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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Art. 1 

§1. Stowarzyszenie „Pelikan”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją pozarządową, 

niedochodową, samopomocową i samorządną.  

§2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu zgodnie z porządkiem prawnym i 

Konstytucją RP. 

 

§3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane W Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 

0000008800 i ma osobowość prawną. 

 

Art. 2 

§1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdańsku. 

 

§3. Stowarzyszenie współpracuje oraz może być członkiem krajowych i zagranicznych 

organizacji o działalności zbliżonej do celów statutowych Stowarzyszenia. 

 

Art. 3 

Działalność Stowarzyszenia opiera się między innymi na pracy społecznej członków i 

wolontariacie. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników 

także spośród swoich członków. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

Art. 4 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wspierania ludzi i rodzin w rozwoju ich 

pozytywnego potencjału, w szczególności przez stwarzanie dzieciom optymalnych warunków 

rozwoju i ochrona dzieci przed każdym rodzajem przemocy poprzez wspieranie rodzin w 

podnoszeniu kompetencji opiekuńczych, wychowawczych, a także rozwój usług związanych 

ze wsparciem ludzi w sytuacji konfliktu oraz działań na rzecz podnoszenia jakości 

komunikacji międzyludzkiej. 

 

                                                           Art. 5 

Cele określone w Art.4 Stowarzyszenie realizuje przez: 

§1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące 

przestrzeganie praw dziecka. 

§2. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in.: 

a. poradnictwa rodzinnego, 

b. terapii indywidualnej i rodzinnej, w tym terapii par oraz terapii dzieci i młodzieży 

c. działalności edukacyjnej i szkoleniowej, 

d. inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia, 

e. wspieranie działań na rzecz rozwoju osobistego ludzi i przeciwdziałania wszelkim 

formom dyskryminacji i wykluczenia, w szczególności związanej z płcią, wiekiem, 
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niepełnosprawnością, rasą, orientacją seksualną, religią lub wyznaniem, narodowością 

lub pochodzeniem etnicznym, przekonaniami politycznymi. 

f. mediacji, facylitacji, indywidualnych warsztatów rozwoju kompetencji w konflikcie, 

konsultacji i wspierania organizacji w rozwoju systemów zarządzania konfliktem. 

g. obsługa adopcji i pieczy zastępczej, 

h. działalności wydawniczej, 

i. działalności informacyjnej i popularyzatorskiej, 

 

§3. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej 

oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji 

celów Stowarzyszenia. 

 

§4. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych wobec działaczy i pracowników 

Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących bezpośrednio z rodzinami i dziećmi. 

 

§5. Tworzenie warunków do rozwoju wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

 

§6. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami krajowymi i 

zagranicznymi oraz osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

 

§8. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia. 

 

§9. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z realizacją celów statutowych 

Stowarzyszenia, z której zarobek może być przeznaczony wyłącznie na te cele. 

 

§10. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

Art. 6 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na : 

a. zwyczajnych, 

b. honorowych. 

Art. 7 

§1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne identyfikujące się z celami 

statutowymi Stowarzyszenia. 

 

§2. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez 

Zarząd Stowarzyszenia decyzji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. 

 

§3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 

a. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia, 

b. zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia, 

c. uczestnictwa w formach działania Stowarzyszenia. 

 

§4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 

a. aktywnie i lojalnie uczestniczyć w pracy Stowarzyszenia, 
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b. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

c. wpłacać regularnie składki członkowskie. 

 

§5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie: 

a. zgonu członka, 

b. dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, 

c. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku, 

d. wykluczenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku rażącego działania na 

szkodę Stowarzyszenia, po uprzednim zaproszeniu zainteresowanego do złożenia 

wyjaśnień. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd większością co najmniej 2/3 

głosów, w obecności co najmniej 2/3  członków Zarządu. Od decyzji Zarządu 

przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 15 dni od 

daty powzięcia wiadomości. 

 

 

Art. 9 

§1. Członkami honorowymi mogą być osoby, które mają szczególne zasługi dla 

Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz rodzin i dzieci. 

 

§2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 

Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§3. Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich. Mają 

prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego prawa Wyborczego. Mają obowiązek 

przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

Art. 10 

§1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków, 

b. Zarząd Stowarzyszenia, 

c. Komisja Rewizyjna. 

 

§2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

 

Art. 11 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu 

członków danej władzy Stowarzyszenia. Wybór władz następuje w drodze uchwały podjętej 

w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. 

 

Art. 12 

Ustępujące władze Stowarzyszenia mają prawo zgłoszenia 50% kandydatów do nowych 

władz. 

 

Art. 13 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
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Art. 14 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

a. uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia, 

b. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

d. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję 

Rewizyjną lub członków, 

e. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

f. uchwalanie zmian statutu, 

g. postanawianie o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

                                                         Art. 15 

§1. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 5 lat, a 

sprawozdawcze raz na rok. 

 

§2. O terminie Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej 

na 14 dni przed zebraniem. 

 

Art. 16 

§1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane z podaniem celu: 

a. na podstawie uchwały Zarządu, 

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c. na żądanie 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, 

d. na wniosek Zarządu w przypadku zmniejszenia się jego stanu poniżej 1/3 ilości 

członków pochodzących z wyboru. 

 

§2. Postanowienia Art.15 §2 stosuje się odpowiednio. 

 

§3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 

 

Art. 17 

§1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 osób. 

 

§2. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa. 

 

§3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu 

Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej jak 2/3 

liczby członków pochodzących z wyboru. 

§ 4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

Art. 18 

§1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

a. nadzór i zarządzanie placówkami i jednostkami organizacyjnymi niezbędnymi do 

realizacji celów statutowych, 

b. reprezentowanie Stowarzyszenia  na zewnątrz, 

c. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
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d. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia i wykonywanie w związku z tym 

czynności organizacyjnych i finansowych, 

e. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia, 

f. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków, 

g. ustalanie rocznego budżetu oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej, 

h. przekładanie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań i 

bilansów, 

i. tworzenia placówek, sekcji, zespołów i innych form służących realizacji celów 

statutowych oraz, w razie potrzeby, uchwalanie przedmiotu, zakresu i regulaminu ich 

działalności, 

j. wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zakładem pracy, w tym 

zatrudnienia i zwalnianie pracowników, 

k. przyjmowanie członków, prowadzenie ich ewidencji, stwierdzanie utraty członkostwa 

oraz ustalenie wysokości składek członkowskich, 

l. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, 

m. umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa, zaciąganie zobowiązań majątkowych i inne 

akty prawne podpisują w imieniu Zarządu Stowarzyszenia dwie osoby: zawsze Prezes 

lub Wiceprezes oraz członek Zarządu, 

n. powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru robót i innych, 

o. rozpatrywanie skarg i zażaleń, 

p. wykonywanie zleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, a także kontroli 

zewnętrznej, 

q. podejmowanie innych zadań zmierzających do zrealizowania celów Stowarzyszenia. 

 

§2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż raz na miesiąc. 

 

 

Art. 19 

§1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia i składa się z 3 członków. 

 

§2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z członkostwem w 

Zarządzie Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia: 

a. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, 

związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu, 

b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

 

§4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działań Stowarzyszenia, 

b. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z oceny działalności 

statutowej i finansowej Stowarzyszenia, 

c. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz 

zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
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§6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku. 

 

§7. Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji ma prawo uzupełnienia swojego składu w 

miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 2/3 jej składu pochodzącego z 

wyboru. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

 

Art.20 

§1. Majątek i Fundusze Stowarzyszenia stanowią: 

a. nieruchomości, 

b. ruchomości, 

c. fundusze, 

d. wartości niematerialne i prawne. 

 

§2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

a. składki członkowskie, 

b. wpływy ze zbiórek, 

c. darowizny, 

d. dotacje i subwencje, 

e. przychody uzyskane za wykonane usługi, 

f. dochody z własnej działalności gospodarczej, 

g. inne wpływy, w tym dopuszczone prawem wpływy z darowizn podatku od osób 

fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

 

§3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

 

§4. Zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w 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", 

b. 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 następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach, 

c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia przez jego 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, 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 
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Art. 21 

§1. Zmiany w statucie, rozwiązanie Stowarzyszenia następują na Walnym Zebraniu 

Członków w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych  na 

Walnym Zebraniu. 

 

§2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznacza jego likwidatora, określa sposób 

likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi. 

 

 

ROZDZIAŁ VI  
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA I NIEODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

Art.22 

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego 

zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

                                                                Art. 23 

Stowarzyszenie realizuje odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie 

wymienionym w artykule 4.1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

b. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

c. działalności charytatywnej,  

d. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

e. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

f. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, 

g. promocji i organizacji wolontariatu, 

h. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka 

i. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

Art. 24 

Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 

(PKD) przedstawia się następująco: 

a. 58.11.Z Wydawanie książek, 

b. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

c. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 

d. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych, 

e. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych, 

f. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów, 

g. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

h. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych, 

i. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

j. 85.5 Pozaszkolne formy edukacji, 

k. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
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l. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 

m. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, 

n. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

o. 91.01.A Działalność bibliotek, 

p. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

 

 

Statut został uchwalony na Zebraniu Założycieli w dniu 11.09.2000 r. w Gdańsku. 

Poprawki w statucie uchwalono na Walnych Zebraniach Członków w następujących dniach: 

29.03.2011 r., 23.09.2020 r.  

 

 

 

 

 


