
S T A T U T
Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Katolickie  Stowarzyszenie  Osób  Niepełnosprawnych  Diecezji  Toruńskiej  im.  Wandy 

Szuman,  zwanej  dalej  Stowarzyszeniem,  erygowane  dekretem  Biskupa  Diecezji 
Toruńskiej z dnia 23 lutego 2002 roku (L.Dz. 372/02/Ord.) na mocy kanonu 312 § 1 ust. 3 
Kodeksu  Prawa  Kanonicznego,  działa  na  terenie  Diecezji  Toruńskiej  i  może  używać 
skróconej nazwy KSON DT.

2. Stowarzyszenie jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
17  maja  1989  r.  o  stosunku  Państwa  do  Kościoła  Katolickiego  w  Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.).

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z Biskupem Diecezji Toruńskiej.
4. Stowarzyszenie  stanowi organizację  pożytku publicznego w myśl  przepisów ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2003 Nr 96, poz. 873).

§ 2
Podstawowe struktury  organizacyjne  Stowarzyszenia  na  terenie  Diecezji  Toruńskiej  są  ściśle 
związane ze strukturami organizacyjnymi Kościoła.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Toruń.

§ 4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną kościelną i cywilną.
2. Stowarzyszenie  działa  na podstawie  Kodeksu Prawa Kanonicznego,  statutu,  ustawy,  o 

której  mowa  w  §  1  ust.  2,  oraz  prawa  obowiązującego  na  terenie  Rzeczypospolitej 
Polskiej,  a  szczególnie  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

§ 5
1. Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawują księża, asystenci kościelni. Czuwają oni 

nad  zgodnością  działalności  Stowarzyszenia  z  nauczaniem  Kościoła  i  Statutem 
Stowarzyszenia.

2. Asystenta  Kościelnego  Stowarzyszenia  oraz  Asystentów  Kościelnych  jego  jednostek 
organizacyjnych mianuje Biskup Toruński.

§ 6
Stowarzyszenie może używać sztandaru i odznaki, a członkowie legitymacji.

§ 7
Patronami Stowarzyszenia są: Matka Boża Nieustającej Pomocy – patronka Diecezji Toruńskiej, 
Święty Józef – opiekun rodzin, Święty Brat Albert – opiekun najsłabszych.
Stowarzyszenie  ucieka  się  za  ich  pośrednictwem  pod  szczególną  opiekę  Chrystusa 
Uzdrawiającego,  który  był  wzorem  działania  śp.  Wandy  Szuman,  opiekunki  i  rzeczniczki 
niepełnosprawnych w Toruniu.



ROZDZIAŁ II
Cel, zadania i środki

§ 8
1. Zasadniczym  celem  Stowarzyszenia  jest  opieka  i  wsparcie  dla  osób  najsłabszych, 

odrzuconych i opuszczonych, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych, niezależnie od 
ich przekonań i światopoglądu.

2. Stowarzyszenie  kształtuje  dojrzałych  chrześcijan  poprzez  aktywne  uczestnictwo  we 
wspólnocie  i  misji  Kościoła  oraz  upowszechnianie  katolickich  wartości  i  zasad  we 
wszystkich dziedzinach życia.

§ 9
1. Do zadań Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego należy:

1)  udzielanie  pomocy  osobom  niepełnosprawnym,  ich  rodzinom  i  opiekunom  oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2) skreślony,
3) szerzenie idei integracji,
4) prowadzenie działalności charytatywnej.

       2. Do zadań Stowarzyszenia jako organizacji kościelnej należy:
1) pogłębianie formacji religijnej,
2) ubogacanie wiary przez szerzenie wiedzy religijnej,  przybliżanie prawd wiary i 

zasad moralnych,
3) szerzenie katolickiej nauki społecznej oraz wprowadzenie jej w życie,
4) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w imię miłości miłosiernej.

§ 10 
Stowarzyszenia realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną.
       1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych,
 niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej osobom niepełnosprawnym,
 współpracę  z  krajowymi  i  zagranicznymi  organizacjami  działającymi  na  rzecz 

osób niepełnosprawnych, których Stowarzyszenie może być członkiem,
 organizację i promocję wolontariatu,
 prowadzenie  szkół,  przedszkoli,  świetlic,  ośrodków  rehabilitacyjnych,  domów 

rehabilitacji  społecznej,  ośrodków  mieszkalno  -  rehabilitacyjnych,  warsztatów 
terapii  zajęciowej  i  innych  placówek  pomocy  i  rehabilitacji  ze  szczególnym 
skupieniem się na osobach z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinach,

 organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych,
 prowadzenie różnych form rehabilitacji,
 prowadzenie instytutów formacyjnych dla wychowawców specjalnych na różnym 

poziomie,
 organizowanie rekolekcji i dni skupienia,
 organizowanie obozów, kolonii, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych,
 organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych,
 prowadzenie i wspieraniu działalności naukowej i wydawniczej,
 prowadzenie kiermaszów, wystaw, itp.

2. Zakres odpłatności lub nieodpłatności w odniesieniu do konkretnych działań określany 
będzie każdorazowo uchwałami Zarządu Głównego Stowarzyszenia, zależnie od potrzeby 
wynikającej z konieczności, skuteczności i potrzeby społecznej tych działań – zgodnie z 
art. 10 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Przychód  z  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego  służy  wyłącznie  prowadzeniu 
działalności pożytku publicznego.



4. Przy  realizacji  swoich  celów,  w  zakresie  swojej  działalności,  Stowarzyszenie 
współpracuje z organami  władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami 
masowego przekazu,  instytucjami naukowymi,  ośrodkami terapeutycznymi,  związkami 
wyznaniowymi,  na  zasadach  określonych  Ustawą  z  dnia  24.04.2003r.  o  działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zm ).

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

§ 11
Stowarzyszenie zrzesza katolików sprawnych i  niepełnosprawnych, którzy mogą jednocześnie 
należeć do innych organizacji.

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być tylko osoba fizyczna.  Członek zwyczajny małoletni 

jest  reprezentowany  przez  rodziców  lub  opiekunów  prawnych.  Osoba 
ubezwłasnowolniona  całkowicie  jest  również  reprezentowana  przez  rodziców  lub 
opiekunów prawnych.

2. Osoby, o których mowa w zdaniu II ust.  1 nie posiadają biernego prawa wyborczego; 
czynne prawo wyborcze wykonują poprzez swych rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 14
1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2. Członków  wspierających  zatwierdza  Zarząd  Główny  na  podstawie  oświadczenia 

zainteresowanego  podmiotu  o  woli  przystąpienia  do  Stowarzyszenia  w  charakterze 
członka wspierającego.

3. Członek wspierający ma prawo:
 uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia w charakterze doradczym,
 zabierać głos na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 wspierać merytorycznie i materialnie Stowarzyszenie,
 żądać sprawozdania z rozdysponowania przekazanej przez niego pomocy finansowej 

lub rzeczowej.
4. Do obowiązków członka wspierającego należy dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna identyfikująca się z 

celami  Stowarzyszenia  i  szczególnie  zasłużona  w  działaniu  na  rzecz  osób 
niepełnosprawnych.

2. Decyzję  o  przyjęciu  w poczet  Stowarzyszenia  członka  honorowego podejmuje  Walne 
Zgromadzenie, zwykłą większością głosów, na podstawie wniosku Zarządu Głównego, po 
uzyskaniu opinii Biskupa Diecezji Toruńskiej.

3. Do  obowiązków  członka  honorowego  należy  pomoc  materialna  lub  merytoryczna  na 
rzecz Stowarzyszenia.

§ 16
1. Do  Stowarzyszenia  nowych  członków  zwyczajnych  przyjmuje  Zarząd  Główny  na 



podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz pisemnej rekomendacji dwóch członków 
zwyczajnych lub proboszcza parafii, do której należy kandydat.

2. Uchwała o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmowana jest w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów.

3. Przepisów  powyższych  nie  stosuje  się  do  członków  założycieli  podpisanych  pod 
wnioskiem do Biskupa Diecezji Toruńskiej o erygowanie Stowarzyszenia, którzy stają się 
członkami Stowarzyszenia w dniu uzyskania przez nie osobowości prawnej.

§ 17
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma następujące uprawnienia:

a) czynne prawo wyborcze kandydatów do władz Stowarzyszenia,
b) bierne prawo wyborcze z zastrzeżeniem § 13 ust. 2,
c) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających 
z realizacji celów Stowarzyszenia,
d) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a)  postępować  zgodnie  z  zasadami  katolickiej  nauki  społecznej  i  nie  naruszać 
solidarności organizacyjnej,
b)  brać  czynny  udział  w  pracach  Stowarzyszenia  adekwatnie  do  swoich 
predyspozycji,
c) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnie płacić składki członkowskie.

3. Praca  członka  zwyczajnego  jest  wykonywana  społecznie  z  wyjątkiem  członków 
zatrudnionych przez Stowarzyszenie  na podstawie umowy o pracę,  względnie umowy 
zlecenia.

§ 18
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) śmierci członka zwyczajnego,
2) złożenia Zarządowi Głównemu lub Oddziału Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia 
o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
3)  wykluczenia  członka  przez  Zarząd  Główny  z  powodu  niepłacenia  składek 
członkowskich przez okres co najmniej 1 roku lub rażących przypadków łamania Statutu,
4) wykluczenia członka na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 19
1. Struktura  organizacyjna  Stowarzyszenia  oparta  jest  na  strukturze  administracyjnej 

Diecezji Toruńskiej.
2. Zarząd Główny może tworzyć Oddziały Parafialne, Środowiskowe i Celowe oraz Okręgi 

Dekanalne, które działają w oparciu o regulamin przyjęty przez Zarząd Główny.

§ 20
Oddziały  mogą być powoływane w przypadku zrzeszenia  się  co najmniej  10 osób będących 
członkami  zwyczajnymi.  Do  czasu  powołania  Oddziału  osoby  zainteresowane  mogą  się 
przyłączyć do Oddziału istniejącego.

§ 21
1. W ramach jednego dekanatu Prezesi Oddziałów w porozumieniu z Zarządem Głównym 

mogą utworzyć Okręg Dekanalny celem wzajemnej współpracy i kontaktów.



2. Okręg  Dekanalny  jest  jednostką  wewnętrzną  Stowarzyszenia  reprezentowaną  wobec 
Zarządu  Głównego  przez  jednego  z  Prezesów  Oddziału  wybranego  przez  Prezesów 
Oddziałów wchodzących w skład  Okręgu,  zwykłą  większością  głosów, w głosowaniu 
tajnym.

ROZDZIAŁ V
Władze Stowarzyszenia

Przepisy Ogólne

§ 22
1. Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
b) Zarząd Główny Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.

2. Władzami Oddziału są:
a) Walne Zgromadzenie Oddziału,
b) Zarząd Oddziału.

§ 23
1. Kadencja Władz Stowarzyszenia oraz władz Oddziałów trwa 4 lata. W razie ustąpienia 

któregokolwiek z członków Władz z organów władzy Stowarzyszenia w trakcie kadencji, 
organom tym przysługuje  prawo kooptacji,  jednakże liczba  osób dokooptowanych nie 
może przekraczać 2/5 składu pochodzącego z wyboru.

2. Normy ust. 1 nie stosuje się w przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu Głównego.

Dział I
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

§ 24
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest  zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia raz w 
roku, które winno odbyć się do 30 czerwca.

§ 25
1. Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  może  być  zwoływane  na  podstawie  uchwały 

Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia  oraz  na  żądanie:  Biskupa  Diecezji  Toruńskiej, 
Komisji  Rewizyjnej,  ¼  liczby  członków  zwyczajnych  Stowarzyszenia  lub  50% 
Oddziałów Stowarzyszenia, niemniej jednak niż trzech.

2. Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  winno  odbyć  się  nie  później  niż  2  miesiące  po 
ogłoszeniu  żądania.  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  obraduje  nad  sprawami,  dla 
których zostało zwołane.

3. W  przypadku  nie  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  przez  Zarząd 
Główny Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania, o którym 
mowa  w  ust.  1,  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  może  zwołać  Biskup  Diecezji 
Toruńskiej.

§ 26
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia 

winni  być  zawiadomieni  przez  Zarząd  Główny,  co  najmniej  na  14  dni  przed 
wyznaczonym terminem.

2. Zawiadomienia dokonuje się osobiście lub drogą pocztową.
3. Zawiadomienia można dokonać drogą elektroniczną, po uprzednim podaniu adresu email 



i pisemnej zgodzie Członka Stowarzyszenia na doręczania pism na wskazany adres email. 
W takim przypadku termin doręczenia liczy się od dnia wysłania wiadomości email. 

§ 27
W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział  wszyscy członkowie zwyczajni a w przypadku 
przekroczenia liczby 300 członków zwyczajnych w Stowarzyszeniu, przedstawiciele Oddziałów 
w  ilości  proporcjonalnej  do  liczby  członków,  według  zasad  określonych  przez  ordynację 
wyborczą uchwaloną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 28
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie zmian statutowych,
2) wybór Prezesa Zarządu Głównego oraz pozostałych członków Zarządu Głównego,
3) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
4) wybór członków Sądu Koleżeńskiego,
5)  uchwalanie  głównych  kierunków  i  podstawowych  wytycznych  działalności 
merytorycznej Stowarzyszenia,
6)  coroczne  rozpatrywanie  sprawozdań  Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia  z 
uwzględnieniem wymagań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie oraz rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
7) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium,
8) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organy Stowarzyszenia oraz 
członków Stowarzyszenia,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz upoważnienie Zarządu Głównego do 
ich zmiany w czasie kadencji władz.

§ 29
1. W  sprawach  personalnych  Walne  Zgromadzenie  podejmuje  uchwały  w  głosowaniu 

tajnym, w pozostałych w głosowaniu jawnym.
2. O  ile  Statut  nie  stanowi  inaczej  Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  zapadają  zwykłą 

większością  głosów  przy  obecności,  co  najmniej  połowy  członków uprawnionych  do 
głosowania.

3. Wyboru Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie w 
głosowaniu  tajnym  bezwzględną  większością  głosów,  spośród  nieograniczonej  liczby 
kandydatów będących członkami zwyczajnymi z biernym prawem wyborczym.

4. Jeżeli w wyniku głosowania w I turze żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów,  zarządza  się  II  turę  głosowania  z  udziałem  2  kandydatów,  którzy  otrzymali 
największą  ilość  głosów.  Prezesem Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia  zostaje  osoba, 
która w wyniku głosowania w II turze wyborów uzyskała zwykłą większość głosów.

5. Pozostałych członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie, 
zwykłą  większością  głosów,  spośród  członków  zwyczajnych  rekomendowanych  przez 
Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

6. Biskupowi Diecezji Toruńskiej przysługuje prawo veta wobec wyboru Prezesa Zarządu 
Głównego (odwołanie Prezesa Zarządu Głównego). Biskup Diecezjalny wykonuje prawo 
veta po wysłuchaniu Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. 
Odwołanie  Prezesa  Zarządu  Głównego  jest  równoznaczne  z  odwołaniem  Zarządu 
Głównego.

7. Na  skutek  odwołania  Zarządu  Głównego,  Biskup  Toruński,  spośród  członków 
zwyczajnych  Stowarzyszenia  posiadających  bierne  prawo  wyborcze,  wybiera 
Pełnomocnika, który pełni funkcje Zarządu Głównego do czasu wyboru nowego Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia.

8. Wyboru  członków  władz  Stowarzyszenia,  jeżeli  Statut  nie  stanowi  inaczej,  dokonuje 
Walne Zgromadzenie w oparciu o następujące zasady:



a) nie ogranicza się liczby kandydatów,
b) głosowanie jest tajne,
c) głosuje się na poszczególnych kandydatów,
d) członkami władz Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania, 
na  liście  ułożonej  wg  liczby  uzyskanych  głosów  znajdują  się  na  miejscach  od 
pierwszego do miejsca odpowiadającego ilości miejsc mandatowych.

9. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza.

§ 30
W  zawiadomieniu  o  Walnym  Zgromadzeniu  Zarząd  Główny  Stowarzyszenia  wyznacza,  w 
przypadku braku quorum, drugi termin zebrania, jednak nie wcześniej niż po upływie ½ godziny 
od  pierwszego  terminu  Walnego  Zgromadzenia.  W drugim  terminie  warunek  obecności,  co 
najmniej połowy członków lub delegatów nie jest obowiązujący dla ważności odbycia Walnego 
Zgromadzenia oraz przyjęcia uchwał.

Dział II
Zarząd Główny

§ 31
Zarząd Główny Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem kieruje jego pracą i odpowiada za swą 
działalność  przed  Walnym  Zgromadzeniem  Stowarzyszenia.  Przewodniczącym  Zarządu  jest 
Prezes Stowarzyszenia.

§ 32
1. Zarząd składa się z 5 członków.
2. Członkami  Zarządu  nie  mogą  być  osoby  skazane  prawomocnym  wyrokiem  za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz 
osoby  skazane  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwa  ścigane  z  oskarżenia 
prywatnego. 

§ 33
Zarząd  konstytuuje  się  na  swym pierwszym posiedzeniu.  Spośród  członków Zarządu  Prezes 
wybiera: 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika.

§ 34
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 35
Do zakresu obowiązków Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
5)  uchwalanie  okresowych  planów  działalności  merytorycznej  i  finansowej 
Stowarzyszenia,
6)  podejmowanie  uchwał  w  przedmiocie  przyjęcia  zapisów  i  darowizn  oraz  w 
przedmiocie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz innych przedmiotów 
majątkowych. Uchwały w przedmiocie nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz 
inne  uchwały  przekraczające  zakres  zwykłego  zarządu  majątkiem  Stowarzyszenia 
wymagają dla swej skuteczności zatwierdzenia przez Biskupa Diecezji Toruńskiej,
7)  składanie  Biskupowi  Diecezji  Toruńskiej  corocznych  sprawozdań  z  działalności  ze 
szczególnym uwzględnieniem wydatków i przychodów, zgodnie z dyspozycją kanonu 319 



Kodeksu Prawa Kanonicznego,
8)  powoływanie,  nadzorowanie  i  rozwiązywanie  Oddziałów  Stowarzyszenia  oraz 
zatwierdzanie ich regulaminów działania,
9)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystąpienia  do  stowarzyszeń  krajowych  i 
zagranicznych,
10) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia,
11)  składanie  sprawozdań  z  działalności  na  każdym  Walnym  Zgromadzeniu 
Stowarzyszenia,
12)  podejmowanie  uchwał  nie  zastrzeżonych  do  kompetencji  pozostałych  Władz 
Stowarzyszenia,
13)  sporządzanie  i  ogłaszanie  rocznych  sprawozdań  merytorycznych  ze  swojej 
działalności  oraz  podawanie  ich  do  publicznej  wiadomości  w  sposób  umożliwiający 
zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty,
14) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o 
rachunkowości.

§ 36
Organizację i tryb pracy Zarządu i innych organów władzy Stowarzyszenia określają opracowane 
przez nie regulaminy.

§ 37
Uchwały  Zarządu  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów przy  obecności,  co  najmniej 
połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W posiedzeniach 
Zarządu może z głosem doradczym brać udział Asystent Kościelny. Nie dotyczy to uchwał, o 
których mowa w § 18 ust. 3.

§ 38
1. Oświadczenie  woli  o  charakterze  majątkowym  składane  w  imieniu  Stowarzyszenia 

wymaga współdziałania łącznie Prezesa Zarządu Głównego ze Skarbnikiem.
Oświadczenia  o  charakterze  niemajątkowym  mogą  być  podpisywane  przez  każdego 
spośród członków Zarządu Głównego.

2. Szczegóły  prowadzenia  gospodarki  finansowej  i  rachunkowości  określi  regulamin 
uchwalony przez Zarząd Główny.

Dział III
Organy kontroli i nadzoru

§ 39
1. Osobą pełniącą funkcje kontrolne oraz nadzorcze nad działalnością Stowarzyszenia jest 

Biskup  Diecezji  Toruńskiej.  Kompetencje  Biskupa  Diecezji  Toruńskiej  wobec 
Stowarzyszenia określają: właściwe normy Kodeksu Prawa Kanonicznego, normy prawa 
krajowego oraz niniejszy Statut.

2. Nadzór  nad  działalnością  Stowarzyszenia  w  zakresie  prawidłowości  korzystania  z 
uprawnień określonych w ustawie o działalności  pożytku publicznego i  wolontariacie, 
sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 40
1. Komisja  Rewizyjna  w  składzie  3  członków  wybranych  przez  Walne  Zgromadzenie 

Stowarzyszenia jest organem kontrolującym działalność Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:



 nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej,

 nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego.
4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) opracowanie własnego regulaminu,
2) kontrolowanie,  co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,  a 
szczególnie  jego  gospodarki  finansowej  i  przedstawienie  Biskupowi  Toruńskiemu 
wniosków i zastrzeżeń pokontrolnych,
3)  rozpatrywanie  i  rozstrzyganie  sporów  powstałych  na  tle  działalności  gospodarczej 
Stowarzyszenia,
4) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i stawianie wniosków o udzielenie 
lub  odmowę  udzielenia  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  Głównemu 
Stowarzyszenia.

      5.   Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Ko-
             misji  zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
             przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
             Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Dział IV
Sąd Koleżeński

§ 41
Sąd Koleżeński składa się z 2 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
oraz Asystenta Kościelnego, który jest Przewodniczącym Składu Sądu. W skład Sądu nie mogą 
wchodzić osoby stanowiące Zarząd Główny oraz Komisję Rewizyjną.

§ 42
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1)  rozpoznanie  i  rozstrzyganie  odwołań  od  decyzji  Zarządu  dotyczących  sankcji 
zastosowanych wobec członków Stowarzyszenia za nieprzestrzeganie Statutu,
2)  rozpatrywanie  skarg  członków  Stowarzyszenia  w  sprawach  naruszeń  dotyczących 
zasad współżycia koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia,
3) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działalności,
4) opracowanie własnego regulaminu.

ROZDZIAŁ VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 43
Stowarzyszenie ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego 
oraz innych praw rzeczowych.

§ 44
1. Fundusz  na  realizację  celów  statutowych  Stowarzyszenia  i  pokrycie  kosztów  jej 

działalności może pochodzić z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn pieniężnych i rzeczowych dokonywanych przez osoby prawne i fizyczne, 

zarówno zagraniczne jak i krajowe,



c) pieniędzy  otrzymanych  od  podatników  w  ramach  przekazywania  określonego  w 
ustawach podatkowych części dochodu na wybrany cel społeczny,

d) ze spadków i zapisów,
e) z odsetek od zdeponowanych w bankach funduszy,
f) z dotacji i subwencji innych osób prawnych, w tym organów administracji publicznej,
g) z dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
h) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
i) z dywidendy i zysków z akcji i udziałów,
j) przychodów z działalności statutowej.

2. Stowarzyszenie  ma  prawo  gromadzenia  swoich  funduszy  w  walucie  polskiej  oraz  w 
walutach  obcych  we  właściwych  bankach  zgodnie  z  przepisami  polskiego  prawa 
dewizowego.

3. Majątek  Stowarzyszenia,  w tym nadwyżkę  przychodów nad  kosztami  Stowarzyszenie 
przeznacza na działalność statutową.

4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków, zapisów mogą być używane na 
realizację wszystkich celów Stowarzyszenia o ile obdarowujący nie postanowił inaczej.

5. Podjęcie  decyzji  o  przyjęciu  spadku  i  o  sposobie  przyjęcia  spadku  wymaga  uchwały 
Zarządu Głównego, który dokonuje analizy finansowej przysporzenia spadkowego. 

§ 45 

Stowarzyszenie podejmuje nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, co wymaga 
rachunkowego  wyodrębnienia  tych  form  działalności  w  stopniu  umożliwiającym  określenie 
przychodów, kosztów i wyników. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.

§ 46

1. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne oraz roczne sprawozdanie 
finansowe  ze  swojej  działalności  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  o  działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

2. Stowarzyszenie stosuje przepisy ustawy o rachunkowości.
3. Stowarzyszenie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego 

sprawozdania, o których mowa w ust. 1.

§ 47
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jego 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”,

b) przekazywania  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz  jego  członków,  członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz  członków,  członków  organów  lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą  członkowie 
Stowarzyszenia,  członkowie  jego  organów  lub  pracownicy  oraz  ich  osoby  bliskie,  na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.



ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe

§ 48
Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej 
większością  kwalifikowaną  2/3  głosów  przy  obecności  przynajmniej  połowy  członków 
zwyczajnych lub delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu 
na  liczbę  członków  w  drugim  terminie.  Zmiany  w  Statucie  stają  się  prawomocne  po  ich 
zatwierdzeniu przez Biskupa Diecezji Toruńskiej. 
Prawo do dokonywania zmian Statutu przysługuje również Biskupowi Toruńskiemu z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego bądź Asystenta Kościelnego.

§ 49
1. Zniesienie  Stowarzyszenia  jako  osoby  prawnej  wymaga  Dekretu  Biskupa  Diecezji 

Toruńskiej po wysłuchaniu Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu.
2. W  przypadku  zniesienia  Stowarzyszenia,  jego  majątek  pozostały  po  wykonaniu 

zobowiązań Stowarzyszenia przechodzi do dyspozycji Diecezji Toruńskiej.

Niniejszy Statut zatwierdzam i z dniem dzisiejszym wprowadzam w życie.

Toruń, 26 kwietnia 2011roku

Biskup Toruński


