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Statut Stowarzyszenia Dobry Moment 
 

Patronką Stowarzyszenia jest Św. Joanna Beretta Molla 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie o nazwie Dobry Moment zwane dalej „Stowarzyszeniem" jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu 

podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjnych, 

kulturalnych, artystycznych i informacyjnych na rzecz rozwoju, wzrostu 

świadomości społecznej, aktywizacji i poprawy jakości życia kobiet. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego 

statutu. 

 

§ 2. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok. 

2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o 

tym samym lub zbliżonym charakterze działania. 

4. Stowarzyszenie może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych. 

 

§ 3. 

 Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 

 

§ 4. 

1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: „Stowarzyszenie Dobry Moment” oraz 

wyróżniającego ją znaku graficznego. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej w języku polskim: „DM”, zaś dla 
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celów współpracy międzynarodowej posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranym języku obcym. 

 

§ 5. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać 

biura. 

 

II. Cele i zasady działania Stowarzyszenia 

§ 6. 

 Celem Stowarzyszenia jest: 

1) Inspirowanie kobiet do samodoskonalenia i rozwoju osobistego; 

2) Działanie na rzecz podtrzymywania tradycji domowej, pielęgnowania archetypu 

kobiety oraz rozwoju świadomości społecznej i kulturowej kobiet;  

3) Udzielanie pomocy kobietom w pokonywaniu trudności życiowych na różnym 

etapie ich życia;  

4) Propagowanie i rozwijanie zainteresowań i pasji kobiecych; 

5) Propagowanie roli kobiet w środowisku domowym i zawodowym;  

6) Działanie na rzecz integracji środowisk kobiecych celem wymiany doświadczeń i 

realizowania wspólnych inicjatyw, a także celem wspólnej aktywności o 

charakterze rekreacyjnym i towarzyskim; 

7) Poprawa jakości życia kobiet i ich rodzin; 

8) Promowanie przedsiębiorczości kobiet i wspieranie społecznych inicjatyw kobiet;  

9) Umożliwianie rozwoju osobistego członkiń stowarzyszenia poprzez kursy i 

szkolenia; 

10) Propagowanie wartości katolickich; 

11) Udzielanie kobietom i ich rodzinom wsparcia psychologicznego, emocjonalnego i 

intelektualnego; 

12) Promocja aktywnych form wypoczynku, turystyki, aktywności fizycznej, 

społecznej, kulturalnej i naukowej; 

13) Działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz sportu; 
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14) Promocja i ochrona zdrowia, w szczególności zdrowia prokreacyjnego; 

15) Wdrażanie i promocja rozwiązań służących rozwojowi społeczeństwa 

informacyjnego; 

16) Wspieranie i organizowanie własnych badań naukowych w dziedzinie nauk 

społecznych, psychologicznych, kulturowych i nauk o zdrowiu; 

17) Upowszechnianie idei wolontariatu; 

18) Kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa podlaskiego, jako obszaru 

atrakcyjnego turystycznie, kulturowo i gospodarczo; 

19) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

20) Działalność na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Polski, poprzez opiekę i 

wsparcie w sprawach kultury, edukacji, dziedzictwa, zdrowia, rynku pracy, 

aktywizacji obywatelskiej oraz ochrony praw; 

21) Działalność charytatywna i pomoc społeczna na rzecz osób potrzebujących; 

22) Promocja i działanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

w tym przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie; 

23) Promocja i ochrona środowiska naturalnego oraz ekologii; 

24) Działanie na rzecz dialogu międzypokoleniowego; 

25) Działanie na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży; 

26) Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnych; 

27) Integracja środowisk akademickich, młodzieżowych, naukowych; 

28) Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i przyrody;  

29) Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

30) Działalność ewangelizacyjna. 

 

§ 7. 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej 

działalności pożytku publicznego poprzez: 

1) Działalność oświatowa (w tym m.in. szkolenia, kursy, warsztaty, prelekcje, 

pokazy, panele dyskusyjne, seminaria, konferencje, wykłady); 

2) Działalność dobroczynna (imprezy i zbiórki charytatywne w celu pozyskania 

środków finansowych na działalność statutową); 
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3) Działalność kulturalna (organizowanie i udział w imprezach kulturalnych, 

wystawach oraz innych wydarzeniach o zasięgu lokalnym, regionalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym); 

4) Prowadzenie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań 

związanych z celami statutowymi; 

5) Działalność wydawnicza w zakresie materiałów informacyjnych i reklamowych 

(biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.) związanych z realizacją celów 

statutowych; 

6) Wymiana informacji i doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia, a także 

pomiędzy środowiskami kobiecymi; 

7) Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej poprzez organizację 

wyjazdów, warsztatów, prelekcji; 

8) Zakładanie stron internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi, a 

także tworzenie internetowych platform informacyjnych oraz forów dyskusyjnych 

dla Stowarzyszenia; 

9) Organizacja czasu wolnego kobiet i ich rodzin, wycieczek i aktywnego 

wypoczynku; 

10) Prowadzenie poradnictwa oraz doradztwa mającego na celu wspomaganie kobiet i 

ich rodzin; 

11) Tworzenie systemu motywacyjnego dla kobiet oraz wspomaganie procesu 

kształcenia i rozwoju osobistego; 

12) Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień 

oraz aktywizacji zawodowej i działalności gospodarczej kobiet; 

13) Wymiana doświadczeń i współpraca z innymi podmiotami i instytucjami, których 

cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia; 

14) Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania 

środków i realizacji wspólnych programów, wynikających z zadań statutowych; 

15) Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi w obszarach, gdzie są one 

partnerami dla inicjatyw i działań podejmowanych przez Stowarzyszenie; 

16) Współpraca z lokalnymi, krajowymi oraz międzynarodowymi przedsiębiorcami;  

17) Wspieranie i promocja inicjatyw kobiecych; 

18) Organizowanie przedsięwzięć i akcji mających na celu udzielenie wsparcia i 

pomocy kobietom; 

19) Udział członków Stowarzyszenia w zewnętrznych konferencjach, seminariach, 
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warsztatach, forach, szkoleniach, imprezach mających na celu zdobycie, 

poszerzenie i wymianę wiedzy w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia; 

20) Organizowanie i wspieranie zajęć i warsztatów rekreacyjnych, relaksacyjnych, 

aktywizujących i innych, promujących zdrowy styl życia i aktywność kobiet i ich 

rodzin; 

21) Propagowanie oraz czynny udział w działaniach lokalnych, mających na celu 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 

22) Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych, prezentowanie stanowiska w 

mediach; 

23)  Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z 

realizacją celów statutowych; 

24) Organizowanie konferencji, seminariów, marszów, happeningów, kampanii na 

rzecz zasygnalizowania lub rozwiązania problemów związanych z celami 

statutowymi; 

25) Prowadzenie prac naukowo-badawczych związanych z realizacją celów 

statutowych; 

26) Organizowanie imprez rekreacyjnych oraz sportowych; 

27) Organizowanie klubów zainteresowań i klubów integracyjnych; 

28) Organizowanie działań ewangelizacyjnych t.j. seminaria, formacje, rekolekcje dla 

kobiet i ich rodzin. 

 

III. Członkowie Stowarzyszenia 

§ 8. 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna 

może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

1) zwyczajnych, 

2) wspierających, 

3) honorowych. 

 

§ 9. 

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: 
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1) złoży deklarację członkowską na piśmie, 

2) przedstawi rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w 

ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

 

§ 10. 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

2. 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 

Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. 

 

§ 12. 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 13. 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 

2) uczestniczenia w walnych zebraniach członków, 
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3) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

4) regularnego opłacania składek. 

 

§ 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 są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§ 15. 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej 

na ręce Zarządu; 

2) wykluczenia przez Zarząd: 

a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań, 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; 

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu; 

4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego; 

2. 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. 

 

IV. Organy Stowarzyszenia 
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§ 16. 

Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 17. 

1. 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 5 lat. 

 

IV. I. Walne Zebranie Członków 

§ 20. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 

pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego 
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terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed 

terminem Walnego Zebrania. Przez prawidłowe zawiadomienie rozumie się 

zawiadomienie telefoniczne albo zawiadomienie przesłane za pomocą listów 

poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną na 

wskazany adres mailowy przez Członka Stowarzyszenia. Jeśli na zebraniu nie ma 

wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w 

ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

6. 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. 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

2) uchwalanie zmian statutu, 

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku,  

8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego. 

 

IV. II. Zarząd 

§ 22. 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 
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uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na 

zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z od 4 do 6 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i 

Sekretarza. 

3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego 

nieobecności Wiceprezes Zarządu albo inny członek Zarządu. Posiedzenia 

odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku. 

 

§ 23. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

7) zwoływanie Walnego Zebrania, 

8) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

 

IV. III. Komisja Rewizyjna 

§ 24. 

1. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 osób w tym przewodniczącego 

wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 

2. 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: 

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia; 
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2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu; 

3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną 

działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia; 

4) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium 

Zarządowi; 

5) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub 

bezczynnego członka Zarządu; 

6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków; 

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego 

Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie. 

 

V. Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia 

§ 26. 

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

1) składki członkowskie; 

2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej; 

3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty; 

4) dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd. 

 

§ 27. 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach 

majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. 

2. W przypadku wieloosobowego Zarządu do zaciągania zobowiązań powyżej 

kwoty dziesięciu tysięcy złotych wymagane jest podjęcie uchwały w głosowaniu 

jawnym większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu. 

 

VI. Postanowienia końcowe 
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§ 28. 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – 

dwóch trzecich, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie 

Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku 

Stowarzyszenia. 

 


