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Statut 

 
Stowarzyszenia Pomocy Dziewczętom im. Eleonory Motylowskiej 

 
 

Rozdział I 
Przepisy  ogólne 

 
 

1.  Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom im. Eleonory Motylowskiej zwane dalej 
Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych, opierającym się na 
społecznej pracy jego członków. Członkowie Stowarzyszenia pragną nieść pomoc 
dziewczętom, które pochodząc z ubogich, dotkniętych często bezrobociem lub patologią 
środowisk nie mają możliwości zadbać o swoją przyszłość. Stowarzyszenie opierając się 
na nauce społecznej Kościoła Katolickiego stara się pomóc dziewczętom w zdobyciu 
kwalifikacji zawodowych, znalezieniu pracy, a także przygotowaniu ich do założenia 
własnej rodziny opartej na zasadach Ewangelii. 
 

2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie, a terenem działalności jest obszar 
całego kraju.  

      Terenowa Jednostka Organizacyjna będzie miała siedzibę w Krakowie. 
Terenowa Jednostka Organizacyjna może zosta utworzona przez co najmniej 10 członków                
Stowarzyszenia. 
 

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. 
Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. nr 20, 
poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. 

 
4. Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci i odznak zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 
5. Stowarzyszenie reprezentuje interesy dziewcząt  na zewnątrz, współpracuje jako 

równoprawny partner z innymi organizacjami o podobnym założeniu programowym na 
terenie kraju i poza jego granicami. 

 
 
 

Rozdział II 
Cele i formy działania 

 
 
6. Celem Stowarzyszenia jest: 
6.1. otoczenie opieką dziewcząt dotkniętych bezrobociem, zwłaszcza pochodzących               

z ubogich rodzin, 
6.2. udzielanie pomocy dziewczętom zaniedbanym wychowawczo w kierunku 

wyrównywania braków edukacyjnych, 
6.3. promowanie zasad moralności katolickiej wśród  dziewcząt  i przygotowywanie ich do 

założenia własnej rodziny, 
6.4. organizowanie kursów dokształceniowych dla dziewcząt, celem ułatwienia wejścia  

w dorosłe życie, 
6.5. organizowanie poradnictwa i pomoc w znalezieniu pracy, 
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6.6. wychowanie i otoczenie opieką dzieci i młodzieży, zwłaszcza dziewcząt, z rodzin 
patologicznych, niepełnych, dotkniętych bezrobociem. 

6.7. wspieranie dziewcząt studiujących oraz absolwentek w poszukiwaniu zatrudnienia. 

 
 

 
7. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez: 
7.1. organizowanie i prowadzenie własnych ośrodków opiekuńczo – wychowawczych  

i świetlic środowiskowych, 
7.2. organizowanie kursów dokształceniowych i prowadzenie nieodpłatnych hosteli dla 

dziewcząt poszukujących pracy, 
7.3. prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, 
7.4. organizowanie akcji charytatywnych, 
7.5. wydawanie publikacji informatorów dla absolwentek kursów oraz korzystających 

z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, 
7.6. współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania. 

 
8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych          

w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest 
przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych. 

8.1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatna pożytku publicznego w zakresie    
prowadzenia akademików 55.50.Z. 

8.2. Stowarzyszenie prowadzi następującą nieodpłatna działalność pożytku publicznego: 
22.11.Z.Wydawanie publikacji i informatorów dla absolwentek kursów. 
22.13.Z.Wydawanie publikacji i informatorów dla absolwentek kursów. 
55.11.Z.Organizowanie i prowadzenie własnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych 

i świetlic środowiskowych. 
74.50.A.Prowadzenie pośrednictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. 
80.42.Z.Organizowanie kursów dokształcających. 
85.31.B.Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych, prowadzenie hosteli. 
85.32.D.Prowadzenie pośrednictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. 
91.33.Z.Udzielanie pomocy dziewczętom zaniedbanym wychowawczo w kierunku 

wyrównywania braków edukacyjnych. 
 

9. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych może powołać terenowe 
jednostki organizacyjne. 

9.1. W sprawach powoływania terenowych jednostek organizacyjnych ustala się, że mogą być 
tworzone Oddziały Terenowe, które posiadają osobowość prawną (samodzielność 
w podejmowaniu zobowiązań). 

9.2. Oddziały Terenowe powoływane są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 
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Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
 
10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zamieszkujące w 

Polsce i za granicą, wyrażające chęć wspierania programu Stowarzyszenia. 
 
11.      Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
 
11.1.  zwyczajnych 
11.2.      wspierających 
11.3.      honorowych 
 
12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która 

posiada obywatelstwo polskie, deklarująca się wspierać Stowarzyszenie 
systematycznymi składkami oraz swoją pracą. 

 
13. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji 

Zarządu Stowarzyszenia. 
 
14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 
Stowarzyszenia. 

 
15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 

decyzji Zarządu Stowarzyszenia. 
 
16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 
 
17. Członek honorowy jest ustanawiany przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 
 
18. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
18.1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
18.2. korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
18.3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
18.4. zgłaszania wniosków odnośnie działalności Stowarzyszenia. 
 
 
19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
19.1. aktywnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 
19.2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
19.3. regularnego opłacania składek 
19.4. godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 
 
20. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo: 
20.1. korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
20.2. uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym, 
20.3. wypowiadania się i zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia 

funkcjonowania Stowarzyszenia. 
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21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek  członkowskich. 
 
22. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia. 
 
23. Członkostwo ustaje na skutek: 
23.1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, 
23.2. wykluczenia  na skutek nieprzestrzegania statutu i uchwał władz  Stowarzyszenia, 
23.3. działania na szkodę Stowarzyszenia, 
23.4. niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia i nieopłacaniu składek za okres         

6 kolejnych miesięcy, 
23.5. rozwiązania Stowarzyszenia. 
 
 
 

Rozdział IV 
Władze i struktura Stowarzyszenia 

 
 
24. Władzami Stowarzyszenia są: 
24.1. Walne Zgromadzenie Członków, 
24.2. Zarząd Stowarzyszenia, 
24.3. Komisja Rewizyjna. 
 
25. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na trzy lata, lub  

w razie potrzeby. Jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Jest zwoływane na wniosek 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia.  

 
26. Członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia zawiadamia się 

na 14 dni przed zebraniem. 
 
27. Uchwały Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest tajne. 
 
28. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
28.1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 
28.2. dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia, 
28.3. sporządzanie planów pracy i budżetu, 
28.4. inicjowanie i prowadzenie statutowych prac Stowarzyszenia, 
28.5. podejmowanie uchwał o nabywaniu lub zbywaniu majątku Stowarzyszenia, 
28.6.  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 
28.7. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
28.8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia. 
 
29. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi: 
29.1. prezes, 
29.2. v-ce prezes, 
29.3. sekretarz, 
29.4. skarbnik, 
29.5. trzech członków. 
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29.6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym   
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
30. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Ich wybór odbywa się 

w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.  
 
31. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 
31.1. realizowanie celów Stowarzyszenia, 
31.2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,  
31.3. zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia, 
31.4. sporządzanie planów pracy i budżetu, 
31.5. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 
31.6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 
31.7. przyjmowanie i skreślanie członków, 
31.8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 
31.9.  powoływanie i odwoływanie kierowników ośrodków i ustalanie wysokości 

wynagrodzeń dla zatrudnionego personelu. 
31.10. tworzenie i likwidacja terenowych oddziałów organizacyjnych.  
 
32. Posiedzenia Zarządu zwoływane są co najmniej raz na kwartał. Uchwały zapadają przy 

obecności 2/3 członków Zarządu. Głosowanie jest jawne. Na wniosek przynajmniej 
jednej osoby głosowanie odbywa się w formie tajnej. 

 
33. Na zewnątrz Stowarzyszenie reprezentują prezes, zastępca lub osoby upoważnione do 

tego przez Zarząd. 
 
34. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, 

zwłaszcza gospodarki finansowej. 
 
35. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego  

i sekretarza.  
 
35.1 Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
-  nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku 

małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu, 
- nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  
 
35.2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
- kontrolowanie działalności stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku,  
- składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzenia, 
- składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 
- członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 
 
36. 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 tym trybie można powołać 
nie więcej niż połowę składu organu.  
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Rozdział V 
Oddziały Terenowe 

 
 
37. Władzami Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia są: 
37.1. Walne Zebranie Oddziału, 
37.2. Zarząd Oddziału, 
37.3. Komisja Rewizyjna Oddziału. 
 
38. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
38.1. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy: 
38.2. uchwalanie planu działania i planu finansowego Oddziału Terenowego, 
38.3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału Terenowego, 
38.4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału 

Terenowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego, 
38.5. podejmowanie decyzji dotyczących udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi 

Oddziału Terenowego, 
38.6. wybór Zarządu Oddziału Terenowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego.  
 
39. Walne Zebranie Oddziału Terenowego zwoływane jest przez Zarząd oddziału 

Terenowego raz na trzy lata. O terminie Walnego Zebrania Oddziału zawiadamia Zarząd 
Oddziału wszystkich członków co najmniej na dwa tygodnie przez zebraniem. 

 
40. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest: 
40.1. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, 
40.2. na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Terenowego, 
40.3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego, 
40.4. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału Terenowego, 
40.5. O terminie Nadzwyczajnego Zebrania Oddziału Terenowego, Zarząd Oddziału 

zawiadamia wszystkich członków co najmniej na dwa tygodnie przez zebraniem, 
40.6. W miarę potrzeby Nadzwyczajne Walne Zebranie może wybrać, w czasie trwania 

kadencji, nowy Zarząd Oddziału Terenowego, nową Komisje Rewizyjną Oddziału 
Terenowego lub dokonać zmian w ich składzie. 

 
41. Do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału Terenowego uprawnieni są wszyscy 

członkowie Oddziału Terenowego Stowarzyszenia (dotyczy to Zwyczajnego 
i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Terenowego.) 

 
42. Zarząd Oddziału Terenowego składa się z  3 (trzech)  do 5 (pięciu) członków.  
42.1. Kadencja Zarządu Oddziału Terenowego trwa trzy lata. 
 
43. Do kompetencji Zarządu Oddziału Terenowego należy: 
43.1. kierowanie działalnością Oddziału Terenowego, 
43.2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału Terenowego i  władz Stowarzyszenia, 
43.3. sporządzanie planów pracy i budżetu Oddziału Terenowego oraz sprawozdań z ich 

wykonania, 
43.4. zbieranie składek członkowskich oraz zarządzanie majątkiem Oddziału Terenowego, 
43.5. reprezentowanie Oddziału Terenowego. Do składania oświadczeń woli w imieniu  

Oddziału Terenowego w tym zaciągania zobowiązań  majątkowych wymagane jest 
współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału Terenowego. 

43.6. podejmowanie zobowiązań finansowych i rozliczanie ich. 
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44. Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego składa się z trzech osób i wybiera spośród 
siebie przewodniczącego i sekretarza. 

44.1. Kadencja Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego wynosi 3 (trzy )lata. 
 
45. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą: 
45.1. kontrolowanie Oddziału Terenowego nie rzadziej niż raz do roku, 
45.2. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu. 
 
  

Rozdział VI 
Majątek i Fundusze 

 
 
46. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze. 
 
47. Na majątek Stowarzyszenia składają się: 
47.1. składki członkowskie, 
47.2. dotacje państwowe, 
47.3. darowizny i zapisy, 
47.4. dobrowolne wpłaty, 
47.5. działalność gospodarcza, 
47.6. dochody z ofiarności publicznej. 
 
48. Wysokość składek członkowskich i termin ich wpłat ustala Zarząd Stowarzyszenia  

z początkiem roku kalendarzowego. 
 
49. Wszelkie umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne w imieniu 

Stowarzyszenia podpisuje prezes, a w razie jego nieobecności v-ce prezes. 
 
50. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia. 
 
51. Zabrania się udzielani pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub 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. 

 
52. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż      w 
stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuję bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach. 

 
53. Zabrania się wykorzystywania majątku ma rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 

 
54. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 
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Rozdział VII 
Społeczne oddziały socjalizujące i edukacyjne. 

 
 

55. Społeczne oddziały socjalizacyjne i edukacyjne (np. świetlice, kursy edukacyjne, 
poradnie zawodowe, pośrednictwo pracy) powstają na podstawie uchwał Zarządu 
Stowarzyszenia. 

 
56. Teren działalności świetlic, kursów edukacyjnych, poradni zawodowych, pośrednictw 

pracy i ich siedziby ustala Zarząd Stowarzyszenia.  
 
57. Funkcje kontrolne nad standardem prowadzonych działań socjalizacyjno – edukacyjnych 

pełni Zarząd Stowarzyszenia. 
 
58. Kierownicy świetlic, kursów edukacyjnych, poradni zawodowych i pośrednictw pracy 

pełnią funkcję doradców Stowarzyszenia.  
 
59. Doradcy mogą uczestniczyć decyzją Zarządu w tych posiedzeniach Zarządu, na których 

są omawiane sprawy  ośrodków, którymi kierują. Posiadają uprawnienia opiniodawcze 
i inicjatywne. 

 
 
 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

 
 

60. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów ogólnej liczby uczestników 
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

 
61. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób 

jego likwidacji, natomiast majątek Stowarzyszenia przekazuje na rzecz Zgromadzenia 
Sług Jezusa. 

 
 
62. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

ogólnie obowiązujące.  


