(tekst jednolity)
STATUT
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie Modem jest organizacją ludzi, którzy pragną podjąć dzieło upowszechniania
idei miłości odwołującej się do wartości chrześcijańskich, a zwłaszcza nauczania Jana Pawła
II.
§2
1. Stowarzyszenie Modem zwane dalej „Stowarzyszeniem”, używa nazwy: Stowarzyszenie Modem.
2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Gdańsk.
§3
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy
wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także
poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. O uczestnictwie
w takiej organizacji decyduje Zarząd stosowną uchwałą. Zarząd wybiera również przedstawiciela,
który będzie reprezentantem Stowarzyszenia. Uzasadnione koszty reprezentacji pokrywa
Stowarzyszenie w miarę swoich możliwości.
§4
1. Stowarzyszenie posługuje się logo wyróżniającym je wśród innych organizacji.
2. Logo zatwierdza Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Wzór logo zawiera załącznik nr 1.
Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I METODY DZIAŁANIA
§5
Stowarzyszenie w prowadzeniu swojej działalności kieruje się wartościami chrześcijańskimi.

§6
Celami Stowarzyszenia są:
a) uwrażliwianie ogółu społeczeństwa na podstawowe wartości chrześcijańskie i etyczne oraz
propagowanie postaw odpowiedzialnej miłości,
b) promowanie zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze, sporcie
i innych formach zagospodarowania wolnego czasu oraz w akcjach letnich,
c) podejmowanie różnorodnych działań edukacyjnych w celu przygotowania i zwiększenia szans
młodych ludzi na rynku pracy,
d) stworzenie warunków rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży,
e) integrowanie i organizowanie młodzieży i dzieci wokół idei wolontariatu,
f) wyrównywanie szans edukacyjnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
g) propagowanie edukacji globalnej wychowującej dzieci i młodzież w zjednoczonej Europie
z poszanowaniem wielokulturowości, tolerancji i rozwojem kontaktów międzynarodowych.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie ośrodka wsparcia duchowego dla młodych,
b. opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym,
c. prowadzenie biblioteki, gromadzenie zbiorów,
d. prowadzenie kawiarenki internetowej,
e. organizację festiwali, spektakli, wernisaży, spotkań oraz pomoc przy organizacji nabożeństw,
f. wydawanie książek, płyt, biuletynów, ulotek, materiałów formacyjnych, informacyjnych w formie
tradycyjnej i multimedialnej,
g. przeprowadzanie spotkań poradnictwa i edukacji na temat przygotowania do życia w rodzinie i
społeczeństwie dla młodzieży, studentów, narzeczonych i małżonków,
h. prowadzenie klubu muzycznego,
i. przeprowadzanie warsztatów i kursów kulturalnych i edukacyjnych,
j. przeprowadzanie akcji profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych
środków odurzających,
k. prowadzenie sali gimnastycznej, zajęć kół sportowych i zajęć rehabilitacyjnych,
l. promowanie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych,
m. działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
n. organizowanie międzynarodowej wymiany osób m. in. poprzez współpracę z organizacjami
pozarządowymi,
o. prowadzenie internatu,
p. działalność obiektów kulturalnych,
q. działalność wspomagająca edukację,
r. działalność portali internetowych.
§8
Stowarzyszenie podejmuje wspólne przedsięwzięcia z innymi organizacjami o wspólnych ze
Stowarzyszeniem celach.

§9
1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom
fizycznym, osobom prawnym, instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez
Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust.1, oraz ich nadawanie należy do
kompetencji Walnego Zebrania.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających,
c. członków honorowych.
§11
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy
i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – którym
bliskie są wartości chrześcijańskie i które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię
czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.
§12
1. O przyjęciu osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd
Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej
rekomendacjami co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
§13
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
a. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji
celów Stowarzyszenia.
3.
a.
b.
c.
d.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
regularnie płacić składki członkowskie.

4. Stowarzyszenie do prowadzenia spraw związanych ze swą działalnością może zatrudniać
pracowników.
§14
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia
w następujących przypadkach:
a. rezygnacja z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
b. nieusprawiedliwione zaleganie przez członka, mimo pisemnego upomnienia z opłatą składek za
okres przekraczający 12 miesięcy,
c. śmierć członka.
3. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia
w następujących wypadkach:
a. prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
b. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia.
4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w §14 ust.2 pkt a, b i w ust. 3 Zarząd
umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
5. O podjęciu uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członek zostaje poinformowany
w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru (wliczając tu list polecony nieodebrany ale uznany
jako doręczony).
6. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w §14 ust.2 pkt a, b i w ust. 3 członek
Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni licząc od chwili otrzymania pisemnej
informacji o której mowa w §14 ust.5., do walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
§15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce
zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do
Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia za pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek wpierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
§16
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania,
której godność tę nada Walne Zebranie za szczególnie zasługi dla Stowarzyszenia.
§17
Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym – także w Walnym Zebraniu
Stowarzyszenia. §14 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio do członków wspierających
i honorowych Stowarzyszenia.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Postanowienia ogólne
§18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna.
§19
Wyboru i powoływania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania przez Walne Zebranie.
§20
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.
B. Walne Zebranie
§21
1.
2.
a.
b.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebrania dzielą się na:
zwyczajne,
nadzwyczajne.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. zapoznawanie się i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
b. zapoznawanie się i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia
z poprzedniego okresu sprawozdawczego, z położeniem szczególnego nacisku na kwestie
finansowe,
c. udzielanie – po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu
Zarządowi Stowarzyszenia,
d. uchwalanie programu działania oraz wysokości składek członkowskich,
e. wybór Zarządu Stowarzyszenia,
f. wybór Komisji Rewizyjnej,
g. uchwalanie zmian Statutu i decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia z uwzględnieniem § 36 i § 38

4.1
a.
b.
c.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd
z własnej inicjatywy
na żądanie Komisji Rewizyjnej
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4.2 Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
5 Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na kadencję cztero letnią i swoje funkcje
pełnią do odbycia kolejnego zwyczajnego Walnego Zebrania sprawozdawczo - wyborczego.
Jednak Nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
przed tym terminem i powołać w to miejsce nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej do
czasu odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo - wyborczego.
6 Uzupełnianie składu Władz Stowarzyszenia w innych przypadkach niż odwołanie (śmierć,
rezygnacja) dokonuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.
§22
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze
i raz na rok jako sprawozdawcze.
2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 21
dni przed jego odbyciem.
§23
1. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a. członkowie Stowarzyszenia - posiadający czynne i bierne prawo wyborcze
b. członkowie wspierający i honorowi - z głosem doradczym
§24
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia, po otwarciu go przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia – wybiera
Przewodniczącego Zebrania i jego zastępcę z pośród członków zwyczajnych.
2. Przewodniczący Walnego Zebrania kieruje obradami, czuwa nad prawidłowością ich przebiegu
i zgodnością ze Statutem podejmowanych uchwał. W przypadku wątpliwości dotyczących
interpretacji zapisów Statutu decydujące jest zdanie większości Walnego Zebrania czyli co
najmniej połowy z ogólnej liczby osób biorących udział w danym Walnym Zebraniu mających
prawa wyborcze.
C. Zarząd Stowarzyszenia
§25
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków Zarządu. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowań Zarządu,
gdy liczba głosujących jest parzysta decyduje głos prezesa.

§26
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia, w tym oświadczeń
dotyczących zobowiązań majątkowych, uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
§27
1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą w szczególności:
a. realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał
Walnego Zebrania,
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,
kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą stowarzyszenia oraz wykonywanie praw
wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia,
d. opracowywanie i przekazywanie stosownym władzom sprawozdania rocznego z działalności
Stowarzyszenia.
2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania
stosownych decyzji nie rzadziej niż raz w miesiącu.
C. Komisja Rewizyjna.
§28
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna stanowi odrębny od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej lub nadzoru organ.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi pomiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z 2001 r. z późn. zm.)
§29
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej,
b. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
c. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowań,
gdy liczba głosujących jest parzysta decyduje głos przewodniczącego.
§30
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby, inni jej członkowie mają prawo
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA
§31
1.
a.
b.
c.
d.

Majątek Stowarzyszenia tworzą:
ruchomości,
nieruchomości,
inne prawa majątkowe,
środki pieniężne.

2.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego celów statutowych.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
składek członkowskich,
dotacji, darowizn, spadków, zapisów, fundacji,
dochodów z własnej działalności gospodarczej,
dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
dochodów z majątku Stowarzyszenia,
ofiarności publicznej.
§32

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
§33
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego
celów statutowych, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.
§34
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, Zarząd Stowarzyszenia.

§35
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego 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
pokrewieństwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§36
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków.
§37
Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania go przez organ rejestrowy.
§38
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej
większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy
innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznaczony zostanie na cele rozwoju
Towarzystwa Ducha Świętego po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań i należności.

