
STATUT 

STOWARZYSZENIA KATOLICKIEGO - SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI 

JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO 

 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

 

Art. 1. 

 

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę 

Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego 

zwane dalej Stowarzyszeniem. 

 

Art. 2. 

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem o charakterze organizacji katolickiej, 

działającym na podstawie państwowych przepisów o stowarzyszeniach (Ustawa z 

dnia 7.04.1989 Prawo o stowarzyszeniach Dz.U.1989 nr 20 poz.104 z późn. 

zmianami), Ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Ustawa z dnia 

17.05.1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej 

Polskiej Dz. U. 1989 nr 29 poz. 154) oraz postanowień niniejszego statutu.  

 

Art. 3. 

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

 

Art. 4. 

 

Stowarzyszenie powstaje za aprobatą Biskupa Gliwickiego i prowadzi działalność w 

łączności z hierarchią Kościoła Rzymskokatolickiego. Dla zapewnienia tej łączności, 

opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje asystent kościelny, który czuwa nad 

zgodnością działalności Stowarzyszenia z nauczaniem Kościoła Katolickiego i 

statutem Stowarzyszenia. Asystenta Kościelnego Stowarzyszenia zatwierdza Biskup 

Gliwicki. Biskup aprobujący statut ma prawo wycofać swoją aprobatę dla 

Stowarzyszenia. 

 

Art. 5. 

 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na terenie Diecezji Gliwickiej. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową na terenie innych 

diecezji za zgodą Ordynariusza miejsca. 



3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na rzecz realizacji 

celów statutowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

Art. 6. 

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.  

 

Art. 7. 

 

Stowarzyszenie może współdziałać i współpracować z innymi organizacjami, 

instytucjami, jednostkami, ośrodkami i osobami w realizacji zadań statutowych.  

 

Art. 8. 

 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele, zadania Stowarzyszenia 

 

 

Art. 9. 

 

Celem Stowarzyszenia jest promowanie wiary, nauki, kultury i oświaty 

chrześcijańskiej. 

 

Art. 10.  

 

Stowarzyszenie realizuje wyżej wymienione cele poprzez: 

1. Prowadzenie kursów ewangelizacyjno-formacyjnych; 

2. Budowanie różnego rodzaju wspólnot; 

3. Zakładanie i prowadzenie szkół ewangelizacji; 

4. Poszukiwanie nowych sposobów ewangelizacji; 

5. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i charytatywno-opiekuńczej - 

również dla dzieci i młodzieży. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Majątek Stowarzyszenia 

 

 

 

 



Art. 11. 

 

Do realizacji zadań statutowo-programowych Stowarzyszenie i Oddziały 

Stowarzyszenia pozyskują fundusze i inne składniki majątkowe z tytułu:  

 

1. składek członkowskich,  

2. darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń 

majątkowych, poczynionych na rzecz Stowarzyszenia przez podmioty krajowe i 

zagraniczne, 

3. dochodów z własnej działalności, odsetek bankowych, 

4. dochodów z majątku stowarzyszenia,  jak i powierzonego w zarząd, 

5. z ofiarności publicznej.  

 

Art. 12. 

 

Dochody Stowarzyszenia określone w Art. 11 są w całości przeznaczane na 

realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz na pokrycie kosztów niezbędnych 

dla działalności Stowarzyszenia. 

 

Art. 13. 

 

1. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd może złożyć 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy 

w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie 

przewyższa długi spadkowe. 

 

Art. 14. 

 

Majątek Stowarzyszenia :  

1. nie może służyć do udzielania pożyczek lub  zabezpieczania zobowiązań 

majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub 

pracowników  oraz osób, z którymi członkowie, 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",  

2. nie może zostać przekazany 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,  

3.  nie może zostać wykorzystany 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, 



4. nie może służyć do dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub 

pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

Rozdział IV 

Działalność gospodarcza 

 

 

Art. 15. 

 

1. Dla pozyskania i powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia, Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

gospodarczą.  

2. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenie może 

tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne lub - po uzyskaniu uprzedniej 

zgody Walnego Zgromadzenia - uczestniczyć w spółkach prawa handlowego. 

Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym artykułem podlegają 

Zarządowi Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin 

organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot 

działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących 

działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków. 

3. Dla pozyskania i powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów 

statutowych Oddziałów Stowarzyszenia, Oddziały Stowarzyszenia mogą prowadzić 

działalność gospodarczą. 

4. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Oddział Stowarzyszenia 

może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne lub - po uzyskaniu 

uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Oddziału - uczestniczyć w spółkach typu 

cywilnego i handlowego. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym 

paragrafem podlegają Zarządowi Oddziału Stowarzyszenia. Zarząd Oddziału 

Stowarzyszenia może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający 

w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i 

odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i 

obowiązków. 

 

Art. 16. 

 

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz jego Oddziałów może 

być (PKD 2007):  

• PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, 

• PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, 

• PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 



• PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, 

• PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

• PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

• PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

• PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, 

• PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia 

prowadzona na straganach i targowiskach, 

• PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na 

straganach i targowiskach, 

• PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 

wysyłkowej lub Internet, 

• PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania, 

• PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, 

• PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 

• PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 

• PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 

• PKD 58.11.Z Wydawanie książek, 

• PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, 

• PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

• PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 

• PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 

• PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego 

oprogramowania,  

• PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i 

programów telewizyjnych,  

• PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami 

wideo i programami telewizyjnymi, 

• PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i 

programów telewizyjnych, 

• PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów, 

• PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

• PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi 

(hosting) i podobna działalność, 

• PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, 

• PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

• PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi, 

• PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 



• PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 

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

• PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne, 

• PKD 85.20.Z Szkoły podstawowe, 

• PKD 85.31.A Gimnazja, 

• PKD 85.31.B Licea ogólnokształcące, 

• PKD 85.31.C Licea profilowane, 

• PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych, 

• PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

• PKD 85.59.A Nauka języków obcych, 

• PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 

• PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 

• PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

• PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, 

• PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi, 

• PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

• PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień 

artystycznych, 

• PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień 

artystycznych, 

• PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza, 

• PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, 

• PKD 91.01.A Działalność bibliotek, 

• PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych 

atrakcji turystycznych, 

• PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, 

• PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 

• PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, 

• PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

• PKD 94.91.Z Działalność organizacji religijnych, 

• PKD 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii, 

• PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 

 

Art. 17. 

 

1. Jeżeli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie 

uprzedniego uzyskania zezwolenia lub licencji, Stowarzyszenie podejmie taką 

działalność dopiero po jego/jej uzyskaniu. 

2. Przedmiot działalności Oddziału Stowarzyszenia, jedynie spośród punktów 

wymienionych w Art. 16, określa Zarząd Oddziału Stowarzyszenia. 



3. Jeżeli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie 

uprzedniego uzyskania zezwolenia lub licencji, Oddział Stowarzyszenia podejmie 

taką działalność dopiero po jego/jej uzyskaniu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Członkostwo, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia 

 

 

Art. 18. 

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, zwanym dalej członkiem Stowarzyszenia, 

może zostać osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca 

gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i 

aktywność prowadzoną zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz 

Stowarzyszenia, która przynajmniej przez dwa lata przynależała do Stowarzyszenia 

w charakterze członka współpracującego.  

 

Art. 19. 

 

Członkiem współpracującym Stowarzyszenia jest każda osoba fizyczna, która 

uzyskała status członka współpracującego. 

 

Art. 20. 

 

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, 

które uzyskały status członka wspierającego. Członek wspierający, będący osobą 

prawną, reprezentowany jest przez upoważnionego przez niego przedstawiciela. 

 

Art. 21. 

 

Członek współpracujący lub wspierający ma prawo do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu z głosem doradczym. 

 

Członek współpracujący lub wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa 

wyborczego. Obowiązkiem członka współpracującego lub wspierającego jest 

uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Ponadto obowiązkiem 

członka wspierającego jest materialne bądź niematerialne wspieranie 

Stowarzyszenia. 

 

Art. 22. 

 



Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie może nadać 

godność członka honorowego, którego zwalnia się z obowiązku uiszczania składki. 

 

Art. 23. 

 

Członkowie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia stają się członkami 

zwyczajnymi Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu.  

Art. 24. 

 

Członków zwyczajnych, współpracujących i wspierających do Stowarzyszenia 

przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata poręczonej przez dwie 

osoby wprowadzające, będące członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Uchwała 

Zarządu o przyjęciu podejmowana jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością 

głosów. 

 

Art. 25. 

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:  

1. Udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu; 

2. Korzystania z czynnego  i biernego prawa wyborczego;  

3. Udziału w pracach Stowarzyszenia;  

4. Zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia;  

5. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia;  

6. Udzielania poręczeń, o których mowa w art 24, dla kandydatów.  

 

Art. 26. 

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:  

1. Realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;  

2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia;  

3. Dbania o autorytet Stowarzyszenia i dawanie dobrego świadectwa;  

4. Regularnego opłacania składek członkowskich.  

 

Art. 27. 

 

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Stowarzyszenia Zarząd ma prawo 

 do: 

a) udzielenia upomnienia; 

b) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

2. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia upomnienia, wykluczenia lub 

odmowy przyjęcia, Zarząd umożliwi członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub 

osobiście na posiedzeniu Zarządu. 



3. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w 

terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Walne Zgromadzenie podejmuje 

uchwałę w tej sprawie i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

Art. 28. 

 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:  

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi; 

2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez 

okres 1 roku;  

3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia w trybie Art. 27 statutu; 

4. Śmierci członka albo utratę osobowości prawnej, w przypadku osób prawnych. 

 

Art. 29. 

 

Członkowie, którzy wystąpili ze Stowarzyszenia lub zostali wykluczeni, lub w 

jakikolwiek inny sposób zaprzestali uczestnictwa w Stowarzyszeniu, jak również 

spadkobiercy zmarłego członka nie mogą żądać zwrotu dokonanych wpłat, ani też 

nie przysługują im żadne roszczenia względem majątku Stowarzyszenia. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Struktura, władze Stowarzyszenia 

 

 

Art. 30. 

 

Władzami Stowarzyszenia są:  

1. Walne Zgromadzenie, 

2. Zarząd Stowarzyszenia, 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

Art. 31. 

 

Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 

lata. 

 

Art. 32. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w 

roku, jako zgromadzenie sprawozdawcze oraz raz na trzy lata jako zgromadzenie 

sprawozdawczo-wyborcze. 

 

 



Art. 33. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane przez Zarząd 

Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia lub przez Komisję 

Rewizyjną, lub na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie 

później niż w terminie 1 miesiąca od daty podjęcia uchwały lub daty odebrania 

wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których 

zostało powołane.  

 

 

Art. 34. 

 

O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia 

są powiadamiani co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem Walnego 

Zgromadzenia listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej. 

 

Art. 35. 

 

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia wpisani 

do Księgi Członków Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z 

głosem doradczym członkowie współpracujący, wspierający i zaproszeni goście. 

 

Art. 36. 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

 

1. Uchwalanie zmian statutu;  

2. Ustalenie liczebności Zarządu oraz wybór członków Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej;  

3. Uchwalanie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności 

merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;  

4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz 

decydowania o absolutorium dla Zarządu;  

5. Rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organy 

Stowarzyszenia oraz jego członków;  

6. Uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia;  

7. Uchylanie uchwał Zarządu sprzecznych ze statutem, na wniosek Komisji 

Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia;  

8. Podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem się Stowarzyszenia i 

sprawami likwidacyjnymi jego majątku; 

9. Tworzenie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenia, 

oddziałów terenowych; 

10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału terenowego, z przyczyn: 

niegospodarności, zgorszenia, odejścia od doktryny Katolickiej. Uchwałę o 



rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 

Stowarzyszenia większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby 

członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania; 

Art. 37. 

 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

2. Wyboru członków władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie w 

głosowaniu tajnym. 

3. Członkami władz Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy w wyniku 

głosowania, na liście ułożonej według ilości uzyskanych głosów, znajdują się na 

miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego liczbie miejsc mandatowych, 

przy czym jednak uzyskali nie mniej niż 20% głosów ważnych. 

 

Art. 38. 

 

W przypadku braku kworum Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia 

wyznacza drugi termin zebrania, nie później niż w ciągu jednej godziny od upływu 

pierwszego terminu. W drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenia 

podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych, uprawnionych do 

głosowania, bez wymogu kworum. Postanowienie niniejsze nie dotyczy trybu 

podejmowania uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz 

powołania i rozwiązania oddziałów stowarzyszenia.  

 

Art. 39. 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi sprawy Stowarzyszenia, reprezentuje je na 

zewnątrz i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem 

Stowarzyszenia.  

2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania za Stowarzyszenie wymagane jest 

współdziałanie Prezesa Zarządu z Sekretarzem, Prezesa Zarządu ze Skarbnikiem 

lub trzech innych członków Zarządu działających łącznie.  

3. Do przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest 

każdy członek Zarządu jednoosobowo. 

 

Art. 40. 

 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 – 14 członków wybranych na Walnym 

Zgromadzeniu.  

  

Art. 41. 

W przypadku zmniejszenia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania 

kadencji tych organów, jest on uzupełniany przez Walne Zgromadzenie. Decyzje te 

zapadają zwykłą większością głosów Walnego Zgromadzenia. Członkowie wybrani w 



wyniku uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej są powołani jedynie do 

końca kadencji całego Zarządu lub odpowiednio Komisji Rewizyjnej. 

 

Art. 42. 

 

Zarząd na pierwszym posiedzeniu ze swego grona wybiera: Prezesa, Wiceprezesa, 

Sekretarza, Skarbnika i Administratora Zarządu.  

 

Art. 43. 

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 

miesiące. 

 

Art. 44. 

 

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:  

 

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;  

2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;  

3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;  

4. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia;  

5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn oraz w 

przedmiocie kupna, sprzedaży, zamiany i obciążenia nieruchomości;  

6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do 

stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;  

7. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń 

Stowarzyszenia;  

8. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia; 

9. Prowadzenie Księgi Członków Stowarzyszenia; 

10. Ustalanie wysokości składek członkowskich; 

11. Wydanie pisemnej opinii co do powstania Oddziału terenowego; 

12. 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. 

 

Art. 45. 

 

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności przynajmniej połowy jego członków.  

 

Art. 46. 

 



1. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje funkcje odpłatnie.  

2. Członek Zarządu może być pracownikiem Stowarzyszenia. 

3. Warunki pracy i płacy są określane przez Walne Zgromadzenie w uchwale o 

powołaniu na członka Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu, ich rodziny lub krewni nie mogą: 

a) otrzymywać pożyczek ze Stowarzyszenia;  

b) nabywać lub korzystać z majątku Stowarzyszenia na warunkach korzystniejszych 

niż osoby nie związane ze Stowarzyszeniem;  

c) sprzedawać towarów lub świadczyć usług na rzecz Stowarzyszenia na zasadach 

innych niż podmioty nie związane ze Stowarzyszeniem. 

 

Art. 47. 

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu 

Stowarzyszenia, i jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Uchwały 

Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 

przynajmniej połowy jej członków. 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

 

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia 

i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków pokontrolnych; 

2. Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Zarządu 

na tle działalności gospodarczej Stowarzyszenia;  

3. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i stawianie wniosków o 

udzielenie lub odmowę absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;  

4. Zaskarżenie przed Walnym Zgromadzeniem uchwał Zarządu; 

5. Występowanie jako rozjemca we wszystkich sporach, które mogły wyniknąć 

między poszczególnymi członkami a Stowarzyszeniem, a także pomiędzy 

indywidualnymi członkami w odniesieniu do relacji (stosunków) członkowskich.  

 

Art. 48. 

 

1. Komisja Rewizyjna, na pierwszym posiedzeniu, ze swego grona wybiera 

Przewodniczącego.  

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji 

Rewizyjnej ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Oddziały Stowarzyszenia 

 

 

Art. 49. 

 



1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały 

terenowe. Oddział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu 

Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zgromadzenie Założycielskie Oddziału 

liczącego nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uchwałę o 

utworzeniu oddziału podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. 

2. Wszystkie Oddziały terenowe obowiązuje Statut Stowarzyszenia oraz uchwały 

i decyzje Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. 

3. Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną. W takim 

przypadku są niezależne finansowo. 

4. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków 

Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału.  Delegaci 

Oddziału wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału spośród 

Członków Oddziału w proporcji 1 delegat na 20 Członków Oddziału; przy czym za 

spełnienie warunku 20 Członków uznaje się każde rozpoczęte 20. Delegaci Oddziału 

wybierani są na 3 letnią kadencję. W przypadku rezygnacji delegata lub jego śmierci, 

delegatem zostaje osoba, która w wyborach otrzymała kolejno najwyższą liczbę 

głosów. 

5. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte 

przez Oddział. 

6.  Oddział nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 

Stowarzyszenie albo przez inny Oddział. 

 

Art. 50. 

 

1.  Władze oddziału to: 

a. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, 

b. Zarząd Oddziału, 

c. Komisja Rewizyjna Oddziału. 

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 uchwały 

podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych, uprawnionych do 

głosowania, bez wymogu kworum, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią 

inaczej. 

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

4. W przypadku zmniejszenia składu osobowego Zarządu Oddziału lub Komisji 

Rewizyjnej Oddziału w trakcie ich kadencji jest on uzupełniany przez Walne 

Zgromadzenie Oddziału. Decyzje te zapadają zwykłą większością głosów. 

5.  W przypadkach nieokreślonych w niniejszym artykule stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące Władz Stowarzyszenia. 

 

Art. 51. 

 



1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie 

Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako 

sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając 

członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 

14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli na Zgromadzeniu nie ma 

wymaganego kworum, zwołuje się Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż 

w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. W drugim 

terminie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością 

głosów osób obecnych, uprawnionych do głosowania, bez wymogu kworum. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z 

własnej inicjatywy bądź: 

a. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

b. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału 

Stowarzyszenia w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty odebrania żądania 

albo wniosku. 

4. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału to: 

a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału, 

b. wybieranie delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, 

c. wybieranie i odwoływanie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

d. udzielanie absolutorium 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. 

5. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zgromadzenie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

Art. 52. 

 

1. Zarząd Oddziału składa się z 5 członków, spośród których na pierwszym 

posiedzeniu wybiera się: Prezesa, Sekretarza 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. Prowadzenie spraw i reprezentowanie na zewnątrz Oddziału Stowarzyszenia, 

b. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału i Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia, 

c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału, 

d. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia, 

e. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia, 

f. ustalanie wysokości składek członkowskich oddziału. 



4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału Stowarzyszenia uprawnieni 

są łącznie Prezes Oddziału z Sekretarzem Oddziału, względnie ze Skarbnikiem 

Oddziału lub trzech członków Zarządu Oddziału działających łącznie. 

 

Art. 53. 

 

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 osób w tym przewodniczącego wybieranego 

na pierwszym posiedzeniu komisji. 

3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to: 

a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia, 

b. ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 

c. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Oddziału wraz z oceną 

działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału, 

d. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w sprawie 

udzielenia albo nieudzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału, 

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych członków 

Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności, 

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału, 

g. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązanie Oddziału 

Stowarzyszenia. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII  

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

Art. 54. 

 

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co 

najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków 

Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

 

Art. 55. 

 

Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co 

najmniej 2/3 liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.  

 

Art. 56. 

 



1.W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 

podejmuje uchwałę w trybie zwykłym określonym w art. 37 pkt 1,  w której 

zadecyduje o przeznaczeniu majątku oraz wskaże likwidatora bądź likwidatorów.  

2.W przypadku likwidacji Oddziału, jego Walne Zgromadzenie w trybie zwykłym, 

określonym w art. 51 ust. 2, powoła Likwidatora. Majątek Oddziału przechodzi na 

własność Stowarzyszenia. 

 

Art. 57. 

 

W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o 

przeznaczeniu majątku - majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Diecezji 

Gliwickiej Kościoła Rzymskokatolickiego.  

 

 


