STATUT
Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
(tekst ujednolicony)
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 20 czerwca 2017 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w skrócie
„Niebieska Linia” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i
prawnych, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym Rejestrowym w Warszawie i posiadającym
osobowość prawną.
§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
Stowarzyszenia jest Warszawa. Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych spraw
może zatrudniać pracowników.
§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
§ 5.
Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia
§ 6.
Cele Stowarzyszenia obejmują:
1. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównanie szans tych rodzin i osób.
2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa.
4. Ochronę i promocję zdrowia.
5. Edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa.
6. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.
7. Działania w celu rozpoznania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia
fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji.
8. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
9. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet i dzieci oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn.
10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
11. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
12. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
13. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
14. Promocję i organizację wolontariatu.
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15. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji.
16. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
17. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka.
18. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji publicznej oraz innymi
podmiotami realizującymi zadania z zakresu działalności pożytku publicznego.
19. Wszystkie wyżej wymienione cele są realizowane na rzecz osób uwikłanych w przemoc
domową, ze względu na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku
do reszty społeczeństwa.
§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współprace z organizacjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnych
celach działania.
2. Prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym
w przemoc w rodzinie (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna i terapeutyczna).
3. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych.
4. Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy
na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych rozwiązań.
5. Zabieranie głosu w publicznych sprawach dotyczących zagadnień związanych
z przemocą w rodzinie.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 8.
Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§ 9.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna
o pełnej zdolności do czynności prawnych, która zostanie polecona przez dwóch członków
stowarzyszenia, złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.
§ 10.
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla
działalności Stowarzyszenia.
2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na
wiosek Zarządu.
§11.
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie
materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.
2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w
formie uchwały.
3. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
§ 12.
Członek zwyczajny ma prawo do:
 wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;
 czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
 uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
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otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na
warunkach preferencyjnych;
zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

§ 13.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
 aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;
 przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 14.
Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka - bez czynnego i biernego prawa wyborczego - i
jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.
§ 15.
Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i
jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.
§ 16.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 zgonu członka;
 skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich
przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu;
 dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
 wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
 utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną lub wstrzymania
zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.
§17.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30
dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18.
Władze Stowarzyszenia tworzą:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.
§ 19.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z
głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.
§ 20.
Zwyczajne Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako
sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i planowanym
porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli statut nie
stanowi inaczej, uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej jednej drugiej członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim
terminie - bez względu na liczbę obecnych.
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Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
2. ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia;
3. ustalanie wysokości składki członkowskiej;
4. podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia
oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i wydawniczej;
5. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych
statutem;
6. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz
przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;
7. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;
8. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
9. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie
kadencji;
10. rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 21.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech
miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 22.
Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad,
powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc kalendarzowy przed
terminem.
§ 23.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności - w pierwszym terminie - co najmniej jednej drugiej wszystkich członków Stowarzyszenia
lub - w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie
stanowią inaczej.
§ 24.
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz dwóch członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia.
3. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu (przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia).
4. Podziału funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom
Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia
dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
6. Uprawnienie do reprezentacji Stowarzyszenia przysługuje Prezesowi Zarządu i członkowi Zarządu
lub dwóm członkom Zarządu.
7. Skład pierwszego Zarządu wybierany jest na zebraniu założycielskim.
8. Podział funkcji pierwszego Zarządu jest dokonywany na zebraniu założycielskim.
§ 25.
Do uprawnień Zarządu należy:
1. organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a nieuregulowanych
statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
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4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
5. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 26.
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu
osobowego Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§ 27.
1. Zebrania zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.
§ 28.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego i
sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich
członków Komisji Rewizyjnej.
4. Skład pierwszej Komisji Rewizyjnej wybierany jest na zebraniu założycielskim.
5. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z
nimi w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa.
6. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
§ 29.
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z
przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
2. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz
stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;
3. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;
4. sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości
członków;
5. delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§ 30.
W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym
przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu
pochodzącego z wyboru.
§ 31.
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa i członka Zarządu działających łącznie lub dwóch
członków Zarządu działających łącznie . W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa Zarządu, jego
obowiązki przejmuje zastępca Prezesa Zarządu.
Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§ 32.
1. Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z
ofiarności publicznej oraz dotacji państwowych i zagranicznych.
2.
Zabrania się
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a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jej 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 albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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 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,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

1.

2.
3.

§ 33.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
b) Pozaszkolnych form edukacji;
c) Wspomagania edukacji;
d) Badania rynku i opinii publicznej;
e) Opieki zdrowotnej;
f) Wydawania książek;
g) Wydawania czasopism i pozostałych periodyków;
h) Pozostałej działalności wydawniczej.
i) Produkcji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
j) Wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
Zakres działalności Stowarzyszenia może ulec zmianie.

§ 34.
Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

1.
2.
3.

§ 35.
Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.

§ 36.
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają podpisu: Prezesa Zarządu
i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 37.
Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby
członków, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 38.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeznaczeniu
majątku stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację
Stowarzyszenia.
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