Tekst jednoliĘ Statutu Stowarzyszenia ,,Dziedzictwo'' św.Jana Sarkandra w Cieszynie
na dzień 14 czerrvea 2016 r.

RozdziaŁI
Postanowienia ogólne
$1

Stowarzyszęnie "Dziędzictwo'' Świętego Jana Sarkandra, zwane w dalszej częścistatutu
Stowarzyszeniem, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i ztego t1.tułu posiadającym
osobowośĆ plawną.
2. Stowarzyszenie to uwaŻa się za spadkobiercę ,,Dziedzictwa Błogosławionego Jana
Sarkandra Dla Ludu Polskiego Na Śląsku''.
1.

s2
jest
Terenem działanta Stowarzyszenia
obszar Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw, a
jest
siedzibą
miasto Cieszyn.
$3

Stowarzyszenie opiera swoją działalnoŚć naplacy społecznej członkow, do prowadzenia
swych Spraw moŻe zatrudnl'i pracowników.
$4

Biskup ordynarius z Diecezji Bielsko-Zywieckiej,
ktory j est Zatazem honorowym członkięm Stowarzyszenia
2. Biskup ordynariuszDiecezji Bielsko-Zywieckiej wznaczaAsystenta Kościelnego.
3. Biskup ordynariuszDiecezji Bielsko-Zywieckiej ma prawo zgłaszanta kandydatur do
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego.
4. Biskup ordynariuszDiecezji Bielsko-Zywieckiej ma prawo zgłaszania wniosków o
odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego.
7

. Działa\noŚÓ Stowar zyszen|a patronuj e

Rozdziału II
Cele i środki dzia|ania
$s

Celęm Stowarzyszenia jest szęrzenię wiary, oświaty, kultury na gruncie katolickim,
dztała|no śccharytatywna i go spod aI cza.
2 . Stow ar zy s z eni e pr ow adzi działalno śc p o zy'tku pub l i czne g o .
1.

s6
1. Środkami do osiągnięcia celu są w Szczególności:

2. odczyty, referaty, pogadanki i wykłady religijne, oświatowe i naukowe.
3. organizowanie rekolekcj i rodzinnych, środowiskowych.

4. Za\<ładanie i prowadzęnie

.

'.

Placówek wychowaniaprzedszkolnego;
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.
.
.
.
.
.

Szkół podstawowych i gimnazjów;

Liceówogólnokształcących
Liceów profilowanych;
Zasadniczych szkoŁ zawodowych, techników;

Szkólpolicealnych;
Pozaszkolnych form edukacji.

5. Prowadzenię działalnościwydawniczej, bibliotek i czytelni, organizowanie i wspomaganie

organizowania przedstawień' występów chórów.
6. Prowadzenie działalnoŚci gospodarczej w celu gromadzenia środków materialnych do
finansowania podstawowych celów Stowarzyszenia.
7. organlzować i prowadzenie działalnościpielgrzymkowej' rekolekcyjnej, wczasowej i
8. turystycznej.
9. organtzowanie kursów, szkoleń i działalnoścdorudcza.
s7
]

"
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1)

DZI;\LALIdOSC OR.CANIZACJI IIELICIJNYCIH PKD

6),

1]ZIAł.ALNOSC WSPoMACjAjACA WYSTAWIANII'] PRZI"]DSTAW}IN
I)K.D 90. 02, Z
DZ1,AŁ,AI''N()SC BIBI'IO'IEK P](D 91. 0l. A,

94" t)1.2.
2.i}rzednliot pozostałej działa1noŚci przedsiębiorcyl} I]Z]Ai.Al'}'JOSC] \Ą/YDAW]{IC7'^ PKD 5B
)\ DzlAl-^LNoSC POZOS'|z\ŁYCH OI{GANIZ
CZŁONK0WS1(I[]H, CDZlE
^Cil
INDZIEJ NIESKLASY}TIKOWANA PKD 94, q9,2..
3'Odpłalna działalrlclścstatulov'a w ranrach organizacii pozytku prrblicznegil
1) WYCHOWANTE |\\ZŁDS',LKOLNE pKD 85. 10.'.z.
2) SZKOŁY PODSTAWOWE PKD 85' 20^Z,
3) GIN'INłZJA pKD 8-5. 31. A"
4) ticl'A OG(]I'N(]KSZ',|AŁCACE PKD 85.31. B.
5) i.t{tEA PROFII.OWANE pKD 85" 31. Ct.
ó)'rECFIi{iKA PKD 85,32, A.
7) ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE PKD 85. 32. ts,
8) SZKOŁY P0I'ICEALNTE PKD 85,4I.Z,
9) NA{JI(A JRZYKOW OBCtyCtH pKI} 85,59, A,
10) POZOS'I'',\ŁH P}'Z^1Z'K0LNE }'OI{MY EDUKACJI. aDZlE lNDZl]rJ
bJIESKLASY}TIKOWANE PKD 85,59 B
4'Nieoi1płallrii działalnośćstatutclwa r,r'l'atnach orgallizac.ji pc'lzytktt pirbliczncgo
1 )liOZAS ZKOLNH i- Ol{Vi Y ED U KACJI AlL1'Y Sl'YtlZNtrJ P KD 8 s .52. 1,
2) BADł\NIA NAtlK()wE I PRACE ROZWO.]()WE' W DZlEDZil\]iE NALJK
SPOł,]]CZNYCH I HL]MANISTYCZNYC]H I,KD 72, 2a, 7-.
3) POMOtl SI}OŁECZNA tsEZ ZAKWA'|E11OW.ĄNIA DLA oSoB W PoDtsS',L' YM
wlEKU I OS(1B NIEPEŁ,N()SPRAWNYCI'ł PKD 8ll, l0' Z,
4) POZO S' I-Ał'A PoMO{l SPO{'I-:C]7N A Rn7' ZAKWATER0WAIŃ I A, GDZIE INDZitr.T
NIESKL.AS Yt- tl(OWAN'Ą PKD 88. 99.'L.
5) DZIAŁALNOSC WSPOMAGA.iACA EDUKAC.IE PKD 85,60,Z

ĄRTYSTYCZNYCH
1}
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8) I]ZlAŁĄtNoSC OR.CiAN1ZACJi RHl'iCijNYc]t{ PKD 94. 91.Z'
9) DZIAł-AL,N] 0 SC POZOSTAł, YC] I.{ 0RCANIZACJ I C]ZŁ()NIKOWSKI C

I'"l.

G DZ

l

E

NDZ I-].I NIII]SKI,AS YF IKOWA NA PKD 9 4 99, 7-,,
"
1i}) DZL\Ł,Ąj'NOSC oi]ltrKTow KUL'I'UI{ALNYC}I PKD gO, a4, Z,
-5. Caly ilochiirl z clzialaIności ocipłatire.i olircślonej iv statuci c orazclziałalności
.eospocla-rczej
I

słLlŻy r"ealizac j i cclÓ.lv statutow1''clr

RozdziałIII
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
l. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.

$8

$e

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą byó osoby pełnoletnie , niezaleŻnie
obywatelstwa i miejscazamieszkmia, mające zdolności do czynności prawnych.
2. o ptzyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia decyduje Zatząd,, na podstawie
złoŻonychprzęz potencjalnych kandydatów pisemnych deklaracji przystąpienia do
Stowarzyszęnia oraz dwóch pisemnych rekomendacji dołączonychprzezczłonków
1.

zvny,

od,

czajny ch Stowarzyszenia.

3' Zaruąd Stowarzyszeniaprzeprowadzarozmowę indywidualnązkandydatem, ocenia jego
postawę oraz jego stosunek do Stowarzyszenia. Po dokonanej ocenie kandydata Zarząd,
Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przyjęciu lub uchwałę o odmowie ptzyjęciakandydata'
na członka zwy czajnego Stowarzy szęnia.
$9a
Stowarzyszenie kieruje się konstytucyjnymi zasadarrn wolności sumienia i wyznanta, w
szczególności nie uzalęŻnla swej działalnościedukacyjnej, udzielania pomocy bądŹ
świadczeń edukacyjnych od deklaracji wyznaniowej osób, które chcą z nich korzystac,bądź
których dzieci będą uczę s zczaÓ do pl acówek o światowo -wychowaw czy ch.
$10

Członkowie zvłyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym dowładz Stowarzyszenia.
2. Uczestni;zyc w zebraniach Stowarzyszęnia z głosem decydującym.
3. Korzystac zutządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
4. otrzymaó legitymację członkowską wg wzoru ustalonego pIzez Walne Zgromadzenie.
$11

Członkowi e zluy czajni są zobow tązani
1. Realizować i propagować cęlę Stowarzyszenia, otaz stosować się do postanowień statutu.
Ż.Brac czynny udział w zyciu i działalnościStowarzyszenia.

Strona 3 z 9

3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

$12

Członkiem wspierającym StowarzyszeniamoŻe byó osoba ftzyczna lub prawną która
zadeklaĄe na tzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub tzeczową i zostanie przyjęta przez
Zarząd.

s13
Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za poŚrednictwem Swego
przedstawiciela.
$14

Członkowie wspierający mająwszystkie prawa członka zvłyczajnego z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego.
$1s
Członkiem honorowym Stowarzyszenia moze byó osoba szczegóInie zasłuŻonaw rea|tzacji
celów Stowarzyszenia.
$16

Godnośćczłotkahonorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
$17
Członek honorowy ma wszystkie prawa czŁonka zv,yczajnego, a ponadto jest zwolniony z

obowiązku płacenia składek członkowskich.
s18
w
razie'.
PrzynaleŻnośćdo Stowarzyszenia ustaje
1. Dobrowolnego ustąpienia ze Stowarzyszenia złoŻonego na piśmie.
2. Skreślenia z listy członków'
3. Likwidacj i osoby prawnej - człotlka wspieraj ącego Stowarzyszenie,
4'IJttaty zdolnoŚci do czynności prawnychprzez osobę ftzyczną
5. Wykluczenię w wypadku działania na szkodę Stowarzyszenia
6. Smięrci czŁonka Stowarzyszenia'
$1e

Skreślenie zlisty członków Stowarzyszenia o ktorym mowa w $ 18 pkt.2 moŻe nastąpić w
razie'.

Uchylenia się od dziaŁu"tia w sprawach Stowarzyszenia.
2. Za\egania w opłacaniu składek członkowskichprzez okres przekraczający jeden rok.
1.

$19 a
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wysokości ustalonej Uchwałą Zarządu StowarzyszenianaIeŻy wnieśó do dnia 31
marca za dany rok kalendarzory.
2. Składkę członkowską moŻna wpłacic
1) przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia,
1. Składkę w

:

2) w kasie Stowarzyszenia

od uchwały

$20

wykluczeniu lub skreśleniu przysługuje członkom Stowarzyszeniaprawo do
odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od daty
powiadomienia o wykluczeniu.
o

$20a
dokony.wania
następuj
czynno
ści:
ę
ących
1 . Udzielania poŻyczeklub zabezpieczen zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, pracowników oruz osobom, zktotymt członkowie lub pracownicy

Zabr anta

si

pozostają w zwtązkumałzeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, albo
sąZwlązant ztytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej ,,osobami bliskimi''.
2.Przekazywanie majątk\luarzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niŻ w stosunku do osób trzecich; w szczegolności, jeśli
przekazante to następuje bezpłatnię lub na preferencyjnych warunkach.

narzecz człoŃów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich
osób bliskichna zasadach innych niŻw stosunku do osób trzecich; chyba' ze to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zakupuna szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów' w ktorych
uczestnlczą członkowie Stowarzyszenta, członkowie jego organów lub pracownicy orazich
osoby bliskie.
3. Wykorzystywania majątku

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.
a) Sąd Polubowny.

$21

1.

s22
Kadencja wszystkich władz trwa pięó lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym'
$23

1

.

Walne Zgr omadzenie

j

est najwy Ższą władzą Stowarzyszenia
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2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej

tazw roku w okresie wiosennym, z
podaniem porządku dziennego, oruz ogłoszeniem terminu Zgtomadzeniaz
czternasto dni owym vry przedzeniem, za p omo cą li stów p o leconych.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały:
W obecności co najmniej połowy członków.
2)W razie niepełnej połowy zwołuje się po pół godzinie następne zebranie i podejmuje
prawomocne uchwały'
3 ) Uchwały zapadają większo ściągło sów.
4) Uchwały w sprawie zmian statutu zapadająwiększoŚcią2l3 głosow'
1)

s24
Nadzwyczajne Walne Zgtomadzenie moze odbywać się w każdym czasie z inicjatywy:
I. Zarządu.
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Na pisemny wniosek co najmniej Il3 człotkow Stowarzyszenia.
$2s
Do kompetencj i Waln ego Zgr omadzenia należy
1. Uchwalanie programu i głownych kierunków działalnościStowarzyszen|a.
2. Rozpatryłvanie spraw ozdaIl Zarządu, Komisj i Rewizyj nej .
3. ocena działalnościStowarzyszenia i jego władz, atakŻę rczpattywanie wniosków Komisji
Rewizyj nej o udzielęniu absolutorium ustępuj ącemu Zaruądow|
4. Wybieranle wŁadz Stowarzyszenia tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Polubownego.
5. Uchwalanie zmtan statutu, atakŻę podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
6. Nadawanie na wniosekZarządu godności członka honorowego.
7 , Rozpattywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenta członka lub skręślenia.
:

$26

I. Zarządjest najwyższąwładzaStowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami.
2' W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków wybieranychbezwzględną większością
głosów Walne go Zgromadzenia.
3. Członkowte Zarządu pełnią swe funkcje społecznie. Mogą byó równieŻ zatrudniant w

Stowarzyszeniu.
4. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa Stowarzyszenia.
5. Walne Zgromadzenie wybiera pozostałych członków Zarządu. Zarząd na swoim

pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Zastępcę Prezesa i Sekretarza'
6. Walnę Zgromadzenie wyznaczaupoważnionego czŁonka do nawiązania stosunku pracy Z
Prezesem, o ile jest zatrudniony w Stowarzyszenl.
7. ZarządmoŻę doŁączyc do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w
liczbie nie przekraczĄącej 1/3 ustalonego składu Zaruądu. Dołączenie osób winno być
zatu,ięr dzone na nĄbliŻszy m Walnym Z gt omadzeni u czło nkó w S to warz y szenia.
8. Członek Zarządu moze byókaŻdej chwili odwołany uchwalą Walnego Zgromadzenta
podj ętą bezwzględną większo Ści ą głosów.
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7'Do

zadan Skarbnika naleŻy:

s27

Nadzór nad finansami i księgowością Stowarzyszenia
1 .2 Pilnowanie dyscypliny finansowej organów Stowarzyszenia.
2. Skarbnik bięrze ldział w posiedzeniach Zarządu,bezprawagłosu'
3. Funkcję Skarbnika pełni osoba zatrudniona w Stowarzyszeniu .
4. Skarbnika powołuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
1.1

$28

i. Do podjęcia uchwały Zarządu wymagana jest zwykła większoŚó głosów.
2. W razie równej ilościgłosów decyduje Prezes.

3'KuŻde posiedzenie Zarządu odbywaó się będzie po wcześniejszym zawiadomieniu
członków Zarządu'
$2e
Posiedzenta Zarządu odbywają się nie rzadziej ntŻ raz nakwartał.
2. KuŻde po s i edzeni e Zar ząduj e st protokołowane.
1.

3. Do składania oświadczeń woli upowaznieni są:
1

) Prezes Zarząduj ednoosobowo

lub
2) dw aj członkowie Zarządu Łącznie'

4' Zarząd moze udzielac pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenla i składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
s30
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanię całokształtem Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie planu finansowego Stowarzy szenia.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywantamajątku Stowarzyszenia.
4. Przyjmowanie darowizn i zapisów.
5' Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnąttz.
6. Ustalanie składek członkowskich i wpisowego.
7. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreśleniu lub wykluczenluczłonków
Stowarzyszenia.
8. Składanie sprawozd an z dziaŁalno Ści Zarządu.
9. Uchwalenie regulaminów nie zastrzeŻonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
$31

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych na Walnym
Zgromadzentu.
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego'
1.
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CzłoŃowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zaruądząącego, ani
pozostawaó z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległ ościzt1.tułu
zatrudnienia.
4.

5. Członkami I(omisji

Rewizyjnej mogą być członkowie Stowarzyszenia,którzy nie byli
skazani prawomocnym wyrokiem sądu zaprzestępstwo Z winy umyŚlnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywac zt7iilupełnienia funkcji w
Stowarzyszeniu zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyŻsze
niż okręślone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dn. 03 marca2000 r. ,,o wynagrodzeniu osób
kieruj ących niektórymi podmiotami prawnymi.''
$32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŻy:
1 . Kontrolowanie co najmniej raz w roku działalnościStowarzysz enia zę
szczegolnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Wnioskowanie o udzieleniu absolutorium dla ustępująceg o Zarządu.
$33

Polubowny jest niezaleŻnym organem Stowarzyszenia.
2' Sąd Polubowny składa się z członkow,ktotzy orzekajązgodnie ze swoim sumieniem,
oraz statutem Stowarzyszenia.
3. Sąd Polubowny składa się ztrzech członków wybranych na Walnym Zgromadzentu.
1. Sąd

$34

Do kompetencji Sądu Polubownego naleŻy rozpatrywanie irczstrzyganie spraw członków
Stowarzyszenia w zakresie sporów powstałych między członkami na tle praw i obowiązków
wynikających z ich przynależnoścido Stowarzyszenia. Sąd Polubowny powinien załatwic
sprawę do czternastu dni.

RozdziałY
Maj ątek Stowarzys zenia

Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) Nieruchomości'
2) RuchomoŚci.
3) Fundusze.

$3s

1.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

) Składki członkowskie.
2) D ar owizny, zapisy, spadki.
1

3) Dochody

z działalnościstatutowej.

4) Dochody z ofiarności publicznej.
5) Dochody

z działalnościgospodarczej.
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3' DecyĄę o zaciąganiu zobowiązań majątko!\Ych podejmuje Zarząd' Stowarzyszenia
w
drodze uchwały, Zv'ykJąwiększością głosów. oświadczenia woli w zakresie praw
i
obowiązków maj ątkowych wymagaj kontrasygnaty skarbnika.
ą

4. Do zbycia lub obciążenia nieruchomości przęz Stowarzyszenie, wymagana jest pisemna

zgoda Biskupa ordynariuszaDteceĄiBielsko-Zywieckiej, pod rygorem niewazności.

5. Do zbycia lub obciążenia ruchomości o wartości powyżej 10 000 zł, v,ymagana jest
pisemna zgo da B i skupa ordynarius za Diecezjt B iel sko -Zywi e cki ej, p o d
rygorem

niewazności.

6. Czynności prawne, które mogą skutkowaó pogorszeniem sy.tuacji majątkowej

Stowarzyszenia, w szczegolności zaciągnięcie kredytu, ustanowienie hipoteki, zastawu,
udzielenie poręczenia wymagają pisemnej zgody Biskupa ordynarius zaDiecezji Bielsko-

Zywieckiej' pod rygorem niewazności'

RozdziałYI
Postanowienia końcowe
$36

W przypadku roz:w\ązania Stowarzyszenla, cały majątek Stowarzy szęnia przechodzi na
własnośćKurii Diecezj i Bielsko -Żywieckiej.

Zar ząd Stowarzyszeni

a

:

Sporządził:
radca prawny

Tomasz Gondko
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