. Integrowanie rodzin - wspólna Msza Św., imprezy, wycieczki. 
7. Współpracę ze służbą zdrowia. 
8. Współpracę Stowarzyszenia z instytucjami i organizacjami religijnymi oraz 

społecznymi, jak również placówkami oświatowymi. 
9. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych promujących cele i 

działania Stowarzyszenia oraz edukacyjne. 
10. Pozyskiwanie funduszy oraz środków materialnych poprzez poszukiwanie sponsorów 

i fundatorów. 
 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

 
§ 9.  

Członkowie Stowarzyszenia mogą być: 
a.) Członkami zwyczajnymi, 
b.) Członkami wspierającymi,  
c.) Członkami honorowymi. 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 

a.) pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polski oraz cudzoziemiec, który złoży 
deklaracją członkowską oraz przedstawi rekomendację dwóch członków 
Stowarzyszenia. 

b.) młodzież od 16 do 18 roku życia - po uzyskaniu zgody prawnych opiekunów i 
złożeniu deklaracji. 

2. Członkami zwyczajnymi są założyciele Stowarzyszenia. 
3. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd na drodze Uchwały. 
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4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która 
przedstawi Zarządowi formy współdziałania i podpisze deklarację. Osoby zostają 
przyjęte do Stowarzyszenia Uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów. 

5. Tytuł   Honorowego   Członka   Stowarzyszenia   przyznaje   się   osobom   szczególnie 
zasłużonym dla Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. Zatwierdza go walne Zebranie 
członków. 

6. Na wniosek Zarządu członkom Stowarzyszenia może być przyznawana symboliczna 
pamiątka za szczególne zasługi. 

 
§ 10.  

A. Członek zwyczajny ma prawo do: 
1. Biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia. 
2. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia 

i jego władz. 
3. Noszenia odznaki, korzystania z opieki, wsparcia i rekomendacji Stowarzyszenia. 
4. Do korzystania z urządzeń technicznych, lokalu Stowarzyszenia - w celu realizowania 

podjętych zadań. 
 

B. Członek zwyczajny ma obowiązek:    
1. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 
2. Popierać i czynnie realizować jego cele i zadania. 
3. Przestrzegać przepisów prawa oraz zapisów Statutu i podjętych Uchwał. 
4. Regularnie opłacać składki członkowskie i ponosić inne niezbędne świadczenia na 

rzecz Stowarzyszenia. 
 
C. Członek wspierający Stowarzyszenia: 

1. Ma prawo korzystać ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z 
wyjątkiem prawa do głosowania. 

2. Może mieć głos doradczy. 
3. Ma obowiązek: 

a.) wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, 
b.) regularnie opłacać składki,  
c.) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i realizować cele statutowe. 

 
D. Członek honorowy może uczestniczyć w Walnym Zebraniu bez prawa do głosowania. 
 

§ 11.  

A. Utrata członkostwa może nastąpić poprzez: 
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia na skutek: 

a.) pisemnej rezygnacji członka złożonej do Zarządu, 
b.) z powodu śmierci członka. 

2. Wykluczenie poprzez Zarząd ze Stowarzyszenia: 
a.) za działalność sprzeczną ze Statutem i uchwałami Stowarzyszenia, 
b.) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku, 
c.) za brak jakiegokolwiek zaangażowania w pracach Stowarzyszenia przez cały rok. 
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B. Członek ma prawo - w wypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia - odwołać się do Walnego 
Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o decyzji 
Zarządu. 
 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 
§ 12.  

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zgromadzenie Członków 
2. Zarząd Stowarzyszenia 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
§ 13.  

Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 4 lata. 
 

§ 14.  

1. 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 obowiązującej liczby 
głosujących. 

2. (skreślony) 
3. Podczas obrad każdemu z członków przysługuje 1 głos. 

 
§ 15.  

A. Walne Zgromadzenie Członków 
1. Jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Zwołuje je Zarząd raz do roku - nie później niż do końca maja - w trybie zwyczajnym 

lub nadzwyczajnym oraz na pisemny uzasadniony wniosek dwóch członków Komisji 
Rewizyjnej powiadamiając wszystkich członków Stowarzyszenia, na co najmniej 14 
dni przed terminem obrad listem poleconym lub w inny skuteczny sposób, podając 
porządek obrad. 

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
a.) członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym, 
b.) członkowie wspierający - z głosem doradczym, 
c.) zaproszeni goście - z głosem doradczym. 

4. Głosowanie jawne, uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co 
najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, w drugim liczba 
obecnych członków nie obowiązuje. 

 
B. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. Uchwalenie Statutu i jego zmian. 
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
3. Uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
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§ 16.  

Zarząd Stowarzyszenia. 
1. Zarząd składa się z 3-7 członków Stowarzyszenia, w tym Prezesa 1-2 wiceprezesów, 

Skarbnika, Sekretarza 1-2 członków. 
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
3. Do kompetencji Zarządu należy: 

a.) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu przez 
Prezesa Zarządu łącznie z którymkolwiek Członkiem Zarządu. 

b.) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o ich 
wykluczeniu lub dyscyplinowaniu powodu naruszenia czy nieprzestrzegania  
Statutu. 

c.) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; podejmowanie uchwał, wydawanie 
regulaminów wewnętrznych. 

d.) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia. 
e.) Ustanawianie pełnomocnictw. 
f.) Zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami Stowarzyszenia; umowy 

zlecenia. 
g.) Dysponowanie finansami; ustalanie budżetu Stowarzyszenia. 
h.) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
i.) Powoływanie jednostek terenowych: określenie ich działań. 
j.) Dokoptowywanie członków Zarządu (nie więcej niż połowy) bez akceptacji 

Walnego Zgromadzenia Członków w okresie kadencji. 
 

§ 17.  

A. Komisja Rewizyjna. 
Składa   się   z   trzech   członków   wybranych   przez   Walne   Zgromadzenie,   w   tym 
Przewodniczącego. 
 
B. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia. 
2. Występowanie z wnioskiem przez minimum dwóch członków Komisji o zwołanie 

Warnego Zgromadzenia. 
3. Składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi bądź jego odwołanie. 
4. Przedstawiciel   Komisji   może   uczestniczyć   w  posiedzeniach   Zarządu   z   głosem 

doradczym. 
5. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
6. Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

 
Rozdział V 

Majątek i fundusze. 

 
§ 18. 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze.  
 

§ 19. 
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
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1. Wpisowe i składki członkowskie. 
2. Dotacje, darowizny i zapisy, spadki, dobrowolne ofiary. 
3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, z 

majątku Stowarzyszenia). 
 

§ 20.  

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 21.  

Dla ważności wszelkich pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa i jednego Członka 
Zarządu lub dwóch upoważnionych Członków Zarządu. 
 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 
§ 22.  

1. Uchwała Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia przez walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości 2/3 
głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz 
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. Zarząd zabezpiecza majątek Stowarzyszenia, w wypadkach spornych ma 
zastosowanie Prawo o Stowarzyszeniach. 

4. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu wniesionych przez Członków 
Stowarzyszenia. 

5. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa lub połowy Członków Zarządu czy Komisji 
Rewizyjnej w głosowaniu jawnym przy wymaganej bezwzględnej większości głosów 
przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim 
terminie ten wymóg nie obowiązuje. 


