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STATUT 

RYCERSKIEGO I SZPITALNEGO BRACTWA ŚWIĘTEGO ŁAZARZA  

Z JEROZOLIMY - STOWARZYSZENIA KATOLICKIEGO 

 

Nawiązując do wielowiekowej tradycji Zakonu Rycerzy i Szpitalników Świętego 

Łazarza z Jerozolimy (Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani), 

należącego do najstarszych chrześcijańskich instytucji szpitalnych i mając na celu niesienie 

pomocy humanitarnej i medycznej, prowadzenie działalności społecznej, charytatywnej oraz 

obronę Kościoła, wartości katolickich, i wszystkich potrzebujących pomocy, postanowiliśmy 

połączyć się w Rycerskie i Szpitalne Bractwo Świętego Łazarza z Jerozolimy – 

Stowarzyszenie Katolickie. 

Kierowani mottem „Atavis et Armis” (poprzez przykład naszych przodków i tradycję oręża) 

pragniemy, pod znakiem zielonego krzyża, dać świadectwo wiary poprzez modlitwę oraz 

niezmienną wierność lazarskiej zasadzie pomocy chorym, rannym, niedołężnym i wszystkim 

potrzebującym, niezależnie od wyznania. 

Ufamy, że podejmowane działania pozwolą nam na realizację przyjętych celów, zaś 

ujęcie w ramy organizacyjne Stowarzyszenia Katolickiego pozwoli członkom na stałe 

pogłębianie wiary, propagowanie chrześcijaństwa i działanie dla dobra powszechnego, w   

szczególności dla ludzi czekających na pomoc. 

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Rycerskie i Szpitalne Bractwo Świętego Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie 

Katolickie, zwane dalej „Stowarzyszeniem” – nazwa skrócona „Stowarzyszenie św. 

Łazarza”, działa w oparciu o Kodeks Prawa Kanonicznego z 25 stycznia 1983 r., 

ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w   

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 nr 29 poz. 154, z późn. zm.), ustawę z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity, Dz. U. z   2001 nr 79 poz. 

855 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu, jako katolickie 

stowarzyszenie wiernych. 

2. Stowarzyszenie wpisuje się w tradycję Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Świętego 

Łazarza z Jerozolimy pod doczesnym suwerennym protektoratem Wielkiego Mistrza a 

także duchową opieką Metropolity Przemyskiego obrządku łacińskiego. 

3. Głównym patronem Stowarzyszenia jest św. Łazarz, a świętem patronalnym – dzień 

17 grudnia, liturgiczne wspomnienie św. Łazarza. 
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§ 2 

1. Stowarzyszenie jest organizacją katolicką o charakterze dobrowolnym i   

samorządnym. 

2. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Przemyśl. 

 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w 

szczególności Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego z możliwością 

rozszerzenia na inne diecezje, za zgodą właściwego biskupa diecezjalnego. 

2. Stowarzyszenie posiada doradcę duchowego, który jest mianowany przez 

Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego obrządku łacińskiego. 

3. Doradca duchowy koordynuje posługę kapelanów Stowarzyszenia. 

4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie innych państw, z poszanowaniem 

tamtejszego prawa. 

5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania. 

6. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 5, bądź wystąpieniu z nich 

decyduje walne zebranie członków Stowarzyszenia większością kwalifikowaną, co 

najmniej 2/3 głosów członków, biorących udział w walnym zebraniu członków 

Stowarzyszenia. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność o pracę społeczną członków i wolontariuszy. 

2. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w 

tym swoich członków. 

3. Stowarzyszenie może tworzyć i likwidować biura Stowarzyszenia. 

 

§ 6 

1. Stowarzyszenie powołuje i rozwiązuje oddziały, działające na podstawie statutu, 

uchwalonego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia 

2. Terenem działania oddziału jest obszar archidiecezji lub diecezji. 

3. Oddział może uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia. 
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4. Stowarzyszenie i oddziały stowarzyszenia, posiadające osobowość prawną, mogą 

tworzyć, prowadzić i likwidować inne jednostki organizacyjne, takie jak: poradnie, 

zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady 

rehabilitacji leczniczej, hospicja, centra hospicyjno-opiekuńcze, medyczno-

charytatywne, centra i ośrodki diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych; domy dziennego pobytu, domy pomocy społecznej, ośrodki terapii i 

profilaktyki zdrowotnej i społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, domy dziennego 

pobytu dla osób niepełnosprawnych, domy dziennego pobytu dla seniorów, ośrodki  

i placówki szkoleniowe, ośrodków i placówki opieki i pomocy osobom w podeszłym 

wieku, centra readaptacji społecznej oraz ośrodki pomocy postpenitencjarnej, 

placówki opiekuńczo-terapeutyczne, kluby i centra integracji społecznej. 

5. Inne jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 4, nie mające osobowości 

prawnej, podlegają w całości władzom  Stowarzyszenia lub oddziału.  

6. Zarząd Główny Stowarzyszenia, tworząc jednostki organizacyjne, nadaje im statut lub 

regulamin. 

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie i jego jednostki organizacyjne mają prawo używania sztandarów, 

odznak, pieczęci oraz wyróżniającego znaku graficznego (logo) zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Za zasługi położone w realizację zadań statutowych Stowarzyszenie może nadawać 

odznaki i wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym oraz instytucjom i   

podmiotom, które nie posiadają osobowości prawnej. 

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 8 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Uczestnictwo w misji Kościoła i promocja wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej 

aspektach: duchowym, kulturalnym, społecznym, charytatywnym. 

2. Kontynuowanie tradycji Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z 

Jerozolimy. 

3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

4. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa. 
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6. Prowadzenie działalności charytatywnej. 

7. Prowadzenie działalności na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

9. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z   

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i   

905). 

10. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

11. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i   

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

12. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnych instytucji opieki zdrowotnej i   

podniesienia standardu ich usług. 

13. Prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

14. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

15. Prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży. 

16. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

17. Prowadzenie działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 

18. Prowadzenie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

19. Wspieranie dobroczynności i działalności humanitarnej również poza granicami kraju. 

20. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a   

także działań wspomagających rozwój demokracji. 

21. Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.  

22. Udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 

wojen w kraju i   za granicą. 

23. Promocja i organizacja wolontariatu. 

24. Udzielanie pomocy Polonii i Polakom za granicą. 

25. Prowadzenie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 

26. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

27. Prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i   ochrony praw dziecka. 

28. Prowadzenie działalności opiekuńczej. 

29. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

30. Niesienie opieki duchowej, materialnej, socjalnej i wszelkiej innej osobom dorosłym 

i   dzieciom, które są w potrzebie. 

31. Wspieranie i integrowanie osób gotowych nieść pomoc chorym i potrzebującym. 

32. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego (OPP). 
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33. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej, służącej prezentacji i 

promocji programów, działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów 

stowarzyszenia. 

34. Współpraca z instytucjami międzynarodowymi oraz organami administracji 

państwowej i samorządowej w efektywnym osiąganiu celów Stowarzyszenia. 

 

§ 9 

1. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku 

publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity z dnia 1 stycznia 2016 r.; 

Dz.U.2014.1118).  

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości 

przeznaczany na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

3. Działalność gospodarcza jest wyłącznie działalnością dodatkową w stosunku do 

działalności pożytku publicznego, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na 

prowadzenie działalności statutowej. 

4. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być: 

a) Produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych – PKD 11.07.Z 

b) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią – PKD 18.12.Z 

c) Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych – PKD 46.33.Z 

d) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B 

e) Sprzedaż hurtowa wyrobów cukierniczych i piekarskich – PKD 46.36.Z 

f) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności i napojów - PKD 46.39.Z 

g) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności i napojów – PKD 47.11.Z 

h) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.24.Z 

i) Sprzedaż detaliczna napojów bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach – PKD 47.25.Z 

j) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach – PKD 47.29.Z 

k) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.74.Z 

l) Sprzedaż detaliczna pamiątek – PKD 47.78.Z 

m) Sprzedaż detaliczna prowadzona za pośrednictwem internetu – PKD 47.91.Z 

n) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

i targowiskami – PKD 47.99.Z 
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o) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z 

p) Usługi reklamowe – sponsoring – PKD 73.12.D 

5.  Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

§ 10 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1. Pielęgnowanie oraz propagowanie wielowiekowej spuścizny Zakonu Rycerzy 

Szpitalników Świętego Łazarza z Jerozolimy. 

2. Tworzenie w ramach stowarzyszenia grup wolontariuszy oraz promocję idei 

wolontariatu, 

3. Tworzenie i prowadzenie:  

a) poradni, 

b) zakładów opiekuńczo-leczniczych, 

c) zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, 

d) zakładów rehabilitacji leczniczej, 

e) hospicjów, 

f) centrów hospicyjno-opiekuńczych, 

g) centrów i ośrodków, diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych, 

h) domów dziennego pobytu, 

i) domów pomocy społecznej, 

j) ośrodków terapii i profilaktyki zdrowotnej i społecznej,  

k) warsztatów terapii zajęciowej,  

l) domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych,  

m) domów dziennego pobytu dla seniorów, 

n) ośrodków i placówek szkoleniowych, 

o) ośrodków i placówek opieki i pomocy osobom w podeszłym wieku, 

p) centrów readaptacji społecznej oraz ośrodków pomocy postpenitencjarnej, 

q) placówek opiekuńczo-terapeutycznych, 

r) klubów i centrów integracji społecznej, 

s) centrów szkoleniowych, obejmujących zakresem działania cele 

Stowarzyszenia. 

4. Organizowanie: 

a) lokalnych centrów wolontariatu, 

b) wystaw, warsztatów i innych form działalności zmierzających do 

propagowania kultury i tradycji narodowej; 

c) imprez kulturalno-oświatowych, wystaw i innych form zajęć w zakresie 

działalności Stowarzyszenia, 
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d) kwest, 

e) aktywnych form wypoczynku, obozów, kolonii, pielgrzymek, wycieczek, 

festiwali, pokazów, konkursów, 

f) działań edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności w 

dziedzinie: 

 pierwszej pomocy i zasad zachowania bezpieczeństwa, 

 rekreacji ruchowej,  

 zdrowego trybu życia, higieny fizycznej, psychicznej i duchowej, 

 pomocy psychologicznej i wsparcia duchowego, 

 oraz takich nauk jak: historii, etyki, geografii, biologii, medycyny, 

kultury fizycznej ze szczególnym nastawieniem na sport, aktywny 

wypoczynek i   działania związane z   nurtem ratowniczym, 

prozdrowotnym i rycerskim, 

5. Wydawanie czasopism, biuletynów informacyjnych i innych publikacji, na różnych 

nośnikach. 

 

ROZDZIAŁ 3 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 11 

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

być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a) zwyczajnych,  

b) wspierających, 

c) honorowych. 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, spełniająca następujące 

kryteria:  

1.a) jest wyznania rzymsko-katolickiego, 

1.b) posiada dobrą opinię w swoim środowisku. 

2. Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba, która publicznie odstąpiła od wiary 

katolickiej lub zerwała łączność ze wspólnotą kościelną lub podlega ekskomunice 

wymierzonej wyrokiem lub dekretem. 

 

§ 13 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, spełniająca 

wymagania określone w § 12, która złoży pisemną deklarację.  
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2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału uchwałą 

podjętą nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

 

 

§ 14 

Członkowie mają prawo: 

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

b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

d) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działania Stowarzyszenia, 

e) używania stroju członków Stowarzyszenia wg wzoru ustalonego przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

Członkowie mają obowiązek: 

a) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego 

celów, 

b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz 

Stowarzyszenia, 

c) regularnego opłacania składek członkowskich, 

d) dbania o dobre imię oraz mienie Stowarzyszenia. 

 

§ 16 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej w   

formie pisemnej na ręce Zarządu Oddziału Stowarzyszenia lub Zarządu 

Oddziału, 

b) wykluczenia przez Zarząd: 

 z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania 

regulaminów, postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 

 ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz 

Stowarzyszenia, 

 z powodów, o których mowa w § 12 pkt 2, 

 z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 

sześć miesięcy, 

c) utraty praw obywatelskich, 
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d) zgonu. 

2. Osoby, których członkostwo ustało, jak również spadkobiercy zmarłego członka nie 

mogą żądać zwrotu dokonanych wpłat ani też nie mają żadnego prawa do majątku 

Stowarzyszenia. 

 

§ 17 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia 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. 

 

§ 18 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalności i rozwój Stowarzyszenia.  

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie 

Członków na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA 

 

§ 19 

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 

1)  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

2)  Zarząd Główny Stowarzyszenia, 

3)  Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, 

2. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są: 

1)  Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia, 

2)  Zarząd Oddziału Stowarzyszenia, 

3)  Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia. 

 

§ 20 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.  

 

 

 



10 

 

§ 21 

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności 

ponad połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem pkt 2. 

2. W przypadku braku kworum, uprawniony Zarząd Stowarzyszenia zwołuje  walne 

zebranie w drugim terminie, nie wcześniej niż 30 minut i nie później niż 30 dni po 

terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością 

głosów, bez względu na ilość obecnych członków. 

3. Zasada opisana w pkt 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania. 

 

§ 22 

W przypadku zmniejszenia się, w trakcie trwania kadencji, liczby członków władz 

pochodzących z wyboru, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród 

członków Stowarzyszenia. Liczba członków władz pochodzących z uzupełnienia nie może 

przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie uprawniony 

zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyboru uzupełniającego. 

 

ROZDZIAŁ 5 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

 

§ 23 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie może być: 

a) zwyczajne, 

b) nadzwyczajna. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia raz w roku jako 

sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając zarządy 

oddziałów i członków władz Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym 

porządku obrad Walnego Zebrania, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 

Zebrania.  

4. W Walnym Zebraniu biorą udział, z głosem decydującym, delegaci wybrani na 

Walnych zebraniach Oddziałów oraz z głosem doradczym członkowie naczelnych 

władz Stowarzyszenia, jeżeli nie są delegatami. 

5. Liczbę delegatów na Walne Zebranie, wybieranych przez poszczególne oddziały 

ustala Zarząd Główny. 

6. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 
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c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 

Stowarzyszenia. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty 

zgłoszenia wniosku i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w obecności ponad 

połowy ogólnej liczby delegatów. 

10. Walnym Zebraniem kieruje jej przewodniczący wybierany każdorazowo w 

głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych delegatów.  

11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos 

przewodniczącego Walnego Zebrania. 

 

§ 24 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 

a) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian, 

b) uchwalanie głównych kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

c) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania, 

d) zatwierdzanie regulaminów, w tym regulaminu Zarządu Głównego i Głównej Komisji 

Rewizyjnej, 

e) wybór i odwoływanie członków Zarządu Głównego, a także członków Głównej 

Komisji Rewizyjnej, 

f) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu za 

okres sprawozdawczy, 

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego, 

h) ocena działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, 

i) rozpatrywanie sprawozdań i    wniosków Zarządu Głównego i Głównej Komisji 

Rewizyjnej, 

j) podejmowanie na wniosek Zarządu Głównego decyzji o nadaniu lub pozbawieniu 

godności członka honorowego, 

k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku, 

l) podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu Stowarzyszenia o powołaniu,  rozwiązaniu 

Oddziału Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

m) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, co do których Zarząd 

Główny, Główna Komisja Rewizyjna lub większość obecnych delegatów uzna, że ich 

ważność wymaga ustosunkowania się Walnego Zebrania stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ 6 

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA 

 

§ 25 

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi 

Zebraniami2. 

2. Zarząd Główny jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie  

z uchwałami Walnego Zebrania. 

3. Zarząd Główny składa się z 5 do 9 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu 

wybiera się prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. 

4. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji przez 

prezesa Zarządu Głównego, Zarząd Główny wybiera ze swojego grona w głosowaniu 

tajnym nowego prezesa Zarządu Głównego na okres do końca kadencji.  

5. Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie 

rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje jego 

prezes.  

6. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się poprzez zastosowanie 

komunikatorów internetowych, dokumentowane zapisem elektronicznym z tego 

posiedzenia. 

7. O terminie posiedzenia Zarządu Głównego, członkowie Zarządu Głównego powinni 

być zawiadomieni, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.  

8. W wypadkach nagłych posiedzenie Zarządu Głównego może być zwołane bez 

zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7. 

9. W zawiadomieniu o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu Głównego powinien być 

podany proponowany porządek obrad. 

10. Składanie oświadczeń i podejmowanie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia 

wymaga do swojej ważności podpisu dwóch członków Zarządu Głównego, w tym 

prezesa lub wiceprezesa. 

11. Zasady gospodarowania majątkiem Oddziału określa Zarząd Stowarzyszenia 

 

§ 26 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

a) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, 

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał w sprawach 

przyjmowania darowizn i   zapisów oraz nabywania, obciążania i zbywania majątku 

Stowarzyszenia, 

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,  
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e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

g) zwoływanie Walnego Zebrania, 

h) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

i) opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych aktów prawnych i regulaminów 

Stowarzyszenia,  

j) rozpatrywanie odwołań osób prawnych skreślonych z listy członków, 

k) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków wspierających, 

jednostek lub instytucji o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, 

l) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie, ewentualnie 

pozbawienie godności członkostwa honorowego, 

m) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej. 

 

ROZDZIAŁ 7 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 27 

1. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, 

wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 

3. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić osoby, które: 

1)   nie są członkami Zarządu Głównego ani nie pozostają z nimi w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej, 

2)   nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karnoskarbowe. 

4. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. 

5. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Głównej Komisji Rewizyjnej 

mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia. 

 

§ 28 

1.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

b) ocena pracy Zarządu Głównego, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 
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c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności 

Stowarzyszenia i Zarządu Głównego Stowarzyszenia, 

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania o w sprawie udzielenie absolutorium 

Zarządowi Głównego, 

e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu Głównego lub poszczególnych członków 

Zarządu Głównego w razie jego bezczynności, 

f) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 

g) składanie na posiedzeniach Zarządu Głównego wniosków i opinii dotyczących 

projektu planów i budżetu, 

h) nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych Oddziałów Stowarzyszenia, 

zawieszenie komisji rewizyjnych Oddziału w razie wyraźnego braku 

aktywności w wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z 

prawem lub statutem Stowarzyszenia, 

i) składanie wniosków o zawieszenie członków zarządów Oddziałów, 

j) występowanie z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu Głównego oraz 

nadzwyczajnej Walnego Zebrania. 

2. Szczegółowy zakres działalności komisji rewizyjnych Stowarzyszenia określa 

regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

    

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA 

§ 29 

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie członków oddziału. 

2. Walne Zebranie członków oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału odbywa się raz w roku. 

4. Do    kompetencji Walnego Zebrania członków oddziału należy: 

1)  ustalanie ogólnych kierunków działalności Oddziału, 

2)  rozpatrywanie sprawozdań z działalności    i ocena działalności władz 

Oddziału, 

3)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności oraz  

udzielenia absolutorium     Zarządowi Oddziału za okres sprawozdawczy, 

4)  wybór prezesa Zarządu Oddziału i pozostałych członków władz oddziału, 

5)  wybór delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia . 

 

§ 30 

1. W Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział członkowie oddziału. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego zebrania Oddziału zawiadamia się 

uczestników co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania 

Oddziału. 



15 

 

 

§ 31 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału: 

1)  z własnej inicjatywy, 

2)  na wniosek Zarządu Głównego, 

3)  na wniosek Komisji Rewizyjnej oddziału, 

4)  na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków działających na terenie 

danego oddziału. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału powinno być zwołane przez 

Zarząd Oddziału w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie 

nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

 

ZARZĄD ODDZIAŁU 

§ 32 

1. Zarząd Oddziału jest powołany do kierowania działalnością Oddziału Stowarzyszenia 

zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Oddziału Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Główny składa się z 4 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu 

wybiera się prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

3. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji przez 

prezesa Zarządu Oddziału, Zarząd Oddziału wybiera ze swojego grona w głosowaniu 

tajnym nowego prezesa Zarządu Oddziału na okres do końca kadencji.  

4. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na  rok. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje jego prezes.  

5. Posiedzenia Zarządu Oddziału mogą odbywać się poprzez zastosowanie 

komunikatorów internetowych, dokumentowane zapisem elektronicznym z tego 

posiedzenia. 

6. O terminie posiedzenia Zarządu Oddziału, członkowie Zarządu Oddziału powinni być 

zawiadomieni, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.  

7. W wypadkach nagłych posiedzenie Zarządu Oddziału może być zwołane bez 

zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7. 

8. W zawiadomieniu o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu Oddziału powinien być 

podany proponowany porządek obrad. 

9. Składanie oświadczeń i podejmowanie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia 

wymaga do swojej ważności podpisu dwóch członków Zarządu Oddziału, w tym 

prezesa lub wiceprezesa. 
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§ 33 

 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 

1. Reprezentowanie oddziału na zewnątrz, 

2. Kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami 

władz Stowarzyszenia oraz potrzebami terenu, 

3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach planów 

finansowych oddziału, 

4. opracowywanie projektów planu działalności, planów finansowych oraz 

przedstawianie ich Zarządowi Głównemu corocznie, nie później niż do końca  

15 lutego danego roku kalendarzowego, 

5. uchwalanie planów finansowych oddziału w ramach przydzielonych środków,  

6. rozpatrywanie okresowych    sprawozdań z działalności zarządu oddziału oraz 

zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oddziału, 

7. opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych regulaminów oddziału, 

8. przygotowywanie sprawozdań na Walne Zebranie Oddziału, 

9. podejmowanie działań zmierzających do uzyskania i zabezpieczenia środków 

finansowych lub materialnych umożliwiających prowadzenie działalności oddziału. 

 

§ 34 

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na pół roku i zwoływane są przez prezesa lub wyznaczonego wiceprezesa. 

2. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek komisji rewizyjnej oddziału 

mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym. 

    

 KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU 

§ 35 

1. Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 członków. 

2. Komisja rewizyjna oddziału wybiera spośród swego grona przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego. 

3. W skład komisji rewizyjnej oddziału mogą wchodzić osoby, które:  

1)   nie są członkami zarządu oddziału, nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

2)   nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karnoskarbowe. 
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§ 36 

1.  Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału należy: 

1)  przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej 

pod względem celowości, oszczędności i legalności działalności, 

2)  występowanie do zarządu oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń 

kontroli, 

3)  występowanie na kapitule komandorii z wnioskiem w   sprawie udzielania 

absolutorium zarządowi oddziału, 

4)  opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności zarządu oddziału i 

sprawozdań finansowych oddziału. 

2.    Komisja rewizyjna oddziału może wystąpić do Zarządu Głównego z wnioskiem o 

zawieszenie w czynnościach zarządu oddziału bądź poszczególnych jego członków. 

 

ROZDZIAŁ 9 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 37 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie,  

b) darowizny, zapisy, spadki, 

c) środki pochodzące z ofiarności publicznej, 

d) dotacje, np. fundusze pomocowe, 

e) dochody z lokat inwestycyjnych i kapitałowych, 

f) dochody z majątku Stowarzyszenia, 

g) dochody z działalności gospodarczej. 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału w roku. 

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu miesiąca od otrzymania 

powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Wysokość składek 

członkowskich określa Zarząd. 

3. Stowarzyszenie nie może:  

a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem w stosunku do 

członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników osób, z 

którymi członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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”; 
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b. przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

Stowarzyszenia 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. wykorzystywać majątku 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 z 

celu statutowego; 

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

członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 

cenach wyższych niż rynkowe. 

 

ROZDZIAŁ 10 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 38 

1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być 

dokonane przez Walne Zebranie, w obecności, co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania i wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie może zostać zniesione przez kompetentną władzę, jeżeli jego 

działalność obraca się na poważną szkodę doktryny lub dyscypliny kościelnej albo 

powoduje zgorszenie wiernych. 

4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, dobra, z zachowaniem praw nabytych,  

a także woli ofiarodawców, zostaną przeniesione na instytucje realizujące cele 

analogiczne do celów Stowarzyszenia, wskazane wyraźnie przez Walne Zebranie 

podczas posiedzenia, o którym mowa w pkt. 1. 

 


