ZAŁĄCZNIK nr 3
Tekst jednolity
Statut Stowarzyszenia Wspólnota Chleb Życia
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Katolickie Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia jest prywatnym
stowarzyszeniem wiernych, dalej zwanym Stowarzyszeniem, którego Statut,
zgodnie z kan. 322 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, został zatwierdzony
przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego.
2. W rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 Nr 29, poz.
154 ze zm.) Stowarzyszenie jest organizacją katolicką.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie:
1) Kodeksu Prawa Kanonicznego, w szczególności jego postanowień
dotyczących prywatnych stowarzyszeń wiernych;
2) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz innych
obowiązujących aktów prawnych dotyczących stowarzyszeń;
3) niniejszego Statutu.
4. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą „Wspólnota Chleb
Życia”.
Art. 2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Archidiecezja Warszawska, przy
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono
prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej a także poza jej
granicami.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
1

Art. 3
1. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może współpracować z innymi
organizacjami w kraju i zagranicą.
2. Stowarzyszenie może zostać członkiem innego stowarzyszenia, ale tylko
wówczas, gdy stowarzyszenie to realizuje podobne cele statutowe i kieruje się
zasadami zgodnymi z nauką Kościoła Katolickiego.

Rozdział II Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
Art. 4
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) osobiste uświęcenie członków;
2) ewangelizacja – szczególnie rodzin i ludzi ubogich;
3) pomoc ludziom zepchniętym na margines życia społecznego w odzyskaniu
godności i należnego im miejsca w społeczeństwie oraz zapewnienie im
godnych warunków życia;
4) budowanie jedności w Kościele katolickim i społeczeństwie.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie wszelkiego typu działalności mającej na celu poprawę sytuacji
życiowej

ludzi

bezdomnych,

starszych,

chorych,

niepełnosprawnych,

uzależnionych i żyjących w ubóstwie oraz dzieci, w tym poprzez prowadzenie
Domów Wspólnoty Chleb Życia, w których osoby te mogą zamieszkiwać, oraz
otrzymać pomoc i wsparcie w wyjściu ze swojej sytuacji w miarę możliwości
Stowarzyszenia m.in. poprzez pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb
takich jak: wyżywienie, leczenie, odzież, pomoc socjalną i inne sprawy
życiowe;
2) dzielenie życia ubogich materialnie, duchowo, psychicznie i fizycznie po to,
by razem z nimi wychodzić z ubóstwa;
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3) budowanie jedności w Kościele i w świecie rozdartym wszelkiego rodzaju
podziałami poprzez świadectwo życia wspólnego ludzi mających różne
powołania osobiste, sytuację społeczną, wykształcenie, kulturę i możliwości
fizyczne i psychiczne.
4) ewangelizację, za przykładem św. Jana Chrzciciela, poprzez wskazanie na
Chrystusa jako Baranka Bożego, który jedyny jest źródłem Miłości i Lekarzem
dusz,
5) pozyskiwanie środków na realizację celów Stowarzyszenia poprzez
organizację kiermaszy, na których dystrybuowane są dary rzeczowe
pochodzące od dobroczyńców Stowarzyszenia.

Art. 5
1. Stowarzyszenie tworzą członkowie żyjący w Domach Wspólnoty Chleb
Życia, które mogą być wyspecjalizowane ze względu na potrzeby ubogich,
np.: domy dla ludzi chorych lub matek z dziećmi.
2. Domy Wspólnota Chleb Życia ze względu na misję duchową mogą mieć
charakter kontemplacyjny, apostolski, służby ubogim.
3. W Domach Wspólnota Chleb Życia nie może zabraknąć trzech elementów
charakteryzujących Stowarzyszenie:
1) kontemplacji Jezusa Chrystusa w Eucharystii;
2) apostolstwa;
3) służby ubogim.
4. Dla każdego Domu Wspólnoty Chleb Życia regulamin przyjmowania
ubogich zatwierdza Przełożony Główny.

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia
Art. 6
Członkowie Stowarzyszenia powołani są do:
1) życia wspólnego;
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2) dzielenia życia ubogiego z ubogimi;
3) modlitwy skoncentrowanej na Eucharystii.
Art. 7
Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
Art. 8
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział IV Członkowie zwyczajni

Art. 9
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są:
1) osoby, które złożyły czasowe i wieczyste zobowiązania (Zaangażowani);
2) osoby składające odnawiane co roku przyrzeczenia, po 3 latach od złożenia
pierwszych przyrzeczeń,
- o ile zamieszkują w Domach Wspólnoty Chleb Życia.
2. W wyjątkowych wypadkach, ze względu na sytuację rodzinną, zawodową
lub zaangażowanie w Kościele (kapłani) uniemożliwiającą zamieszkiwanie w
Domach Wspólnoty Chleb Życia, członkami mogą być osoby mieszkające poza
domami Stowarzyszenia.
3. W przypadkach opisanych w ust. 2 Przełożony Główny, w porozumieniu z
zainteresowanym, wyznacza dom, z którym członek ten będzie związany,
wskazując jednocześnie sposób utrzymywania relacji ze Stowarzyszeniem.
4. Członkowie Stowarzyszenia mieszkający w domach Wspólnoty Chleb Życia
co najmniej 3 lata, składają co roku akt ofiarowania swoich cierpień Bogu w
wybranej intencji /Anawim-ubodzy w Panu/.
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Art. 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, będąca
członkiem Kościoła Katolickiego, która:
1) złoży na piśmie Przełożonemu Głównemu deklarację członkostwa,
2) spełnia warunki określone w art. 9,
3) przedłoży następujące dokumenty:
a) świadectwo chrztu;
b) dowód osobisty;
c) osoby pozostające w związkach małżeńskich - akt małżeństwa zawartego w
Kościele Katolickim;
d) w niektórych przypadkach, świadectwo o stwierdzeniu nieważności
sakramentu małżeństwa.

Rozdział V. Członkowie Wspólnoty dążący do radykalnego Życia
ewangelicznego drogą zobowiązań

Art. 11
1. Droga ta rozpoczyna się stażem. Osoba odbywająca staż, we wskazanym
przez Przełożonego Głównego Domu Wspólnoty Chleb Życia, podlega
Odpowiedzialnemu tegoż domu.
2. Osoba odbywająca staż zapoznaje się z życiem Stowarzyszenia, jego celami i
duchem.
3. Staż w Stowarzyszeniu trwa minimum rok.

Art. 12
1. Drugim etapem formacyjnym w Stowarzyszeniu jest integracja trwająca co
najmniej dwa lata.
2. Osoba, która ukończyła staż, kieruje do Przełożonego Głównego pisemną
prośbę o rozpoczęcie kolejnego etapu formacji.
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3. O rozpoczęciu integracji decyduje Przełożony Główny wraz z Radą
Wspólnoty po zasięgnięciu opinii Odpowiedzialnych domów w których
kandydat przebywał w okresie stażu.

Art. 13
1. Trzecim etapem formacyjnym w Stowarzyszeniu jest zobowiązanie
czasowe.
2. Osoba, która ukończyła etap integracji, kieruje do Przełożonego Głównego
pisemną prośbę o podjęcie zobowiązania czasowego.
3. O rozpoczęciu tego etapu formacji w Stowarzyszeniu decyduje Przełożony
Główny wraz z Radą Wspólnoty po zasięgnięciu opinii Odpowiedzialnych
domów, w których kandydat przebywał w okresie integracji.
4. Czasowe zobowiązanie jest odnawiane co roku.

Art. 14
1. Po upływie dziecięciu lat od złożenia pierwszego zobowiązania czasowego
osoba może złożyć zobowiązanie wieczyste.
2. Osoba, która pragnie złożyć zobowiązanie wieczyste, kieruje do
Przełożonego Głównego pisemną prośbę o wyrażenie zgody na podjęcie tego
zobowiązania.
3. O wyrażeniu zgody na podjęcie zobowiązania wieczystego decyduje
Przełożony Główny wraz z Radą Wspólnoty po zasięgnięciu opinii
Odpowiedzialnych domów, w których osoba przebywała w okresie
zobowiązania czasowego.
Art. 15
1. Przed złożeniem zobowiązania wieczystego członkowie Stowarzyszenia
zobowiązani są zrzec się wszelkiej własności i posiadania dóbr materialnych.
Dobra materialne będące ich własnością mają obowiązek darować osobom
ubogim lub instytucjom ich wspierającym, ewentualnie rodzinie, zgodnie ze
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swoim sumieniem. Członkowie mający dzieci mogą przekazać majątek na ich
rzecz.
2. Przed złożeniem zobowiązania wieczystego członkowie Stowarzyszenia
mogą, po uzgodnieniu z Przełożonym Głównym i Radą Wspólnoty,
gromadzić rezerwę finansową na wypadek ewentualnego opuszczenia
Stowarzyszenia.
3. Członkowie Stowarzyszenia po złożeniu zobowiązania wieczystego
zobowiązani są - co do zasady - wszelkie dobra materialne większej wartości
otrzymane po złożeniu zobowiązania wieczystego przenieść na własność
Stowarzyszenia. Przełożony Główny wraz z Radą Wspólnoty może jednak
przy współudziale obdarowanych zdecydować inaczej.
4. Członkowie mający nieletnie lub uczące się dzieci mogą zachować
darowizny i spadki z przeznaczeniem na ich utrzymanie i kształcenie, zgodnie
ze swoim sumieniem. W takim przypadku kwota odpowiadająca 20%
wartości spadku lub darowizny powinna zostać przeznaczona przez członka
na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Art. 16
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego;
2) korzystania z dóbr materialnych i duchownych Stowarzyszenia;
3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach i inicjatywach prowadzonych
przez Stowarzyszenie.

Art. 17
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w Kapitule;
2) czynnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego
celów;
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3)

przestrzegania

Statutu,

regulaminów,

uchwał

i

decyzji

władz

Stowarzyszenia;
4) obecności na walnych zebraniach (kapitułach);
5) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i niepodejmowania działań
sprzecznych z jego celami i nauką Kościoła Katolickiego;
6) prowadzenia Życia zgodnego z nauką i moralnością głoszoną przez Kościół
Katolicki:
7) opłacania składek członkowskich.

Rozdział VI Członkowie wspierający
Art. 18
Członkami wspierającymi Stowarzyszenie są:
1) osoby mieszkające w Domach Wspólnoty Chleb Życia, uczestniczące w jej
życiu, które czują się z nią związane, nie podejmują jednak oficjalnie
zobowiązań wymienionych w art. 9, w szczególności członkowie Rodziny
Członka Zwyczajnego.
2) Przyjaciele, czyli osoby bliskie Domom Wspólnoty Chleb Życia, wspierające
je duchowo i materialnie.
Art. 19
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna będąca
członkiem Kościoła Katolickiego, która złożyła na piśmie Odpowiedzialnemu
Domu Wspólnoty Chleb Życia odpowiednią deklarację określającą sposób
uczestniczenia w życiu i charyzmacie Wspólnoty.

Art. 20
Członkowie wspierający mają prawo do:
1) korzystania z dóbr duchowych Stowarzyszenia i udzielanej im przez
Stowarzyszenie pomocy,
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2) uczestniczenia

z

głosem

doradczym

w

pracach

organów

Stowarzyszenia,
3) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Art. 21
Członkowie wspierający mają obowiązek:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i niepodejmowanie działań
sprzecznych z jego celami i nauką Kościoła Katolickiego.
Art. 22
Szczegóły przynależności kapłanów i diakonów do Stowarzyszenia regulują
umowy zawierane między biskupem – przełożonym kapłana lub diakona a
Przełożonym Głównym Stowarzyszenia.

Rozdział VII Utrata członkostwa
Art. 23
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
2) wykluczenia.
Art. 24
1. Każdy członek Stowarzyszenia może z niego wystąpić zgodnie ze swoim
sumieniem.
2. Pisemną rezygnację należy złożyć Przełożonemu Głównemu.
Art. 25
1.

Wykluczenie

członka

ze

Stowarzyszenia

może

nastąpić

decyzją

Przełożonego Głównego i Rady Wspólnoty, po uprzednim pisemnym
upomnieniu członka Stowarzyszenia, z powodu:
1) nieprzestrzegania postanowień Statutu;
2) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
3) popadnięcia w kary kościelne;
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4)zgorszenia jakiego dopuszcza się osoba poprzez życie niezgodne z zasadami
moralności katolickiej;
5) powtarzającego się nadużywania narkotyków i alkoholu oraz innych
nieleczonych uzależnień;
6)podważania dobrego imienia Stowarzyszenia lub podważania dobrego
imienia członków Stowarzyszenia;
7) uporczywego działania na szkodę Stowarzyszenia;
8) trzymiesięcznej, nieusprawiedliwionej nieobecności w Domu Wspólnoty
Chleb Życia.
2. Od decyzji w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo
odwołania się do Kapituły. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem
Przełożonego Głównego w terminie 14 dni od daty otrzymania przez członka
decyzji o wykluczeniu. Odwołanie rozpoznawane jest na najbliższym
posiedzeniu Kapituły.

Rozdział VIII Władze Stowarzyszenia
Art. 26
1. Władzami stowarzyszenia są:
1) Kapituła /walne zebranie/
2) Przełożony Główny /prezes/
3) Rada Wspólnoty /zarząd/
4) Odpowiedzialny Domu Wspólnota Chleb Życia
5) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat. Członkowie organów mogą pełnić
funkcje nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje .
3. O powołaniu nowych władz Stowarzyszenia Przełożony Główny ma
obowiązek poinformować Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego.
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Rozdział IX Kapituła
Art. 27
1. Kapitułę zwyczajną zwołuje Przełożony Główny po zasięgnięciu opinii
Rady Wspólnoty co 5 lat w celu dokonania wyborów władz Stowarzyszenia,
zaś co roku w celu zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych,
powiadamiając o każdym posiedzeniu Kapituły Arcybiskupa Metropolitę
Warszawskiego. Kapituła zwyczajna zwołana będzie w ciągu pierwszych 3
miesięcy roku kalendarzowego.
2. Kapituła nadzwyczajna może zostać zwołana przez Przełożonego
Głównego w każdym czasie, dla załatwienia aktualnych i ważnych spraw, na
wniosek Rady Wspólnoty, Komisji Rewizyjnej lub z inicjatywy ½ ogółu
członków zwyczajnych, w terminie 1 miesiąca od złożenia na ręce
Przełożonego Głównego wniosku o zwołanie.
3. W przypadku niezwołania Kapituły zwyczajnej bądź nadzwyczajnej przez
Przełożonego Głównego we wskazanych w ust. 1 i 2 terminach, obowiązek
zwołania Kapituły w ciągu miesiąca od upływu terminów wskazanych w ust.
1 i 2 spoczywa na Radzie Wspólnoty. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się
odpowiednio.
4. Przełożony Główny zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad
Kapituły

na

co

najmniej

14

dni

przed

wyznaczonym

terminem.

Zawiadomienia dokonywane są listami poleconymi lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych
członków, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin Kapituły.
(proponuję skreślić)
Art. 28
1. Prawo do udziału w Kapitule z głosem stanowiącym mają:
1) członkowie zwyczajni,
2) opiekun duchowny – asystent Stowarzyszenia.
2. Prawo do udziału w Kapitule z głosem doradczym mają:
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1) osoby zaproszone przez Przełożonego Głównego po zasięgnięciu opinii
Rady Wspólnoty,
a) członkowie wspierający,
b) zaproszeni goście, eksperci z różnych dziedzin.
Art. 29
Do uprawnień Kapituły należy:
1) wybór Przełożonego Głównego;
2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Wspólnoty i Komisji
Rewizyjnej;
3) wyznaczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
4) dokonywanie zmian w Statucie, które wymagają akceptacji Arcybiskupa
Metropolity Warszawskiego;
5) podejmowanie uchwały w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia, a także
sposobu jej przeprowadzenia;
6) rozpoznawanie odwołań członków w przedmiocie wykluczenia członka ze
Stowarzyszenia;
7) ustalanie wysokości składek członkowskich.
Art. 30
W trosce o zachowanie jedności uchwały Kapituły podejmowane są, po
rozeznaniu duchowym, bezwzględną większością głosów obecnych w
głosowaniu jawnym, a w sprawach personalnych w głosowaniu tajnym.

Rozdział X Przełożony Główny
Art. 31
1. Funkcję Przełożonego Głównego może pełnić jedna osoba lub małżeństwo.
2. Jeżeli do pełnienia funkcji Przełożonego Głównego zostało wybrane
małżeństwo wówczas zgodę na pełnienie tej funkcji muszą wyrazić oboje
małżonkowie.
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Art. 32
1. Przełożony Główny stoi na czele Rady Wspólnoty i kieruje jej pracami a
także wraz z Radą Wspólnoty kieruje działalnością Stowarzyszenia.
2. Przełożony Główny reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. Przełożony Główny ma prawo delegować członków Rady Wspólnoty lub
innych członków Stowarzyszenia do określonych zadań.

Rozdział XI Rada Wspólnoty

Art. 33
1. Rada Wspólnoty składa się z od trzech do pięciu członków. Członkami
Rady Wspólnoty nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
2. W przypadku rezygnacji, choroby lub śmierci członka Rady Wspólnoty w
trakcie trwania kadencji, Przełożony Główny wraz z Radą wybiera osobę
spośród kandydatów przedstawionych na ostatniej Kapitule. W trybie
wskazanym w zdaniu pierwszym może zostać uzupełniona nie więcej niż ½
liczby członków pochodzących z wyboru. W przypadku, gdyby ilość
kandydatów na ostatniej Kapitule odpowiadała ilości osób wybranych na
członków Rady Wspólnoty, wyborów uzupełniających, o których mowa w
zdaniu 1 dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy
wyrażą wolę kandydowania na piśmie.
3. Uchwałą Kapituły członkowie Rady Wspólnoty mogą być odwołani z
funkcji przed upływem kadencji z następujących przyczyn:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) skazania prawomocnym wyrokiem karnym,
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c) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z członkostwa w Radzie
Wspólnoty,
d) choroby uniemożliwiającej lub utrudniającej wykonywanie funkcji członka
Zarządu;
e) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
4. Członkostwo w Radzie Wspólnoty wygasa również na skutek:
a) śmierci,
b) rezygnacji z członkostwa w Radzie Wspólnoty złożonej na piśmie na ręce
Przełożonego Głównego.
5. Do kompetencji Rady Wspólnoty należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
b) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia.
c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
d)

przygotowanie

rocznych

i

wieloletnich

programów

działania

Stowarzyszenia;
e) przygotowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i przedkładanie
ich Komisji Rewizyjnej;
f) realizacja uchwał Kapituły;
g) wykonywanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Komisje Rewizyjną;
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia oraz wykluczenia członka.
6. Posiedzenia Rady Wspólnoty odbywają się co najmniej raz na kwartał w
siedzibie Stowarzyszenia lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu
o posiedzeniu.
7. Posiedzenia Rady Wspólnoty zwołuje Przełożony Główny z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Rady Wspólnoty lub Komisji
Rewizyjnej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Wspólnoty powinien
wskazywać cel jego zwołania.
8. O terminie posiedzenia zawiadamia członków Rady Wspólnoty Przełożony
Główny poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej
14

14 dni przed tym terminem. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do
tych członków Rady Wspólnoty, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin
posiedzenia.
9. Uchwały Rady Wspólnoty zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Rady Wspólnoty, chyba że
Statut stanowi inaczej.

Rozdział XII Odpowiedzialny Domu
Art. 34
1. Przełożony Główny po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wspólnoty
mianuje Odpowiedzialnego Domu Wspólnoty Chleb Życia .
2. Odpowiedzialny Domu Wspólnoty Chleb Życia sprawuje opiekę nad
domem w zakresie określonym przez Przełożonego Głównego.

Rozdział XIII Komisja Rewizyjna
Art. 35
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. W przypadku
zmniejszenia się w trakcie trwania kadencji

liczby członków Komisji

Rewizyjnej poniżej minimum określonego w Statucie, członkowie Komisji
Rewizyjnej powołują do swego grona nowego członka Komisji. W trybie
wskazanym w zdaniu drugim może zostać uzupełniona nie więcej niż ½
liczby członków pochodzących z wyboru.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Rady Wspólnoty ani też pełnić funkcji
Przełożonego Głównego ani pozostawać z tymi osobami w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
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b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) otrzymują

z

tytułu

pełnienia

funkcji

w

tym

organie

zwrot

uzasadnionych kosztów.
3.

Członkowie

Komisji

Rewizyjnej

wybierają

spośród

siebie

Przewodniczącego, który stoi na czele Komisji i kieruje jej pracami.
4. Członek Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany uchwałą podjętą przez
Kapitułę z następujących przyczyn:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) nieuczestniczenia w dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej,
c) choroby uniemożliwiającej lub utrudniającej wykonywanie funkcji członka
Komisji.
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje również na skutek:
a) śmierci członka Komisji Rewizyjnej,
b) skazania członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem karnym,
c) rezygnacji z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej złożonej na piśmie na ręce
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6. Komisja Rewizyjna obraduje co najmniej raz w roku.
7. O terminie posiedzenia zawiadamia członków Komisji Rewizyjnej jej
Przewodniczący

listami

poleconymi

lub

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej co najmniej 14 dni przed tym terminem. Zawiadomienia można
zaniechać w stosunku do tych członków Komisji Rewizyjnej, którzy na piśmie
oświadczą, że znają termin posiedzenia.
8. Nieobecność członka Komisji Rewizyjnej, który został prawidłowo
powiadomiony o posiedzeniu, nie wstrzymuje posiedzenia Komisji.
9. Członek Komisji Rewizyjnej, który nie ma możliwości osobistego
uczestniczenia w posiedzeniu, może brać w nim udział za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych, umożliwiających zabieranie głosu oraz wzajemne
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słyszenie się przez wszystkich biorących udział w posiedzeniu. Posiedzenia
takie zwane są dalej Posiedzeniami Korespondencyjnymi.
10.

Komisja

Rewizyjna

może

podejmować

uchwały

bez odbywania

posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Komisji głosują pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej za podjęciem uchwały.
11. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Komisji, chyba że Statut
stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Przewodniczącego Komisji.
12. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) nadzorowanie działalności Stowarzyszenia;
b) zatwierdzanie przedstawionych przez Radę Wspólnoty rocznych i
wieloletnich programów działania Stowarzyszenia;
c) przyjmowanie rocznych sprawozdań Rady Wspólnoty z działalności
Stowarzyszenia;
d) przeprowadzanie corocznych kontroli działalności Stowarzyszenia i
sporządzanie sprawozdań pokontrolnych;
e) wydawanie Radzie Wspólnoty wiążących zaleceń pokontrolnych.

Rozdział XIV Majątek Stowarzyszenia
Art. 36
1. Środki na realizację celów Stowarzyszenia pochodzą ze:
1) składek członkowskich
2) dochodów własnych członków Stowarzyszenia, przekazanych na rzecz
Stowarzyszenia;
3) zapisów, spadków, darowizn;
4) dotacji, subwencji i grantów;
5) kiermaszy charytatywnych i zbiórek publicznych,
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6) dochodów z własnej działalności, w tym gospodarczej;
7) odpłatnej działalności statutowej.
2. W przypadku darowizn, dotacji, spadków i grantów należy się liczyć z
wolą darczyńcy, ofiarodawcy, spadkodawcy, przy czym darowizna, dotacja,
spadek czy grant nie będą przyjęte o ile wola ta sprzeczna jest z celami
statutowymi.
3. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia dotyczące zobowiązań do
10 000,00 zł. może zaciągać jednoosobowo Przełożony Główny (w przypadku
jeśli funkcje Przełożonego Głównego pełni małżeństwo – oboje małżonkowie)
lub jednoosobowo Członek Rady.
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia dotyczące zobowiązań powyżej
10 000,00 zł. może zaciągać Przełożony Główny (w przypadku jeśli funkcję
Przełożonego Głównego pełni małżeństwo - oboje małżonkowie) i Członek
Rady działający łącznie.
4. Władza kościelna nie odpowiada za zaciągnięte zobowiązania majątkowe
Stowarzyszenia.
5. 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,
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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 osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
6. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatnie i odpłatnie, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność w sferze pożytku
publicznego w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności mającej na celu poprawę sytuacji życiowej ludzi
bezdomnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych i
żyjących w ubóstwie oraz dzieci, przez:
a. Prowadzenie domów opieki i placówek integracyjnych dla ludzi
bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci, osób w podeszłym wieku;
b. Tworzenie i prowadzenie lokali socjalnych i rotacyjnych;
c. Organizację akcji dobroczynnych, zbiórek i kwest na rzecz
podopiecznych;
d. Przysposobienie bezrobotnych do zatrudnienia, w tym socjalnego;
3)

ochrony

i

promocji

zdrowia

oraz

działania

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych;
4)

pozostałej

pomocy

społecznej

z

zakwaterowaniem

oraz

bez

zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej.
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7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której
przedmiotem jest:
-47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach;
- 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia
prowadzona na straganach i targowiskach;
- 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na
straganach i targowiskach;
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami.”

Rozdział XIV Postanowienia końcowe
Art. 37
1. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje zgodnie z kan. 305 i
323-326 kodeksu Prawa Kanonicznego Arcybiskup Metropolita Warszawski.
2. Arcybiskup Metropolita Warszawski zatwierdza opiekuna duchownego –
asystenta Stowarzyszenia.
3. Pozbawienie przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego opiekuna
duchownego – asystenta Stowarzyszenia jest równoznaczne z pozbawieniem
Stowarzyszenia prawa działania na terenie Archidiecezji Warszawskiej.
Art. 38
Poza

składaniem

przez

Stowarzyszenie

sprawozdań

finansowych

i

merytorycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Stowarzyszenie
składa

takie

sprawozdania

co

roku

Arcybiskupowi

Metropolicie

Warszawskiemu.
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Art. 39
Zmiany w Statucie Stowarzyszenia dokonywane są przez Kapitułę i wymagają
akceptacji Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego. Uchwała Kapituły w
przedmiocie zmian w statucie podejmowana jest w trybie i na warunkach
określonych w art. 30 Statutu.
Art. 40
Uchwałę w przedmiocie likwidacji (rozwiązania) Stowarzyszenia podejmuje
Kapituła w trybie i na warunkach określonych w art. 30 Statutu. W przypadku
likwidacji (rozwiązania) Stowarzyszenia jego majątek zostanie przekazany na
rzecz Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia, a gdyby nie było takiej
możliwości, na rzecz Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Niniejszy Statut został zatwierdzony Dekretem z dnia 10 sierpnia 2010 r.
wydanym przez J.E.Ks.Abpa Kazimierza Nycza Nr 3563/A/2010 r. Warszawa
10 sierpnia 2010 r.
KRS 18.02.2014
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