Statut OSCOW
Tekst Ujednolicony Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Członków OSCOW z dnia 16.04.2004r.,uchwałami Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Członków OSCOW z dnia 10.11.2004r., uchwałami
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków OSCOW z dnia 30.06.2007r. i z
12.10.2007r. OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH
ORGANIZACJI WIEJSKICH
STATUT
Stowarzyszenia O. S. C. O. W.
PREAMBUŁA
Stowarzyszenie O.S.C.O.W. jest związkiem stowarzyszeń katolickich organizacji rolniczych
działających w ramach narodowego ruchu pomocy rolnikom i mieszkańcom polskiej wsi. W
obecnej sytuacji, jakiej znalazło się polskie rolnictwo, wszystkie działania mające na celu
poprawę bytu mieszkańców wsi mają głębokie uzasadnienie. Dlatego też ideą naczelną
Stowarzyszenia jest zarówno bezterminowa gotowość do udzielania pomocy potrzebującym
rolnikom jak i pogłębianie kultury chrześcijańskiej wśród mieszkańców wsi.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich zwane dalej
stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym oraz posiadającym osobowość
prawną związkiem stowarzyszeń, działającym w celu nie zarobkowym. Stowarzyszenie
prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
§2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§4.
Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji powołanych do realizacji podobnych
celów w kraju i za granicą.
§4a
Stowarzyszenie działa zgodnie:
- z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz. 873),
- z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79

poz.855, z późn. zm.),
- z niniejszym statutem.
ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia
§5.
Celem Stowarzyszenia jest:

1) wspieranie rozwoju zdrowotnego, kulturalnego i gospodarczego polskiej wsi,
2) niesienie doraźnej pomocy finansowej i materialnej osobom pozbawionym środków do
życia,
3) organizowanie systematycznej pomocy finansowej i materialnej dla ludzi i instytucji
dotkniętych klęskami żywiołowymi,
4) przeciwdziałanie bezrobociu na wsi,
5) krzewienie zasad i reguł moralnych wynikających ze społecznej nauki Kościoła,
6) propagowanie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców z terenów wiejskich i małych
miast
7) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu wsi i małych miast oraz ich
integracji ze społeczeństwem.
§6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie monitoringu potrzeb finansowych i materialnych w całym kraju a także
możliwości pozyskiwania środków na cele statutowe,
2) wspomaganie organizacyjne i finansowe działalności charytatywnej w środowisku
wiejskim
3) organizowanie i zbiórka pomocy materialnej w kraju i za granicą,
4) wspieranie i inicjowanie pomocy dzieciom z rodzin wiejskich ze szczególnym
uwzględnieniem wypoczynku letniego i zimowego,
5) wspieranie i inicjowanie rozwoju agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego,
6) współpracę z ośrodkami doradztwa rolniczego, uczelniami wyższymi i instytucjami
działającymi na rzecz wsi,
7) współpracę w zakresie celów statutowych z organami rządowymi i samorządowymi,
8) współpracę międzynarodową z organizacjami lub instytucjami realizującymi podobne cele
statutowe,
9) organizowanie wymiany międzynarodowej i praktyk szkoleniowych, a także wspieranie
rozwoju prywatnych kontaktów międzynarodowych ludności wiejskiej,
10) organizowanie dni kultury chrześcijańskiej na wsi oraz seminariów i odczytów
związanych z krzewieniem chrześcijańskich zasad moralnych,
11) ścisłą współpracę z Katolickimi Uniwersytetami Ludowymi na terenie całego kraju,
12) organizowanie szkoleń i zajęć oświatowych w zakresie kultury oraz sportu i turystyki,
13) kultywowanie tradycji w zakresie ludowego rzemiosła artystycznego, rękodzieła i sztuki
ludowej,
14) wspieranie młodzieży wiejskiej w zakresie nauki poprzez pomoc socjalną i stypendialną,
15) wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych mających związek z celami statutowymi.
16) Przeznaczenie całego uzyskanego dochodu na cele statutowe.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo
§7.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.
§8.
1. Członkiem zwyczajnym może być każde stowarzyszenie posiadające osobowość prawną
oraz stowarzyszenie zwykłe nie posiadające osobowości prawnej oraz inne organizacje
rolnicze i charytatywne.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może być inna osoba prawna mająca cele zarobkowe, która
zadeklaruje stałą składkę członkowską na cele Stowarzyszenia.
§9.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnych
deklaracji.
§10.
1. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu,
2. Stowarzyszenie ma prawo nadawać tytuł „Prezesa Honorowego”
3. Tytuł „Prezesa Honorowego” nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
§11.
1.Członek zwyczajny ma prawo:
a)wybierać osoby do organów Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego za wyjątkiem
czynnego prawa wyborczego. Jest on również zwolniony z opłacania składek członkowskich.
3. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym
za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
§12.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1)przestrzeganie postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
2) czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) opłacanie składek członkowskich.

§13.
Członkostwo ustaje na wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego pisemnie Zarządowi,
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek
członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy - po uprzednim pisemnym upomnieniu,
3) wykluczenia przez Zarząd za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub uchwał organów
Stowarzyszenia,
4) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§14.
Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem prezesa w
terminie jednego miesiąca od jej otrzymania.
ROZDZIAŁ IV
Organy Stowarzyszenia
§15.
I. Organami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zgromadzenie Członków,
2.Zarząd,
3.Komisja Rewizyjna,
4.Opiekun Duchowy,
5.Sąd Koleżeński.
II. Opiekun duchowy ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów Stowarzyszenia.
§16.
Czas trwania kadencji organów Stowarzyszenia wynosi 5 lat z wyłączeniem Opiekuna
Duchowego.
§17.
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia
raz na 5 lat. Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd i podaje do wiadomości
członków na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w terminie do 3 miesięcy
od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje jedynie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.

§18.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) określanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium dla ustępującego Zarządu,
4) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5) określenie wysokości składek członkowskich,
6) ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu,
8) nadawanie tytułu członka honorowego,
9) rozpatrywanie odwołań dotyczących skreśleń lub wykluczeń,
10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§19.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów członków
obecnych. W razie równej liczby głosów, głosem rozstrzygającym jest głos
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§20.
Wszystkie głosowania przeprowadzane są w sposób jawny za wyjątkiem głosowań
dotyczących wyboru osób do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§21.
(skreślony)
§ 22
{skreślony}
§23.
1. Zarząd składa się z 9-12 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd konstytuuje się bezpośrednio po wyborach i wybiera ze swojego grona Prezesa, 2-5
Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, 1-2 Zastępców Sekretarza Generalnego, Skarbnika,
1-2 Zastępców Skarbnika.
§24.
Do obowiązków Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami
Członków,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) składanie corocznych sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
4) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

6) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
8) przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn,
9) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających rekomendowanych przez co
najmniej jedną organizację założycielską,
10) występowanie z wnioskiem o nadanie tytułu członka honorowego,
11) skreślanie i wykluczanie członków ze Stowarzyszenia,
12) uchwalanie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu,
13) rozpatrywanie wniosków o przyjęcie nowych organizacji rekomendowanych przez co
najmniej jedną organizację założycielską w skład Stowarzyszenia,
14) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia w skład innej organizacji krajowej
lub zagranicznej realizującej podobne cele statutowe,
15) w razie potrzeby powoływanie komisji problemowych lub komitetów doradczych,
16) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od kar nałożonych przez Sąd
Koleżeński.
§25.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3
miesiące.
§26.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Bezpośrednio po wyborach konstytuuje się
i wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
§27.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) badanie raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym pod względem
gospodarki finansowej,
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz
wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
§28.
Komisja Rewizyjna uchwala regulamin określającego tryb jej pracy.
§29.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na 6 miesięcy.
§30.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§31.
W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organa te mogą dokooptować
nowego członka do swojego składu, z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może
przekraczać1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
§31a
1. Sąd Koleżeński jest organem powołanym do rozpatrywania spraw pomiędzy członkami, w
zakresie ich praw i obowiązków.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
§31b
1. Członkowie stowarzyszenia odpowiadają przed Sądem Koleżeńskim za:
a) naruszenie zasad Statutu, uchwał stowarzyszenia,
b) naruszenie zasad regulaminów
2. Sąd Koleżeński może ukarać członka:
a) upomnieniem,
b) naganą,
c) skierować wniosek do Zarządu o wykluczenie członka.
3. Od decyzji o której mowa w pkt. 2 przysługuje odwołanie do Zarządu.
4. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin.
§32.
1. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. W przypadku braku określonej liczby osób uprawnionych do głosowania, dla podjęcia
uchwały przewodniczący zebrania zwołuje następne zebranie, które odbywa się tego samego
dnia godzinę później a uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów uprawnionych,
obecnych na zebraniu.
ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
§33.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
§34.
Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd
§35.
Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań upoważnieni są dwaj członkowie
Zarządu w tym Prezes lub Skarbnik.

§36.
Propozycje wysokości składki członkowskiej przygotowuje Zarząd i przedkłada Walnemu
Zgromadzeniu do uchwalenia.
§36a
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia:
a) członkom Stowarzyszenia,
b) członkom organów Stowarzyszenia,
c) pracownikom Stowarzyszenia,
d) osobom, 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 albo związani są z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
§36b
Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów Stowarzyszenia 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.
§36c
Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu Stowarzyszenia.
§36d
Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§37.
Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania.
§38.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być
przeznaczony jego majątek.

