STATUT KATOLICKIEGO
STOWARZYSZENIA
Przedsiębiorców i Pracodawców

wersja ujednolicona z dnia 24 kwietnia 2016r.

ROZDZIAŁ I

USTANOWIENIE - SIEDZIBA
Art. 1
1. Katolickie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Pracodawców, zwane dalej Stowarzyszeniem,
działa w oparciu o kanon 299 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz uwzględniając przepisy
zawarte w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz.
1393) oraz w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r., poz.1169 ze zm.), jako prywatne, katolickie
Stowarzyszenie wiernych.
2.Patronem Stowarzyszenia jest Św. Józef. Świętem patronalnym Stowarzyszenia jest dzień 19
marca - liturgiczna uroczystość św. Józefa.
3.Stowarzyszenie jako osoba prawna w swojej działalności zachowuje wyżej wymienione
przepisy oraz postanowienia niniejszego Statutu, wymagające potwierdzenia ze strony
kompetentnej Władzy - Kościelnej – Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego,
którego nadzorowi podlega w zakresie realizacji katolickiej nauki społecznej.
4. Stowarzyszenie jest organizacją katolicką o charakterze dobrowolnym i .Znakiem
graficznym Stowarzyszenia jest stylizowana litera „D” oraz wpisane pod ramionami krzyża
litery „M” i „P”
Art. 2
1.Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami kraju.
3.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczeci.
Art. 3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim
samym lub podobnym profilu działania.
Art. 4
Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie
Stowarzyszeniu.
Art. 5
Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może powoływać oddziały regionalne.
Art. 6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
Art. 7
CEL STOWARZYSZENIA
1. Stowarzyszenie ma na celu promocję prowadzenia działalności gospodarczej z zachowaniem
zasad katolickiej nauki społecznej. Dotyczy to wszystkich aspektów: etyczno-duchowego,
kulturalnego, ekumenicznego, społecznego, charytatywnego, pedagogicznego, stosunków
międzyosobowych i międzynarodowych.
2. Wymienione wyżej cele, Stowarzyszenie realizuje przede wszystkim poprzez:

a)
organizowanie Mszy świętych dla przedsiębiorców i pracodawców;
b)
organizowanie wykładów i spotkań o tematyce łączącej przedsiębiorczość z
wartościami chrześcijańskimi;
c)
wykorzystanie środków masowego przekazu;
d)
organizowanie współpracy Stowarzyszenia z szeroko-rozumianym duszpasterstwem na
różnych jej płaszczyznach, m.in. przedsiębiorców, pracodawców , rzemieślników itp.;
e)
działalność charytatywną w zakresie pomocy człowiekowi;
f)
poprzez działalność edukacyjną dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów oraz
inne działania o charakterze promującym katolicką naukę społeczną;
g)
poprzez niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - np.
uzależnieniom, bezrobociem, bezdomnością, itp.;
3.Stowarzyszenie podejmuje działania zgodne ze swoimi celami statutowymi, a także sprzyja
inicjatywom podejmowanym przez członków, jeżeli zostały zaaprobowane przez Zarząd
Stowarzyszenia.
4.Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych służących realizacji
konkretnych celów Stowarzyszenia.
Art. 8
Stowarzyszenie może podejmować ścisłą współpracę z innymi stowarzyszeniami i
organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz związkami wyznaniowymi, zgodnie z
zachowaniem wymogów dialogu ekumenicznego.
Art.9
1.Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalność pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 ze zm.).
2.Działalność gospodarcza Stowarzyszenia nie może być prowadzona w takim samym
zakresie jak działalność pożytku publicznego. Dochody z działalności gospodarczej oraz
odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie przeznaczać będzie na realizację
celów określonych w art. 7 niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ III
Art.10
CZŁONKOWIE
1.Stowarzyszenie składa się z członków: zwyczajnych, wspierających. i honorowych.
1a.Pierwszymi członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są jego założyciele.
2.Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które
uczestniczą w jego działalności w sposób stały i przynależały do Stowarzyszenia przynajmniej
przez dwa lata w charakterze członków wspierających. Członkami zwyczajnymi
Stowarzyszenia zostają automatycznie członkowie założyciele Stowarzyszenia.
3.Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, które przedstawią opinie (rekomendacje)
co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złożą deklarację członkowską - wspierają
Stowarzyszenie i uczestniczą w działalności Stowarzyszenia w sposób określony w niniejszym
Statucie.

4.Członkami wspierającymi mogą być również Stowarzyszenia prywatne, nie ukonstytuowane
kanonicznie jako osoba prawna (por. kan. 310 KPK). Pełnomocnik (bądź pełnomocnicy)
takiego Stowarzyszenia może zostać dopuszczony przez Zarząd Stowarzyszenia do
funkcjonowania w roli członka zwyczajnego. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą
być również osoby prawne o celach pokrewnych celom Stowarzyszenia.
5.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne
Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada prawa określone niniejszym
statutem
6.Kandydat na członka Stowarzyszenia składa deklarację do Zarządu, który podejmuje
odpowiednią decyzję.
7.Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba, która publicznie odstąpiła od wiary
katolickiej albo zerwała wspólnotę kościelną bądź podlega ekskomunice nałożonej wyrokiem
lub zdeklarowanej (Kan. 316 -§ 1 KPK).
Art. 11
1.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo i obowiązek udziału w
przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie, przysługuje im również czynne i
bierne prawo wyborcze w wyborach do Władz Stowarzyszenia.
2.Członkowie wspierający mają prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez
Stowarzyszenie.
3.Członek honorowy ma prawo uczestniczyć, z głosem doradczym we wszystkich
wydarzeniach Stowarzyszenia, na które zostanie zaproszony przez zarząd, a ponadto jest
zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
4.Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Statutu oraz
postępowania w myśl Regulaminów i decyzji Władz Stowarzyszenia.
5.Przy wstępowaniu do Stowarzyszenia wnosi się wpłatę wpisową. Członkowie zobowiązani
są również do wnoszenia składki rocznej, której wysokość ustala Zarząd.
6.Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do przestrzegania zasad etyki katolickiej, we
wszystkich działaniach biznesowych i międzyludzkich.
Art. 12
1.Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a)śmierci;
b)dobrowolnego wystąpienia - pismo informujące o takiej decyzji składa członek w Zarządzie
Stowarzyszenia;
c)skreślenia z listy członków – na mocy uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością
głosów; ww. uchwałę Zarząd podejmuje na wniosek jednego z członków Zarządu w
szczególności w związku ze stwierdzeniem braku aktywności członka Stowarzyszenia w życiu
Stowarzyszenia, rażącego naruszenia przez członka Stowarzyszenia prawa kościelnego lub
państwowego lub z innej, ważnej przyczyny.
2.Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd, po uprzednim przedstawieniu
członkowi Stowarzyszenia zarzutów i umożliwienie podjęcia obrony w wyznaczonym przez
Zarząd terminie.

4. Ewentualne dodanie punktu mówiące o sądzie koleżeńskim i procesowaniu spraw
przez ten sąd.
Art. 13
Członkowie, których członkostwo ustało, jak również spadkobiercy zmarłego członka nie
mogą żądać zwrotu dokonanych wpłat, ani też nie mają żadnego prawa do majątku
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
Art. 14
WŁADZE STOWARZYSZENIA
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
d) punkt na temat moderatora
2. Stowarzyszenie, zgodnie z postanowieniami Statutu powołuje własnych urzędników oraz
określa swoje struktury organizacyjne (por. kan. 324 § 1; kan. 309 KPK oraz Dz. U. z 1989 r.,
Nr 20, poz. 104, art. 2, §2 Art. 15)
Art. 15
1.Walne zgromadzenie składa się z członków zwyczajnych, o których mowa w art. 10 pkt.2,
wpisanych do księgi członków.
2.Walne zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd.
3.Walne Zgromadzenia zwyczajne są zwoływane przynajmniej raz na rok - mają wtedy
charakter Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego. Członkowie powinni zostać
powiadomieni o terminie Walnego Zgromadzenie, przesyłkami poleconymi, wysłanymi nie
później niż na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
4.Walne Zgromadzenia Nadzwyczajne są zwoływane w miarę potrzeby i za każdym razem,
gdy do Zarządu złożone zostanie umotywowane żądanie tego na piśmie, podpisane
przynajmniej przez dziesięciu członków chyba że stowarzyszenie liczy mniej niż dziesięciu
członków to wówczas wystarczy 2/3 łącznej liczby wszystkich członków uprawnionych do
głosowania. W przypadkach nagłych wyżej wspomniany termin zwołania może być
zredukowany do 7 dni.
5. Walne Zgromadzenie, w pierwszym terminie zwołania, jest zdolne do podejmowania uchwał
i ważne, gdy jest obecna bezwzględna większość wszystkich członków, w wszyscy członkowie
zostali prawidłowo powiadomieni o terminie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w drugim terminie zwołania - jest ważne i zdolne do podejmowania równie wiążących uchwał,
bez względu na liczbę obecnych członków, gdy wszyscy członkowie zostali prawidłowo
powiadomieni.
6.Posiedzeniu Walnego Zgromadzenia członków przewodniczy LIDER Stowarzyszenia lub
podczas jego nieobecności WICELIDER
7.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy:

a) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i ewentualnych, późniejszych jego zmian,
b) zatwierdzanie ogólnych programów działalności Stowarzyszenia,
c) zatwierdzanie rocznego bilansu,
d) zatwierdzanie Regulaminów przewidzianych w aktualnym Statucie,
e) wybór Zarządu,
f) wybór Komisji Rewizyjnej,
g) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie im absolutorium.
h) nadawanie godności Członka Honorowego
i) udzielenie zarządowi upoważnienia do zaciągania zobowiązań
j) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości
k) rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu oraz skarg na działalność Zarządu.
l) każdemu członkowi przysługuje tylko jeden głos, oddany osobiście.
8.Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje przez głosowanie. Głosowania mają charakter
jawny z wyjątkiem decyzji personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym.
Decyzje, poza przypadkami określonymi przez Statut, podejmowane są zwykłą większością
głosów.
Art. 16
1.Zarząd wybrany przez Walne zgromadzenie składa się z 5 osób:
LIDERA,
dwóch WICELIDERÓW,
sekretarza,
skarbnika,
dodatkowo w skład Zarządu wchodzą: Duszpasterz Przedsiębiorców i Pracodawców oraz
Asystent Kościelny, mianowani przez Arcybiskupa, Metropolitę Szczecińsko Kamieńskiego.
Zarówno Duszpasterz jak i asystent Kościelny mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu.
2.Walne Zgromadzenie wybiera w tajnym głosowaniu LIDERA i oddzielnie pozostałych
członków Zarządu. Zarząd konstytuuje się wybierając WICELIDERÓW , sekretarza i
skarbnika. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
3.Do kompetencji Zarządu należy:
a.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b.kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
c.przygotowywanie do akceptacji regulaminów organizacyjnych,
d.tworzenie niezbędnych jednostek organizacyjnych,
e.podejmowanie inicjatyw dla realizacji celów Stowarzyszenia,
f.prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i kulturalnej,
g.rozpatrywanie wniosków i odwołań w sprawach członkowskich,
h.zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków i wydawanie wytycznych organizacyjnych w
celu przygotowania Walnego Zgromadzenia członków,
i.stwarzanie warunków do współpracy i utrzymywanie łączności ze wszystkimi osobami i
grupami oraz środowiskami, które realizując cele zbieżne z celami Stowarzyszenia
określonymi w Statucie pozostają poza formalnymi strukturami Stowarzyszenia,
j. odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg członkowskich i zbieranie składek .

k.nadzorowanie administracyjnej strony działalności Stowarzyszenia przy realizacji decyzji
podjętych przez Władze Stowarzyszenia,
l. ustanawianie pełnomocników do działania w imieniu Zarządu w określonym zakresie (np. do
spraw gospodarczych, wydawniczych lub kulturalnych).
m.uchwalanie wewnętrznych aktów normatywnych dla podległych jednostek organizacyjnych
n.przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających
o. zatrudnianie pracowników za wynagrodzeniem do prowadzenia spraw Stowarzyszenia
p.ustalanie wysokości składek członkowskich
4..Sekretarz jako członek Zarządu przyjmuje odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg
członkowskich (administracyjnych) oraz nadzoruje administracyjną stronę działalności
Stowarzyszenia przy realizacji decyzji podjętych przez organ Władz Stowarzyszenia.
5.Zarząd jest zwoływany przez LIDERA ilekroć uzna on to za stosowne, lub na wniosek co
najmniej trzech członków Zarządu. Informacja o takim zebraniu powinna dotrzeć do członków
Zarządu co najmniej na dwa dni przed ustalonym dniem Posiedzenia Zarządu.
6.Zarząd może skutecznie podejmować decyzje jeśli obecnych jest więcej niż połowa
członków, w tym LIDER lub WICELIDER.
7.Decyzje Zarządu podejmowane są większością minimum dwóch trzecich głosów członków
obecnych. W przypadku powtórnego głosowania decyzje podejmuje się większością zwykłą.
W przypadku równej ilości głosów decyzję uważa się za odrzuconą.
8.Cały Zarząd, jak i każdy z jego członków, łącznie z LIDEREM , może być odwołany z
ważnych przyczyn decyzją Walnego Zgromadzenia członków, przyjętą w głosowaniu
większością głosów nie mniejszą niż dwie trzecie członków Stowarzyszenia. Wniosek o
odwołanie Zarządu musi zostać podpisany przynajmniej przez ośmiu członków zwyczajnych
Stowarzyszenia lub 2/3 wszystkich uprawnionych jeżeli stowarzyszenie liczy mniej niż 8
członków zwyczajnych.
Art. 17
1. LIDER wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na dwa lata.
2.LIDER reprezentuje prawnie Stowarzyszenie i organizuje pracę Zarządu. Prawa i
zobowiązania LIDERA reguluje niniejszy Statut, Regulaminy i decyzje Władz
Stowarzyszenia. W przypadku jego nieobecności lub przeszkody w wypełnianiu obowiązków
zastępuje go WICELIDER wskazany przez LIDERA.
3.Zobowiązania Stowarzyszenia wymagają do swojej ważności pieczęci Stowarzyszenia oraz
podpisu LIDERA lub osoby upoważnionej przez niego.
Art. 18
1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych, wybranych przez
Zgromadzenie, spośród których wybiera się Przewodniczącego .
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola administracji Stowarzyszenia,
b) czuwanie nad wypełnianiem prawa i niniejszego Statutu,
c) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Stowarzyszenia,

d) zapewnienie regularnego prowadzenia księgowości oraz zgodności bilansu z wynikami
ksiąg rachunkowych, jak również zgodności dokumentów z obowiązującym prawem.
4. Komisja Rewizyjna, może w każdej chwili przystąpić do czynności kontrolnych.
Członkowie Komisji Rewizyjnej zobowiązani są do sporządzenia protokołu ze wszystkich
przeprowadzonych kontroli i włączenia go do specjalnej księgi.
5. Orzeczenia Komisji Rewizyjnej, z uwzględnieniem odnośnych przepisów prawa
kościelnego i państwowego, są wiążące i ostateczne.
Art. 19
Członkowie Stowarzyszenia mogą odwoływać się od decyzji Zarządu do Walnego
Zgromadzenia członków w sprawach kontrowersyjnych (spornych) z powołaniem się na
przepisy Statutu lub wewnętrzne Regulaminy.
Art. 20
Stowarzyszenie może sobie swobodnie wyszukać spośród kapłanów diecezjalnych Asystenta
Kościelnego, którego zatwierdza Arcybiskup, Metropolita Szczecińsko Kamieński (kan. 324
§ 1 KPK). Zakres jego obowiązków określa kan. 305 KPK. Asystent Kościelny uczestniczy w
pracach Zarządu.
Art. 21
1. Walne zgromadzenie może powołać jednego moderatora, którego zadaniem jest
przewodzenie spotkaniom o charakterze szkoleniowym i informacyjno-dyskusyjnym
2. Moderator może występować w roli tzw. męża zaufania.
3. Moderator może wnioskować o udział w posiedzeniu zarządu celem złożenia sprawozdania
z określonych kwestii, będących przedmiotem jego kompetencji.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Art. 21
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) wpisowe,
b) obowiązkowe składki dokonywane przez członków w wysokości ustalanej corocznie przez
Zarząd,
c) darowizny,
d) spadki i zapisy,
e) dochody z własnej działalności,
f) dochody z ofiarności publicznej,
g) każdy inny dochód osiągnięty przez Stowarzyszenie.
2. Majątkiem Stowarzyszenia są także ruchomości, nieruchomości i dochody z praw
majątkowych.
3.Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podejmowania zobowiązań
majątkowych wymagane jest współdziałanie łącznie trzech członków Zarządu, w tym
LIDERA, WICELIDERA lub Skarbnika Zarządu. Walne Zgromadzenie może odpowiednią
uchwałą udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania

zobowiązań majątkowych w określonych ściśle granicach pełnomocnikom, o których mowa w
art. 16 niniejszego Statutu.
Art. 22
1.Sposób zarządzania majątkiem Stowarzyszenia określi regulamin uchwalony przez Walne
zgromadzenie i zatwierdzony przez Arcybiskupa, Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego
lub jego delegata.
2.Stowarzyszenie zarządza w sposób wolny dobrami, które posiada.
3.Regulamin o którym mowa w ust.1 określa sposoby zarządzania dobrami Stowarzyszenia
z zachowaniem prawa kompetentnej władzy kościelnej do nadzorowania, by dobra były użyte
na cele Stowarzyszenia (por. kan. 325 KPK).
ROZDZIAŁ VI
Art.23
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
1.Stowarzyszenie może zostać rozwiązane w przypadku niemożności osiągnięcia zamierzonych
celów, potwierdzonej przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu zwykłą większością głosów
członków Stowarzyszenia.
2.Stowarzyszenie powinno zostać rozwiązane w przypadku wycofania poparcia Arcybiskupa,
Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, jeśli działalność Stowarzyszenia wyrządza szkodę
doktrynie lub dyscyplinie kościelnej, albo powoduje zgorszenie wiernych (por. kan. 326 § 1
KPK).
3.W przypadku braku zgody lub cofnięcia zgody Arcybiskupa Metropolity SzczecińskoKamieńskiego na używanie nazwy „Katolickie” Stowarzyszenie przeprowadzi korektę
nazwy statutu.
4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, dobra - z zachowaniem praw nabytych, a także
woli ofiarodawców (por. kan. 326 § 2 KPK) - zostaną przeniesione na instytucje realizujące
cele analogiczne do celów Stowarzyszenia, wskazane wyraźnie przez Walne Zgromadzenie
podczas posiedzenia, o którym mowa wyżej.
5. Walne zgromadzenie wyznaczy ponadto jednego lub więcej likwidatorów.

ROZDZIAŁ VII
Art. 24
PRZEPISY KOŃCOWE
Członkowie, którzy wstąpią do Stowarzyszenia w ciągu sześciu miesięcy od daty jego
założenia, mogą zostać bezpośrednio przyjęci do kategorii członków zwyczajnych przez
Zarząd Stowarzyszenia.
Art. 25
1. Uchwałę w sprawie zmiany w statucie podejmuje Walne Zgromadzenie, większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zgromadzonych i uprawnionych do
głosowania.

2. Zmiany wymagają dla swej
Szczecińsko-Kamieńskiego.

ważności zatwierdzenia przez Arcybiskupa Metropolitę

Art. 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.

