
STATUT

PRO-MAMA :  badawczo- kliniczne stowarzyszenie na rzecz  wspierania wczesnej relacji z
dzieckiem

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Pro-mama:badawczo-kliniczne stowarzyszenie na rzecz wspierania 
wczesnej relacji z dzieckiem"  i zwane jest dalej  Stowarzyszeniem.
Skrócona nazwa stowarzyszenia to "Pro - Mama".
 

§ 2

Terenem działalności jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą  Gdańsk.
 

§ 3

Stowarzyszenie zrzesza psychologów, pedagogów, socjologów, lekarzy, fizjoterapeutów, położne, 
doradców laktacyjnych oraz inne osoby, które pragną zaangażować się w pracę stowarzyszenia w 
oparciu o zasady zawarte w  niniejszym statucie.

§ 4

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
 

§ 5

Stowarzyszenie i jego władze używają pieczęci określających ich nazwę.
 

Rozdział II
Cele i metody osiągania celów

 
§ 6

Głównymi celami stowarzyszenia są:

1. działalność  na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci ze względu na
ich szczególną sytuację życiową;

2.  rozwój wiedzy empirycznej  i teoretycznej z dziedziny psychologii, socjologii i medycyny;

3. realizowanie pomocy psychoterapeutycznej dla rodziców i małych dzieci;

4. podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców i osób zajmujących się pomaganiem 
rodzinom;



5. dbałość o przestrzeganie standardów dobrej opieki nad rodziną i dzieckiem, zgodnych ze 
standardami WHO i Polskiego Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej  i Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka;

6. profilaktyka zdrowia psychicznego;

7. propagowanie wiedzy na temat zjawisk i  trudności  okresu okołoporodowego;

8. organizowanie i realizacja kompleksowej opieki dla matek małych dzieci. 

§ 7

Stowarzyszenie osiąga swoje cele w szczególności poprzez:

1. prowadzenie konsultacji wspierających rozwój wczesnych relacji  między rodzicami a dziećmi;

2. prowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności pomagania rodzicom małych 
dzieci;

3. prowadzenie szkoleń z zakresu wspomagania rozwoju psychofizycznego małego dziecka;

4. tworzenie i rozprowadzanie publikacji i wydawnictw w obszarze związanym z celami 
stowarzyszenia;

5. prowadzenie kampanii medialnych poszerzających  świadomość społeczną na temat znaczenia 
relacji matka- dziecko;

6 .organizowanie wykładów i konferencji;

7. współpraca z innymi instytucjami i placówkami działającymi w zakresie zgodnym z 
działalnością Stowarzyszenia;

8. współpraca z placówkami i organizacjami naukowymi i badawczymi działającymi na terenie 
Polski i za granicą.
 
 

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 
1. zwyczajnych,

2.  honorowych,

3. wspierających.
 

§ 9

Członkiem zwyczajnym  Stowarzyszenia może być każdy, kto akceptuje i realizuje cele 



Stowarzyszenia, po wypełnieniu i  podpisaniu deklaracji członkowskiej oraz uchwale zarządu o 
przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia i wpłaceniu składki.

Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Od  odmowy  przyjęcia  w  poczet  członków  zwyczajnych  zainteresowanemu  przysługuje  prawo
odwołania się w terminie 14 dnia   do  Walnego Zebrania, którego uchwała w tym względzie jest
ostateczna.
 

§ 10

Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, 
która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową 

§11

Tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia może otrzymać osoba, będąca członkiem zwyczajnym 
Stowarzyszenia  lub spoza niego , która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia  lub 
jest szczególnie zasłużona.

§ 12

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

1. wybierać i być wybierani do wszelkich władz Stowarzyszenia;

2. czynnie angażować się w pracę Walnego Zgromadzenia;

3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia;

4. korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

5. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 

§ 13

Członkowie zwyczajni  Stowarzyszenia są zobowiązani:

1. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak również postanowień statutu, 
regulaminów i uchwał;

2.popierać i aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

3.regularnie opłacać składki członkowskie.                                                                   

§ 14

1. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania uchwał i statutu Stowarzyszenie.

    § 15    

1.Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:



a). rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;

b). wykluczenie przez Zarząd:

za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia nie angażowanie się w prace 
Stowarzyszenia zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez pół roku;

c). utratą praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku;

d). śmierć członka;

2. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ustępie 1 lit b Zarząd umożliwi członkom 
złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

3.Od uchwały w sprawach, o których mowa w ustępie 1 lit b członek Stowarzyszenia może 
odwołać się w terminie 14 dnia do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym względzie jest 
ostateczna.
 

§ 16

1.Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która za swą zgodą 
zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.

2.Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zdeklarowanej przez siebie wysokości.

3.Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez 
Stowarzyszenie, oraz wspierać głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zebranie Członków;

2.Zarząd;

3.Komisja Rewizyjna.

§ 18

Wybór i powołanie władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w 
głosowaniu tajnym.
 

§ 19

1.Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby tych władz uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.



2.Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej 
połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte 
większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w 
zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół
godziny po pierwszym terminie.

3.Postanowienia ustępu 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania 
Stowarzyszenia.
 

§ 20

1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.Walne Zebrania są:
a). zwyczajne
b). nadzwyczajne

3.Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na cztery lata jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

4.Do udziału w Walnym Zebraniu uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

5.Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

a). uchwalanie regulaminów wewnętrznych i programów działania  Stowarzyszenia;

b). podejmowanie uchwały dotyczącej udzielania lub odmawiania absolutorium Zarządowi na 
wniosek Komisji Rewizyjnej;

c). rozpatrywanie, zatwierdzanie sprawozdań i uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

d). rozpatrywanie odwołań od uchwał o nieprzyjęciu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia;

e). dokonywanie wyboru członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej;

f). rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;

g). uchwalanie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia;

h). ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

6.Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala organ lub osoby uprawnione do żądania 
zwołania takiego zebrania.

7.Nadzwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd na podstawie:

a). pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej;

b). pisemnego wniosku co najmniej połowy członków;

c). własnej inicjatywy Zarządu.

8.O terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia są informowani 



przez Zarząd pisemnie lub za pomocą informacji opublikowanej w środkach masowego przekazu co
najmniej na 14 dnia przed wyznaczonym terminem.
 

§ 21

1.Zarząd składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie.

2.W skład Zarządu wchodzi:

a). Prezes;

b). Wiceprezes;

c). Skarbnik;

3.Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu.

4.Zebranie Zarządu odbywa się co najmniej raz na dwa miesiące.

5.Zarząd zwołuje swoje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6.W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu członkowie Zarządu kontaktują się ze sobą 
każdorazowo, ilekroć wymagają tego wszelkie okoliczności mające istotne znaczenia dla 
funkcjonowania Stowarzyszenia.

7.Do kompetencji Zarządu należy:

a). reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

b). uchwalanie i realizowanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 
Stowarzyszenia;

c). dysponowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia;

d). uchwalanie rocznych planów i budżetu;

e). zwoływanie Walnego Zebrania;

f). realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

g). przygotowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia;

h). podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przystąpienia lub wystąpienia Stowarzyszenia z
innych stowarzyszeń, organizacji lub organizacji międzynarodowych;

i). przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.

§ 22

1.Do reprezentowania Stowarzyszenia i podejmowania zobowiązań finansowych upoważnionych 
jest dwóch członków Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.



2.Zarząd może podjąć uchwałę upoważniającą członka zwyczajnego do reprezentowania 
Stowarzyszenia w konkretnej sprawie. Nie może to jednak dotyczyć spraw związanych z 
podejmowaniem w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych.
 

§ 23

1.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący i dwóch członków Stowarzyszenia.

2.Członkowie do Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie.

3.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a). kontrola pracy Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej
b). kierowanie do Zarządu próśb o wyjaśnienia dotyczące interesujących ją spraw;

c). przedstawianie członkom Zarządu wyników i wniosków z przeprowadzonych kontroli;

d). w razie potrzeby składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

e). występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.
 

§ 24

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata i upływa w dniu Walnego Zebrania 
zwołanego w celu wyboru nowych  władz Stowarzyszenia.
 

§ 25

W przypadku ustąpienia, śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez członka 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia ich skład osobowy uzupełnia się w drodze ich 
kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu,  którego skład uległ zmniejszeniu. W 
tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 

§ 26

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowanie są zwykłą większością głosów przy quorum 
wynoszącym 3/5 składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 

§ 27

W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu, stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia 
nawiązuje z nim Prezes  Stowarzyszenia i jeden z członków Zarządu, natomiast w razie potrzeby 
zatrudnienia Prezesa Stowarzyszenia, stosunek pracy w  imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim 
dwóch innych członków Zarządu . Analogicznie  postępuje się w przypadku nawiązania umów 
zlecenia i umów o dzieło. 
 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

 
§ 28

Środki finansowe Stowarzyszenia uzyskiwane są z :



1. składek członkowskich;

2. dotacji;

3. darowizn, spadków i zapisów;

4. ofiarności publicznej.
                                                     
                                                         Rozdział  VI 
                                                        Jednostki terenowe

1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.

2. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.

3.  Członkowie  Oddziału  uczestniczą  w  Walnym  Zebraniu  Członków  Stowarzyszenia  za
pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału.  Szczegółowe zasady zawarte  są  w regulaminie
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

                                                                    § 29

                                                   Zasady tworzenia oddziałów

Odział  terenowy  może  zostać  powołany  na  wniosek  Komitetu  Założycielskiego  Oddziału
powołanego  przez  Zebranie  Założycielskie  Oddziału  liczące  nie  mniej  niż  15  członków
zwyczajnych  Stowarzyszenia  działających  na  danym  terenie.  Uchwałę  o  utworzeniu  oddziału
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

                                                                     §30 

                                        Struktura organizacyjna oddziałów

1. Władze oddziału to:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna.

2. Uchwały wszystkich władz Oddziału 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.

3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 4lata.

4.  W razie,  gdy  skład  władz  Oddziału  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.



                                                                § 31

                                         Walne Zebranie Członków Oddziału

1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być
ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co  4 lata
jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 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.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia

4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

                                                                   §  32                                     

                                               Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

1.  Zarząd Oddziału  składa  się  z  3  do 5  członków,  spośród których na  pierwszym posiedzeniu
wybiera się prezesa i skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.

3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia       

  §  33 

                                                   Komisja Rewizyjna Oddziału



1.  Komisja  Rewizyjna  Oddziału  jest  niezależnym  od  Zarządu  Oddziału  organem  Oddziału
Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.  Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  do  5  osób  w  tym  przewodniczącego  wybieranego  na
pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c.  składanie  sprawozdań  na  Walnym  Zebraniu  Oddziału  wraz  z  oceną  działalności  Oddziału
Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e.  wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie
jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia

                                                                 § 34     

                             Postanowienia końcowe na temat jednostek terenowych

1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań
niezgodnych  z  celami  statutowymi  Stowarzyszenia,  lub  takich,  które  zdaniem  Zarządu
Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

2.  Uchwałę  o  rozwiązaniu  Oddziału  Stowarzyszenia  podejmuje  Walne  Zebranie  Oddziału
kwalifikowaną  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków
uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także
Walne  Zebranie  Członków kwalifikowaną większością  2/3 głosów,  przy  obecności  co  najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji
Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

    § 35

1.Decyzję w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 
Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej  połowy członków.

2.W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób likwidacji, podejmuje 
uchwałę przekazania majątku Stowarzyszenia oraz Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi 
likwidację Stowarzyszenia.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się postanowienia ustawy z dnia 
7.IV.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”.
 
  



Statut został uchwalony na zebraniu założycielskim odbytym w dniu 29-03-2010.
Poprawki do statutu zostały wniesione na drugim i trzecim zebraniu założycielskim 
 
 
 
 


