
STATUT 

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNO-MISYJNEGO IM. 

SARY GABRIELI ŚCIEPURO 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA 

 

§ 1. 

Katolickie Stowarzyszenie Charytatywno-Misyjne im. Sary Gabrieli Ściepuro, zwane dalej 
Stowarzyszeniem, jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych i działa na podstawie Ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Kodeksu Prawa Kanonicznego, a w szczególności 
kanonów 298-311 i 321-329  oraz postanowień niniejszego statutu, a także ustawy o działalności 
pożytku publicznego. 

§ 2. 

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie im. Sary Gabrieli Ściepuro. 

§ 3. 

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie Archidiecezji 
Wrocławskiej oraz na terenie innych diecezji w kraju i za granicą, po uprzednim uzyskaniu aprobaty 
miejscowego ordynariusza oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju 

§ 4. 

Stowarzyszenie jest poddane nadzorowi Arcybiskupa Wrocławskiego. 

§ 5. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław 

§ 6. 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 7 

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 
i instytucjami oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

§ 8 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw 
może zatrudniać pracowników. 



§ 9 

1. Stowarzyszenie w swej działalności opiera się na nauce Kościoła Katolickiego. 

2. Kwestie szczegółowe odnoszące się  do  działalności misyjnej tak na terenie Archidiecezji jak i 

skierowane  ściśle celem wsparcia na tereny misyjne, Stowarzyszenie uzgadnia z  Referatem ds. Misji 

Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. 

§ 10 

Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje ksiądz asystent kościelny mianowany przez 
Arcybiskupa Wrocławskiego. Ksiądz asystent ma prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I FORMY DZIAŁANIA 

 

§ 11. 

Celem Stowarzyszenia jest zgodna z nauką Kościoła Katolickiego: 

1.Działalność charytatywna i misyjna na terenie kraju i za granicą 

2.Działalność kulturalna i edukacyjna związana z problematyką misyjną 

3.Promocja kultury chrześcijańskiej 

4.Wsparcie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży 

5.Pomoc materialna i duchowa osobom chorym i starszym 

6.Formacja duchowa członków Stowarzyszenia i ich rodzin 

§ 12 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1.Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz misji i osób potrzebujących w kraju 

2.Utrzymywanie kontaktów z ośrodkami misyjnymi na świecie ze szczególnym uwzględnieniem misji 
katolickich w Ameryce Południowej i ich wspieranie 

3.Opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów poświęconych tematyce charytatywnej 
i misyjnej 

4.Podejmowanie inicjatyw kulturalnych takich jak panele dyskusyjne, wystawy i koncerty 
zapoznających z problematyką misji  oraz promujących kulturę chrześcijańską 



5.Prowadzenie świetlic dla dzieci, młodzieży i osób starszych 

6.Organizowanie dożywiania i opieki dla dzieci oraz osób chorych i starszych 

7.Fundowanie stypendiów 

8.Organizację spotkań modlitewnych, kursów, rekolekcji i prelekcji umożliwiających pogłębianie więzi z 
Bogiem i poszerzanie wiedzy o nauce Kościoła Katolickiego. 

9.Uczestnictwo członków Stowarzyszenia w nabożeństwach i pielgrzymkach 

10.Współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi w kraju i za granicą 

 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 13 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1.Członków zwyczajnych 

2. Członków honorowych 

§ 14 

1.Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być katolicy spełniający wymogi kan.316.1. oraz  
inne osoby identyfikujące się z nauką Kościoła Katolickiego  obywatele polscy lub obcokrajowcy, 
którzy ukończyli 16 rok życia, którzy utożsamiają się z zasadami i programem Stowarzyszenia oraz 
wypełnili deklarację członkowską zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 

2.Członkiem Stowarzyszenia staje się osoba spełniająca warunki § 13 punktu 1, której deklarację 
zaakceptował Zarząd w terminie 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

3.Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia. 

§ 15 

Członkowi zwyczajnemu przysługuje: 

1.Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia 

2.Prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia 

3.Prawo zaznajomienia z oświadczeniami i decyzjami władz Stowarzyszenia 

4.Prawo do zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu 
z listy członków. 



§ 16 

Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1.Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia 

2.Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 

3.Dbania o dobre imię Stowarzyszenia 

4.Regularnego opłacania składek członkowskich. 

§ 17 

1.Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu w drodze uchwały podjętej 
przez Walne Zgromadzenie. 

2.Członkiem honorowym może zostać wyłącznie osoba, która w sposób szczególny zasłużyła się 
w realizacji celów Stowarzyszenia. 

3.Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i nie przysługuje im żadne 
z praw członka zwyczajnego 

§ 18 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1.Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi 

2.Śmierci członka 

3.Pozbawienia członkostwa w przypadku rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia w drodze 
uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia. 

4.W przypadku określonym w pkt 3 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu z listy  
członków Stowarzyszenia podając przyczyny oraz informując o przysługującym mu prawie wniesienia 
odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na 
najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

5.Naruszenia kan. 316 § 2. 

 

 

RODZIAŁ IV 

STRUKTURA OGRANIZACYJNA 

 

§ 19 

Władzami Stowarzyszenia wybieranymi w wyborach jawnych są: 



1.Walne Zgromadzenie 

2.Zarząd 

3.Komisja Rewizyjna 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE 

§ 20 

1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
 
2.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 
jako wolni słuchacze - członkowie honorowi i zaproszeni goście. 

3.O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków listownie, pocztą elektroniczną 
lub telefonicznie, na 7 dni przed planowanym zebraniem. 

4.Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają większością głosów, a w wypadku 
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzącego obrady. 

§ 21 

1.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku. 

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. 

4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 

 a - z własnej inicjatywy 

 b - na żądanie Komisji Rewizyjnej 

 c - na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych 

5.Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu. 

§ 22 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy: 

1.Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia 

2.Uchwalenie zmian statutu 

3.Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 



4.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

5.Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, w tym członków 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

6.Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu 

7.Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji 

8.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazaniu jego majątku 

9.Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady 

 

 

ZARZĄD 

§ 23 

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia. 

Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie przy udziale co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie (30 min. później) 
niezależnie od liczby obecnych. Wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym. Kadencja Zarządu 
trwa 5 lat. 

2.Zarząd składa się z: 

 a - Prezesa 

 b - Skarbnika 

 c - Zastępcy Prezesa 

3.Prezes: 

 a - Kieruje pracami Zarządu 

 b - Przygotowuje projekty porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

 c - Koordynuje pracę członków Stowarzyszenia 

4.Zasady działania Zarządu ustala regulamin ustalony przez Zarząd. 

5.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

6.W posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć przynajmniej 2 jego członków, w tym Prezes lub zastępca. 

7.Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 
Prezesa, a podczas jego nieobecności zastępcy. 

§ 24 



Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia 

2. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia 

3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia 

4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej 

5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

6 .Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia 

7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia 

8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu 

§ 25 

1.Do reprezentowania Stowarzyszenia i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia umów, dokumentów 
w tym dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch 
członków Zarządu: Prezesa i Skarbnika, a w przypadku nieobecności Prezesa - jego Zastępcy 
i Skarbnika 

2. Suma zobowiązań majątkowych zaciąganych przez Stowarzyszenie nie może przekraczać wartości 
majątku Stowarzyszenia. 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 26 

1.Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego 
działalnością. 

2.Wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie w trybie jawnym, przy udziale, co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie (30 min. później) 
niezależnie od liczby obecnych. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. 

3.Komisja Rewizyjna składa się z: 

 a - Przewodniczącego 

 b - Zastępcy Przewodniczącego 

 c - Sekretarza 

§ 27 

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 



1.Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia 

2.Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli 

3.Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo żądania zwołania 
posiedzenia Zarządu 

4.Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium 
Zarządowi Stowarzyszenia 

5.Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu 

§ 28 

1.Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej raz w roku, które zwołuje przewodniczący. 

2.Do ważności obrad, oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków 
komisji. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. 

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach 
Zarządu. 

§ 29 

W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji dokonuje 
tego Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze członków obu 
organów. 

§ 30 

W Stowarzyszeniu nie można łączyć funkcji członka Zarządu z organem nadzoru oraz członkowie 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

§ 31 

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest: 

1.Ze środków pieniężnych uzyskiwanych tytułem składek członkowskich 

2.Z przeprowadzanych akcji charytatywnych (koncerty, festyny, imprezy artystyczno – sportowe, itp.) 

3.Z dotacji 



4.Z darowizn, zapisów i spadków 

§ 32 

1.Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane w kasie lub na 
koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, 
przekazane do kasy lub na to konto. 

2.Składki członkowskie powinny być wpłacane, co miesiąc, do końca danego miesiąca. Nowo przyjęci 
członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na 
członka Stowarzyszenia. 

§ 33 

Stowarzyszenie nie może: 

1.Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji 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”. 

2.Przekazywać i wykorzystywać majątku trwałego stowarzyszenia na rzecz 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. 

 

 

RODZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 34 

1.Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne 
Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości głosów przy obecności, co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie (30 min. później) niezależnie od liczby 
obecnych. 

2.Uchwalenie zmian statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego 
Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia. 

3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

4.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, 
mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 
stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami). 


