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STATUT STOWARZYSZENIA PRYWATNEGO 

„MĘŻCZYŹNI ŚWIĘTEGO JÓZEFA” 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 Charakter Stowarzyszenia 

1. Stowarzyszenie „Mężczyźni Świętego Józefa” (zwane dalej MŚJ) jest prywatnym 

stowarzyszeniem wiernych posiadającym osobowość prawną, zatwierdzonym przez 

Arcybiskupa Krakowskiego, będącym organizacją katolicką w rozumieniu art. 35 

Ustawy z dnia 17 kwietnia 1989 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczpospolitej Polskiej, działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 

Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu, z uwzględnieniem przepisów 

Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników nazwy w językach obcych. 

3. MŚJ jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób pełnoletnich 

spełniających wymogi opisane w niniejszym statucie.  

4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych 

państw zgodnie z prawami tam obowiązującymi. 

5. MŚJ może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji, które realizują cele 

zbieżne z celami MŚJ. Przystąpienie do organizacji krajowej lub międzynarodowej 

wymaga uchwały walnego zebrania. O decyzji informowany jest biskup diecezjalny. 

6. Stowarzyszenie może tworzyć koła terenowe nieposiadające osobowości prawnej oraz 

oddziały terenowe posiadające osobowość prawną. 

 

§ 2 Siedziba 

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Krakowie przy parafii św. Józefa, ul 

Zamoyskiego 2.  

Walne zebranie może na drodze uchwały (zgodnie z § 47 ust 1 Statutu) postanowić o 

zmianie siedziby w obrębie diecezji, o czym należy powiadomić organ rejestrowy, inne 

organy jak GUS, Urząd Skarbowy oraz biskupa diecezjalnego. 

 

Rozdział 2 

CELE I SPOSÓB ICH REALIZACJI 

 

§ 3 Cele 

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:  

a) Wzmacnianie mężczyzn w ich odpowiedzialności rodzinnej i społecznej, 

b) troska o wzrost duchowy mężczyzn i ich rodzin, 

c) wspieranie małżeństw w budowaniu zdrowych relacji, 

d) wspieranie i wzmacnianie ojcostwa, 

e) budowanie i upowszechnianie wzorców ojcostwa, 

f) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
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g) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 

h) działalność charytatywną; 

i) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

k) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

l) rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

m) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

n) rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

o) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

p) kultywowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

q) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

r) turystykę i krajoznawstwo; 

s) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

t) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 

u) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 

kraju i za granicą; 

v) integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

w) promocję i organizację wolontariatu; 

x) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

y) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

z) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

aa) wspieranie i współpraca z grupami mężczyzn w kraju i poza granicami, 

bb) działalność ewangelizacyjna w Polsce oraz misyjna za granicami, 

cc) wspieranie osób i organizacji zaangażowanych w działalność  zbieżną z celami 

MŚJ. 

 

 

 

§ 4 Metody działania 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) Spotkania w małych grupach dzielenia, 

b) organizowanie spotkań, konferencji, Dni Duchowej Odnowy, rekolekcji, dni 

skupienia, 

c) prowadzenie działalności szkoleniowej, 

d) wydawanie materiałów formacyjnych w formie książek i biuletynów, 

e) prowadzenie akcji i kampanii informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, 

f) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami statutowymi 

MŚJ, 

g) prowadzenia wymiany międzynarodowej i współpracy z organizacjami  

o podobnym profilu działalności z innych krajów, 
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h) wyjazdy misyjne i ewangelizacyjne, 

i) wspieranie organizacyjne i finansowe działań innych podmiotów zbieżnych  

z celami stowarzyszenia. 

 

§ 5 Charakter działalności 

1. Działalność określona w § 4 jest wyłączną działalnością statutową MŚJ i może być 

prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna pożytku publicznego. 

2. Zakres działalność odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego określa uchwała 

walnego zebrania członków. 

 

 

Rozdział 3 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 6 Praca w Stowarzyszeniu 

1. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

2. Członkowie dzielą się na: rzeczywistych, wspierających i honorowych. 

 

§ 7 Członkowie rzeczywiści 

1. Członkiem rzeczywistym MŚJ może zostać osoba, która spełnia wymogi prawa 

powszechnego, przyjęła statut i utożsamia się z ideą stowarzyszenia oraz uczestniczy  

w Programie 72 godzin do Zmartwychwstałego Życia. 

2. Aby zostać członkiem stowarzyszenia, należy złożyć wniosek (na piśmie poprzez 

wstawiennictwo lub poręczenie ze strony dwóch członków) na ręce zarządu, który 

zadecyduje o przyjęciu nowego członka poprzez uchwałę podjętą na najbliższym 

posiedzeniu. 

3. W razie odmowy przyjęcia osoby do grona członków rzeczywistych osoba 

zainteresowana może wnieść odwołanie do walnego zebrania członków rzeczywistych. 

Odwołanie rozpatrywane będzie na najbliższym walnym zebraniu członków 

rzeczywistych MŚJ. Decyzja walnego zebrania jest ostateczna. 

 

§ 8 Członkowie wspierający 

1. Członkiem wspierający MŚJ może zostać osoba, która spełnia wymogi prawa 

powszechnego i utożsamia się z celami MŚJ, oraz zadeklaruje stałe wsparcie finansowe 

składając odpowiednią deklarację w formie pisemnej, lub elektronicznej. Udział w 

Programie 72 godzin do Zmartwychwstałego Życia jest zalecany, ale nie jest 

wymagany od członków wspierających.  

2. Członek wpierający zobowiązany jest do wypełniania postanowień złożonej deklaracji. 

Treść deklaracji członkowskiej członka wpierającego określa zarząd. Zarząd też 

przyjmuje te deklaracje i potwierdza członkowstwo wpierające zadeklarowanych 

członków.  

3. Członkiem wpierającym obok osób fizycznych mogą być też osoby prawne. 
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§ 9 Członkowie honorowi 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 

realizacji celów MŚJ. 

2. Członkostwo honorowe nadawane jest przez walne zebranie na wniosek zarządu MŚJ. 

 

§ 10 Prawa i obowiązki członków rzeczywistych 

Członkowie rzeczywiści: 

a) obowiązkowo uczestniczą i głosują na walnym zebraniu, 

b) mają czynny i bierny głos w obsadzie stanowisk kierowniczych, 

c) przyjmują postanowienia statutów i pełnomocne decyzje walnego zebrania  

i zarządu, 

d) aktywnie uczestniczą w działalności stowarzyszenia, aby osiągnęło ono swoje cele 

statutowe, 

e) wpłacają składkę w kwocie ustalonej przez walne zebranie. 

 

§ 11 Prawa i obowiązki członków wspierających 

Członkowie wspierający: 

a) mogą uczestniczyć w walnym zebraniu z głosem doradczym, 

b) wypełniają postanowienia złożonej deklaracji, 

c) aktywnie współdziałają ze stowarzyszeniem w celu realizacji jego celów 

statutowych. 

 

§ 12 Prawa i obowiązki członków honorowych 

Członkowie honorowi: 

a) służą swoją radą i doświadczeniem stowarzyszeniu, 

b) dbają o dobre imię MŚJ, 

c) uczestniczą w działaniach rady programowej (zgodnie z §30). 

 

§ 13 Utrata członkostwa 

1. Członkostwo (niezależnie od rodzaju) ustaje wskutek:  

a) rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi, 

b) zwolnienia przez zarząd za wielokrotne i nieuzasadnione niedopełnienie swoich 

obowiązków, 

c) zwolnienia przez zarząd na podstawie przepisów obowiązującego prawa 

kanonicznego, 

d) na skutek śmierci członka. 

2. W przypadkach zwolnień nie dobrowolnych zarząd najpierw wysłucha wyjaśnień 

zainteresowanego członka. 

3. Decyzję skreślenia z listy członków podejmuje zarząd, informując o tym członka na 

piśmie. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji w terminie 7 dni od jej 

otrzymania. Odwołanie rozpatruje walne zebranie. Decyzja walnego zebrania jest 

ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek jest zawieszony w swych 

prawach. 
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Rozdział 4 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 14 Władze  

Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne zebranie,  

b) Zarząd Stowarzyszenia,  

c) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 15 Walne zebranie 

Walne zebranie jest najwyższym organem władz stowarzyszenia. W jego skład wchodzą 

wszyscy członkowie rzeczywiści stowarzyszenia. 

 

§ 16 Uprawnienia walnego zebrania 

Walne zebranie, któremu przewodniczy Prezes Stowarzyszenia, ma następujące uprawnienia: 

a) ustala kierunki działania MŚJ, 

b) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej, 

c) udziela absolutorium ustępującemu zarządowi, 

d) wybiera członków zarządu i komisji rewizyjnej, 

e) podejmuje decyzje o zmianie siedziby stowarzyszenia, 

f) rozpatruje odwołania członków o pozbawieniu członkostwa, 

g) podejmuje uchwałę o odwołaniu członków zarządu, przyjmuje rezygnacje  

z pełnienia tych funkcji, 

h) ustala wysokość składki członkowskiej, 

i)  interpretuje przepisy zawarte w statucie stowarzyszenia, 

j) zatwierdza wewnętrzny regulamin zarządzania stowarzyszeniem, 

k) zatwierdza zmiany statutu, 

l) podejmuje uchwałę o ustaniu działalności stowarzyszenia, 

m) podejmuje wszelkie inne uchwały w istotnych kwestiach dotyczących władz i 

kierowania stowarzyszeniem. 

 

 

§ 17 Organizacja walnego zebrania 

1. Zwyczajne walne zebranie odbywa się raz do roku i jest zwoływane przez prezesa, z 

przynajmniej 15-dniowym wyprzedzeniem.  

2. Stosowna informacja wysyłana jest przez sekretarza na adres korespondencyjny do 

wszystkich członków, którzy mają prawo uczestnictwa w walnym zebraniu. W piśmie 

tym należy wskazać dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz porządek obrad. 

3. Dopuszcza się udział w walnym zebraniu, włączając udział w głosowaniach, poprzez 

środki komunikacji elektronicznej. 

4. Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w walnym zebraniu, mają prawo 

delegować swoją obecność i głos na innego członka. Pełnomocnictwo w tym zakresie 

powinno być sporządzone na piśmie i zawierać podpis mocodawcy. 
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5. Zarząd dokłada wszelkich starań, by umożliwić udział w zebraniach jak największej 

liczbie uprawnionych.  

 

§ 18 Uchwały walnego zebrania 

1. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków - w pierwszym terminie, zaś bez względu na ilość 

członków - w drugim terminie o ile statut nie stanowi inaczej. 

2. Jeżeli nie doszło do podjęcia uchwał z powodu braku wymaganego kworum, zarząd 

zwołuje kolejne zebranie członków w terminie nie dłuższym niż miesiąc od 

poprzedniego walnego zebrania członków. 

 

§ 19 Głosowania walnego zebrania 

1. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów (50% +1 

głosujących). Jeśli po dwóch głosowaniach głosy rozkładają się po równo, decyduje 

głos Prezesa. 

2. Jednakże w kwestii zmiany statutu oraz rozwiązania stowarzyszenia, walne zebranie 

powinno podjąć uchwałę w jednym ważnym głosowaniu i większością 2/3 głosów w 

obecności co najmniej połowy członków - w pierwszym terminie, zaś bez względu na 

ilość członków - w drugim terminie. 

3. Wybory dokonuje się poprzez osiągnięcie przez danego kandydata zwykłej większości 

głosów (50% +1). Po dwóch nierozstrzygających głosowaniach, głosuje się na dwóch 

kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Po trzecim głosowaniu, w 

przypadku równej liczby głosów, wybranym zostaje kandydat starszy wiekiem. 

 

§ 20 Nadzwyczajne walne zebranie 

1. Nadzwyczajne walne zebranie jest zwoływane, gdy uzna to za korzystne dla dobra 

stowarzyszenia zarząd lub 1/5 członków rzeczywistych stowarzyszenia, wskazując w 

porządku obrad powód zwołania. 

 

§ 21 Zarząd 

1. Zarząd MŚJ jest organem wykonawczym stowarzyszenia. 

2. Zarząd składa się z 5 – 7 członków, w których skład wchodzą: prezes, wiceprezes, 

sekretarz i skarbnik. 

3. Wyłaniany jest na drodze głosowania bezpośredniego przez walne zebranie, zaś jego 

skład powoływany jest uchwałą walnego zebrania na 4-letnią kadencję przy czym to 

walne zebranie postanawia, który z członków zarządu będzie jego prezesem,  

o pozostałych funkcjach decyduje sam zarząd. 

4. W przypadku, gdy któraś z osób pełniących funkcję w zarządzie przestanie pełnić tę 

funkcję, walne zebranie powołuje w jej miejsce inną osobę do końca bieżącej 

kadencji. 

5. Stowarzyszenie może wynagradzać prezesa i członków zarządu za pracę na rzecz 

Stowarzyszenia. 
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§ 22 Zadania i uprawnienia zarządu 

Zarząd ma następujące zadania i uprawnienia: 

a) wykonuje uchwały walnego zebrania, 

b) prowadzi sprawy MŚJ w okresie między walnymi zebraniami członków 

rzeczywistych, 

c) zarządza majątkiem MŚJ, 

d) przygotowuje sprawozdania i plany działalności stowarzyszenia, 

e) zatwierdza sprawozdanie dotyczące danego roku obrachunkowego oraz preliminarz 

wydatków, przygotowane przez skarbnika, przed przedstawieniem ich walnemu 

zebraniu, 

f) przygotowuje porządek obrad walnego zebrania, 

g) przyjmuje nowych członków stowarzyszenia i podejmuje decyzje dotyczące 

zwalniania członków, na mocy §7 i §13  statutu, 

h) przyznaje uprawnienia do czynności związanych z aktami notarialnymi oraz 

uprawnienia niezbędne, aby ww. akty były wiążące wobec osób trzecich, a także 

udziela pełnomocnictwa adwokatom do obrony i reprezentacji stowarzyszenia  

w sprawach sądowych, 

i) tworzy i rozwiązuje koła i oddziały terenowe oraz koordynuje ich działalność, 

j) zawiesza w czynnościach zarządy kół i oddziałów terenowych lub poszczególnych 

ich członków w razie stwierdzenia ich bezczynności, lub działania sprzecznego z 

prawem, niniejszym statutem bądź działania na szkodę MŚJ, na okres zawieszenia 

zarząd wyznacza tymczasowy zarząd oddziału lub koła na okres nie dłuższy niż do 

najbliższego walnego zebrania członków koła lub oddziału terenowego, 

k) zawiesza wykonanie lub uchyla uchwały władz statutowych kół i oddziałów 

terenowych, niezgodnych z celami MŚJ, sprzecznych z prawem lub dobrymi 

obyczajami. 

 

 

§ 23 Posiedzenia zarządu 

Zarząd zbiera się przynajmniej 2 razy w roku. Posiedzenie zarządu może się także odbyć na 

wniosek prezesa, wiceprezesa upoważnionego przez prezesa lub 1/3 członków zarządu. 

Sposób zwołania i prowadzenia posiedzeń określa zarząd. 

 

 

§ 24 Oświadczenia woli 

Oświadczenia woli w imieniu MŚJ podejmują: 

a) Prezes jednoosobowo we wszystkich sprawach za wyjątkiem nabywania lub 

zbywania nieruchomości, lub 

b) Prezes wraz z innym członkiem zarządu w sprawach dotyczących nabywania lub 

zbywania nieruchomości, lub 

c) Dwóch członków zarządu upoważnionych przez zarząd. 

 

§ 25 Prezes 

Prezes stowarzyszenia jest jego prawnym przedstawicielem i pełni następujące funkcje: 
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a) reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz, 

b) przewodniczy i prowadzi walne zebrania i posiedzenia zarządu, 

c) zarządza zwołanie i ustala porządek obrad powyższych organów, 

d) prowadzi głosowania i rozwiązuje posiedzenia, 

e) zaprasza członków rady programowej i organizuje jej działania, 

f) wspiera inicjatorów w procesie tworzenia kół i oddziałów terenowych, 

g) utrzymuje kontakt z zarządami kół i oddziałów terenowych, 

h) informuje ordynariusza miejsca o nowo wybranych przez walne zebranie 

członkach zarządu, o zmianie siedziby stowarzyszenia, o tworzonych  

i rozwiązywanych kołach i oddziałach terenowych, o zmianie statutu  

i o rozwiązaniu stowarzyszenia, celem dopełnienia niezbędnych czynności. 

 

§ 26 Wiceprezes 

Wiceprezes zastępuje prezesa w sprawowaniu wszelkich funkcji, gdy ten ostatni nie może ich 

wykonywać. 

 

§ 27 Sekretarz 

Sekretarz stowarzyszenia i zarządu pełni następujące funkcje: 

a) na polecenie prezesa wykonuje czynności związane ze zwołaniem Walnego 

zebrania, 

b) sporządza protokoły obrad organów zarządzających, 

c) czuwa nad tym, aby osoby do tego wyznaczone zrealizowały podjęte uchwały, 

d) prowadzi rejestr przyjęć i zwolnień członków stowarzyszenia, 

e) uwierzytelnia dokumenty stowarzyszenia poprzez przedłożenie ich do podpisu 

Prezesowi, 

f) sprawuje pieczę nad archiwum stowarzyszenia. 

 

§ 28 Skarbnik 

Skarbnik pełni następujące funkcje: 

a) zarządza dobrami stowarzyszenia zgodnie z uchwałami walnego zebrania  

i obowiązującym prawem, 

b) przygotowuje sprawozdanie z zarządzania dotyczące danego roku obrachunkowego 

oraz roczny preliminarz wydatków stowarzyszenia, 

c) pobiera od członków stowarzyszenia składki członkowskie. 

 

Rozdział 5 

ORGANY KONTROLNE I DORADCZE 

 

§ 29 Kapelan 

1. Kapelana wskazuje walne zebranie spośród kapłanów posługujących w diecezji,  

a mianuje go biskup diecezjalny. Kapelan jest wybierany na okres 5 lat. 

2. Kapelan może brać udział w walnym zebraniu i w posiedzeniu zarządu, z prawem 

do zabrania głosu, ale bez prawa do głosowania. 

3. Głównym zadaniem kapelana jest ożywianie życia duchowego członków 
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stowarzyszenia, przyczynianie się do tego, aby stowarzyszenie zachowało swoją 

naturę i cele kościelne, a także uczestniczyło w duszpasterskich programach 

diecezjalnych zgodnie w celami stowarzyszenia. 

 

§ 30 Rada Programowa 

1. Stowarzyszenie zaprasza osoby, które posiadają doświadczenie i wiedzę, oraz chcą  

i mogą wspierać stowarzyszenie do rady programowej stowarzyszenia. Mogą to być 

osoby niebędące członkiem stowarzyszenia. 

2. Zaproszenie do rady programowej wystosowuje Prezes na podstawie decyzji zarządu. 

Prezes przedstawia też odpowiedź zarządowi, który na mocy uchwały przyjmuje 

członka rady programowej w jej skład. 

3. Członek rady programowej może zostać zwolniony na podstawie własnej prośby, może 

zostać zwolniony za wielokrotne i nieuzasadnione niedopełnienie swoich obowiązków, 

a także na podstawie przepisów obowiązującego prawa kanonicznego. W tych 

ostatnich przypadkach zarząd najpierw wysłucha zainteresowanego członka. 

 

§ 31 Komisja rewizyjna 

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działania stowarzyszenia oraz 

zarządzanie środkami i dobrami. Weryfikacja obejmuje stosowanie się do 

obowiązującego prawa oraz celów i środków wynikających ze statutu. Przedmiotem 

weryfikacji są też raporty i sprawozdania przygotowywane przez zarząd. 

2. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków i powoływana jest na mocy uchwały 

walnego zebrania na 4-letnią kadencję. 

3. Członek komisji rewizyjnej może zostać zwolniony przez walne zebranie na podstawie 

własnej prośby, może zostać zwolniony za wielokrotne i nieuzasadnione niedopełnienie 

swoich obowiązków, a także na podstawie przepisów obowiązującego prawa 

kanonicznego. Decyzję w tym przypadku podejmuje walne zebranie na wniosek 

zarządu.  

4. W razie wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji walne zebranie uzupełnia skład 

komisji rewizyjnej. 

 

 

Rozdział 6 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 32 Majątek 

1. Stowarzyszenie może nabywać, posiadać, zarządzać i zbywać dobra doczesne, zgodnie ze 

statutem i obowiązującym prawem. Ma prawo nabywać dobra doczesne w drodze 

darowizn, dziedziczenia i zapisów zaakceptowanych przez zarząd. 

2. Majątek stowarzyszenia składa się ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 

zapisów, dotacji i subwencji, środków z funduszy publicznych, grantów, wpływów  

z ofiarności publicznej, zbiórek, aukcji, konkursów, wystaw, kursów, imprez publicznych, 

dochodów z działalności gospodarczej. 

3. W razie powołania MŚJ do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku 
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z dobrodziejstwem inwentarza lub oświadczenie o jego odrzuceniu. 

4. Zarząd MŚJ może odmówić przyjęcia spadku lub darowizn od osób fizycznych lub 

prawnych bez podania przyczyn. 

5. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

§ 33 Czynności zabronione 

Zabronione jest: 

a) udzielanie lub zabezpieczanie pożyczek z majątku MŚJ, 

b) przekazywanie majątku MŚJ na rzecz członków, członków zarządu lub zarządów 

kół i oddziałów terenowych zarówno w formie nieodpłatnej, jak i zbywanie na 

preferencyjnych warunkach,  

c) zakup towarów i usług od firm i instytucji powiązanych osobowo z MŚJ po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

 

 

Rozdział 7 

ODDZIAŁY TERENOWE STOWARZYSZENIA 

 

§ 34 Oddział terenowy 

1. Oddział tworzony jest na mocy decyzji zarządu oraz zgody biskupa diecezjalnego 

właściwego dla miejsca działania oddziału. 

2. Oddział stowarzyszenia prowadzi własną działalność zgodną ze statutem MŚJ. 

3. Oddział może posiadać odrębną osobowość i podlegać wpisowi do Rejestru 

Stowarzyszeń, Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzić odrębną gospodarkę 

finansową i rachunkowość. 

4. Oddział terenowy powołuje własny zarząd w składzie 3 - 7 członków, w tym: prezesa, 

sekretarza i skarbnika. Oddział przygotowuje też własne sprawozdania. 

  

§ 35 Członkostwo w oddziale terenowym 

Członkowstwo w oddziale terenowym MŚJ jest tożsame z członkostwem w Stowarzyszeniu 

zgodnie z zapisami z §7. Zarząd oddziału terenowego MŚJ ma tu kompetencje analogiczne do 

zarządu MŚJ (opisane w §21-23) z zastrzeżeniem, że informuje on zarząd MŚJ o wszystkich 

swoich decyzjach.  

 

§ 36 Walne zebranie członków oddziału 

Kompetencje walnego zebrania członków oddziału, z zastrzeżeniem, że odnoszą się do 

członków i organów oddziału, wynikają z  §15-20 niniejszego statutu.  

 

§ 37 Zarząd oddziału 

1. Oddział terenowy zarządzany jest przez 3-7 członków zarządu Oddziału - w tym 

prezesa, sekretarza i skarbnika.  

2. Władze oddziału terenowego wybiera w głosowaniu bezpośrednim walne zebranie 

członków rzeczywistych oddziału terenowego, zaś jego skład powoływany jest 
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uchwałą walnego zebrania członków oddziału terenowego. 

 

§ 38 Zadania i uprawnienia zarządu oddziału 

1. Zadania i uprawnienia zarządu oddziału wynikają z §22, podpunkty a – g  

i odnoszą się odpowiednio do oddziału MŚJ. 

2. Zarząd oddziału MŚJ ma obowiązek współpracy z zarządem MŚJ. 

3. Zarząd oddziału działa analogicznie, jak zarząd stowarzyszenia, na zasadach 

opisanych w §21-28 w ogólności, z zastrzeżeniem do tego, że kompetencje i decyzje 

dotyczą działania oddziału, jego członków i organów. 

 

§ 39 Komisja rewizyjna oddziału 

1. Komisja rewizyjna oddziału jest organem kontrolującym działania oddziału 

stowarzyszenia oraz zarządzanie środkami i dobrami. Składa się z 3 - 5 członków 

powoływanych uchwałą walnego zebrania członków rzeczywistych oddziału 

terenowego. 

2. Kompetencje i odpowiedzialności komisji rewizyjnej oddziału są analogiczne do 

komisji rewizyjnej stowarzyszenia (§ 31) z zastrzeżeniem, że dotyczą działalności 

właściwego oddziału. 

3. Raporty prac komisji rewizyjnej oddziału są przekazywane komisji rewizyjnej 

stowarzyszenia. 

 

§ 40 Majątek oddziału 

1. Skład majątku oddziału wynika analogicznie z §32 z poniższymi zastrzeżeniami. 

2. Składki wnoszone przez członków oddziału MŚJ stanowią w 70% majątek oddziału, 

w 30% majątek MŚJ. 

3. Stowarzyszenie może wspierać finansowo działanie oddziału, oddział może wspierać 

finansowo działalność stowarzyszenia. 

4. Zasady przyjmowania spadków i darowizn przez Oddział są analogiczne do zasad 

stowarzyszenia. 

5. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 

Oddział. 

 

§ 41 Kapelan oddziału 

1. Kapelana wskazuje walne zebranie członków oddziału spośród kapłanów posługują-

cych w diecezji, a powołuje go ordynariusz miejsca. Kapelan jest wybierany na okres 

5 lat. 

2. Kompetencje i odpowiedzialność kapelana oddziału są analogiczne do kompetencji 

kapelana stowarzyszenia opisanych w §29 z zastrzeżeniem, że dotyczą obszaru 

działalności oddziału. 

 

§ 42 Rozwiązanie oddziału 

Rozwiązanie oddziału następuje na mocy decyzji walnego zebrania członków 

rzeczywistych oddziału, lub na mocy uchwały zarządu stowarzyszenia. Uchwała  

o rozwiązaniu oddziału określa likwidatora, oraz przeznaczenie majątku oddziału.  
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O likwidacji oddziału informowany jest na piśmie biskup diecezjalny – właściwy dla 

obszaru działalności oddziału.  

 

 

Rozdział 8 

KOŁA STOWARZYSZENIA 

 

§ 43 Koła stowarzyszenia 

1. Koło MŚJ (zwane również Grupą MŚJ) jest lokalną strukturą stowarzyszenia powiązaną 

ze stowarzyszeniem bezpośrednio, lub za pośrednictwem oddziału terenowego MŚJ. 

2. Koło MŚJ tworzone jest przez grupę inicjacyjną minimum 5 członków stowarzyszenia 

związanych pragnieniem realizacji celów MŚJ.  

3. Powołanie grupy wymaga zgody proboszcza miejsca (dla grup w obszarze diecezji 

objętych działaniem MŚJ) lub biskupa miejsca i proboszcza poza obszarem takiej 

działalności. 

4. Grupa inicjacyjna współpracuje blisko z właściwym sobie oddziałem terenowym lub 

zarządem stowarzyszenia. 

5. Koło nie posiada osobnej osobowości prawnej - działa w ramach istniejących struktur 

MŚJ. 

6. Pracami koła kieruje grupa koordynatorów składająca się z minimum 2 osób, delegowana 

przez zarząd stowarzyszenia lub zarząd oddziału terenowego stowarzyszenia. 

7. Biskup miejsca lub proboszcz w porozumieniu z grupą koordynatorów wyznacza 

kapelana koła. 

8. Koordynatorzy koła składają sprawozdanie roczne z prac koła na ręce zarządu 

stowarzyszenia bezpośrednio, lub za pośrednictwem odpowiedniego oddziału terenowego. 

9. Koordynatorzy kół reprezentują stowarzyszenie w zakresie udzielonych im przez zarząd 

lub zarząd oddziału pełnomocnictw. 

 

 

Rozdział 9 

UPRAWNIENIA WŁADZY KOŚCIELNEJ 

 

§ 44 Uprawnienia biskupa diecezjalnego 

Biskup diecezjalny ma następujące uprawnienia: 

a) prawo do wizytacji i kontroli wszelkiej działalności stowarzyszenia, 

b) zatwierdzanie kapelana stowarzyszenia, 

c) zażądanie, w dowolnym momencie, szczegółowego sprawozdania z zarządzania, 

d) uznanie zmian statutu, 

e) rozwiązanie stowarzyszenia, na mocy prawa, 

f) pozostałe uprawnienia przysługujące mu na mocy obowiązującego prawa 

kanonicznego. 
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Rozdział 10 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

§ 45 Działalność gospodarcza 

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w 

rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

 

§ 46 Zakres działalności gospodarczej 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie: 

a. działalności wydawniczej i poligraficznej, 

b. reklamy, 

c. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji, 

d. sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych, 

e. działalności edukacyjnej. 

2. W szczególności działalność gospodarcza może obejmować: 

 

Sekcja Symbol Nazwa 

J 
5811Z 

58.11.Z 
Wydawanie książek  

J 
5920Z 

59.20.Z 
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych  

M 
7311Z 

73.11.Z 
Działalność agencji reklamowych  

P 
8559B 

85.59.B 

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  

J 
5911Z 

59.11.Z 

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i 

programów telewizyjnych  

J 
5912Z 

59.12.Z 

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 

programami telewizyjnymi  

J 
5913Z 

59.13.Z 

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i 

programów telewizyjnych  

M 
7420Z 

74.20.Z 
Działalność fotograficzna 

N 
7722Z 

77.22.Z 
Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.  

G 
4791Z 

47.91.Z 

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet  

J 
5813Z 

58.13.Z 
Wydawanie gazet  

J 
6311Z 

63.11.Z 

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 

i podobna działalność 

https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=5811Z&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=5920Z&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=7311Z&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=8559B&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=8559B&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=5911Z&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=5911Z&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=5912Z&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=5912Z&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=5913Z&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=5913Z&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=7420Z&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=7722Z&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=4791Z&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=4791Z&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd?p_auth=yQ7vO3zP&p_p_id=PkdTable_WAR_portlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_PkdTable_WAR_portlets__eventId=pkd&_PkdTable_WAR_portlets_pkd=5813Z&_PkdTable_WAR_portlets_execution=e1s1
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Rozdział 11 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 47 Zmiana statutu 

1. Zmiana statutu powinna być zatwierdzona przez walne zebranie, w jednym ważnym 

głosowaniu, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków - w 

pierwszym terminie, zaś bez względu na ilość członków w drugim terminie.  

2. Aby zatwierdzone przez stowarzyszenie zmiany mogły wejść w życie, powinny być 

uznane przez biskupa diecezjalnego. Zmiana statutu stowarzyszenia obowiązuje wszystkie 

oddziały terenowe i koła MŚJ.  

 

§ 48 Ustanie działalności 

1. Działalność stowarzyszenia może ustać w drodze uchwały walnego zebrania, podjętej w 

jednym ważnym głosowaniu, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

członków - w pierwszym terminie, zaś bez względu na ilość członków - w drugim 

terminie.  

2. Biskup diecezjalny może cofnąć swoją aprobatę dla stowarzyszenia, jeśli jego działalność 

jest wysoce szkodliwa dla nauczania i dyscypliny kościelnej, lub wywołuje zgorszenie 

wiernych, jak stanowi prawo. Zarząd zobowiązany jest wtedy do zwołania walnego 

zebrania celem poddania pod głosowanie uchwały o ustaniu działalności stowarzyszenia. 
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