STATUT
Stowarzyszenia Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
1. Statut

reguluje

tworzenie,

Stowarzyszenia
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organizację,

Nowej

funkcjonowanie
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„Zacheusz”,

oraz
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zwanego

dalej

Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” działa jako prywatne
katolickie stowarzyszenie wiernych, opierając się na kanonach 298–311 oraz 321–329
Kodeksu Prawa Kanonicznego. Jest ono organizacją katolicką w rozumieniu Ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 1989 r., nr 29, poz. 154 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.). W zakresie
państwowego prawa prywatnego oraz publicznego Stowarzyszenie działa na
podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001
r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
3. Stowarzyszenie w swojej działalności zachowuje wyżej wymienione przepisy oraz
postanowienia niniejszego Statutu.
4. Dopuszczalne jest używanie przez Stowarzyszenie skrótu: SNE Zacheusz.
Art. 2
1. Patronem Stowarzyszenia jest Maryja Niepokalana.
2. Świętem patronalnym jest dzień 8 grudnia.
Art. 3
1. Stowarzyszenie
samorządnym.

jest

organizacją

katolicką

o

charakterze

dobrowolnym

i

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Cieszyn.
3. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a poza
jej granicami za zgodą kompetentnych przełożonych kościelnych Kościoła
Rzymskokatolickiego.
Art. 4
1. Stowarzyszenie posiada Asystenta kościelnego, którym jest Brat Prowincji
Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, członek Stowarzyszenia,
mianowany przez Ministra prowincjalnego Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu
Braci Mniejszych w Polsce.
2. Kandydat na Asystenta kościelnego nie musi być członkiem Stowarzyszenia, a
przyjęcie przez niego funkcji jest jednoznaczne z członkostwem w Stowarzyszeniu.
3. Asystent kościelny pełni swą funkcję do czasu odwołania przez kompetentną władzę
kościelną, to jest każdorazowego Ministra prowincjalnego Prowincji Wniebowzięcia
NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.
4. Zakres obowiązków Asystenta kościelnego, o którym mowa w punkcie 1, określają
przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, decyzje kompetentnej władzy kościelnej oraz
przepisy niniejszego Statutu.
Art. 5
Stowarzyszenie współpracuje z innymi katolickimi stowarzyszeniami i ruchami. Nawiązuje
także współpracę z Kościołami chrześcijańskimi, zgodnie z zasadami dialogu ekumenicznego
Kościoła katolickiego.
Art. 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich spraw może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Art. 7
1. Celem Stowarzyszenia jest działalność katolicka w aspektach: duchowym,
społecznym, charytatywnym, ekumenicznym. Ponadto celem jest działalność
kulturalna i praca wychowawczo-pedagogiczna.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) organizowanie działalności wychowawczej;
b) organizowanie spotkań modlitewnych;
c) organizowanie spotkań promujących kulturę chrześcijańską;
d) organizowanie rekolekcji i kursów;
e) prowadzenie wspólnot;
f) współpracę z innymi Szkołami Nowej Ewangelizacji w Polsce i Biurem
Krajowym Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA);
g) animowanie formacji animatorów różnych wspólnot i ruchów katolickich;
h) działalność charytatywną (organizację pomocy materialnej dla ubogich rodzin
oraz dzieci);
i) pomoc społeczną, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównanie szans tych rodzin i osób;
j) działalność wspierającą naukę, edukację, oświatę, wychowanie;
k) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje kościelne;
l) działalność wydawniczą, gospodarczą i kulturalną;
m) wolontariat.
3. Ponadto członkowie Stowarzyszenia podejmują pracę w jej wielorakich aspektach, w
służbie nowej ewangelizacji, by usilnie dążyć do osiągnięcia ścisłego związku między
wiarą i życiem (kan. 327 oraz 298 § 1 KPK).
4. Stowarzyszenie podejmuje działania zgodne ze swoimi zadaniami statutowymi, a
także wspiera inicjatywy podejmowane przez członków, jeżeli są zgodne z jego
celami.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE
Art. 8
1. (uchylony)
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną
zdolność do czynności prawnych, niepozbawione praw publicznych.
3. (uchylony)
4. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa podanie do Zarządu, a ten podejmuje
odpowiednią decyzję w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Art. 9
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek udziału w przedsięwzięciach
podejmowanych przez Stowarzyszenie, przysługuje im również czynne i bierne prawo
wyborcze w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. (uchylony)
3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do zachowywania niniejszego
Statutu oraz postępowania w myśl Regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia,
a w szczególności do regularnego opłacania składek.
Art. 10
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez:
a) śmierć,
b) dobrowolne wystąpienie – pismo informujące o takiej decyzji składa członek do
Zarządu Stowarzyszenia,
c) wykreślenie z listy członków – następuje po decyzji Zarządu, stwierdzającej zawiniony
i uporczywy brak uczestnictwa członka w życiu Stowarzyszenia,
d) wykluczenie ze Stowarzyszenia – następuje z racji umyślnego naruszenia przez
członka prawa kościelnego (kan. 316 KPK) lub państwowego bądź z racji

niezachowania zobowiązań członkowskich. Decyzję o przedmiocie wykluczenia,
notyfikowaną członkowi, podejmuje Zarząd po uprzednim wysłuchaniu członka.
Art. 11
Członkowie, którzy utracili członkostwo, jak również spadkobiercy zmarłego członka, nie
mogą żądać zwrotu dokonanych wpłat ani też nie mają żadnego prawa do majątku
Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
Art. 12
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Zgromadzenie członków (walne zgromadzenie),
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zgromadzenie i Zarząd stanowią władze Stowarzyszenia.
Art. 13
1. Zgromadzenie członków składa się z członków zwyczajnych, o których mowa w art. 8
ust. 2, wpisanych do księgi członków.
2. Zgromadzenie członków jest zwoływane przez Zarząd.
3. Zgromadzenia zwyczajne są zwoływane co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym.
Członkowie Stowarzyszenia o zwołaniu zgromadzenia zwyczajnego powinni zostać
poinformowani przez Zarząd nie później niż 30 dni przed ustaloną datą zgromadzenia.
4. Zgromadzenia nadzwyczajne są zwoływane w razie potrzeby, a także gdy do Zarządu
wpłynie uzasadniony wniosek o zwołanie zgromadzenia nadzwyczajnego, podpisany
przynajmniej przez dziesięciu członków zwyczajnych. W takim przypadku Zarząd
niezwłocznie wyznacza termin zgromadzenia, które powinno się odbyć w czasie nie

krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 60 dni od daty złożenia do Zarządu wniosku o
jego zwołanie.
5. Posiedzeniem Zgromadzenia członków kieruje przewodniczący Zarządu lub – podczas
jego nieobecności – wiceprzewodniczący albo najstarszy stażem obecny na
Zgromadzeniu członek zwyczajny Stowarzyszenia.
6. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia członków należy:
a) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
b) zatwierdzanie ogólnych programów działalności Stowarzyszenia,
c) zatwierdzanie rocznego bilansu,
d) wybór członków Zarządu,
e) wybór Komisji Rewizyjnej,
f) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej, udzielanie im absolutorium,
g) ustalenie wysokości składek członkowskich.
7. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, zgromadzenie członków podejmuje decyzje zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy. Głosowania mają charakter
jawny, za wyjątkiem wyboru członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
które podejmowane są w głosowaniu tajnym.
Art. 14
1. W skład Zarządu wchodzi 5 członków:
− przewodniczący,
− wiceprzewodniczący,
− sekretarz,
− skarbnik,
− jeden członek wybrany spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie za wyjątkiem
przewodniczącego Zarządu, którym każdorazowo jest osoba, o której mowa w art. 4,
ust. 1 niniejszego Statutu.

3. Zgromadzenie członków wybiera w głosowaniu tajnym członków Zarządu, za
wyjątkiem przewodniczącego. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3a. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, Zarząd
zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających
4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
− reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
− kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
− ustalanie regulaminów organizacyjnych,
− podejmowanie inicjatyw dla realizacji celów Stowarzyszenia,
− rozpatrywanie wniosków i odwołań w sprawach członkowskich,
− zwoływanie Zgromadzenia członków, o którym mowa w art. 13, ust. 2, i
wydawanie wytycznych organizacyjnych w celu jego przygotowania,
− prowadzenie ksiąg członkowskich,
− nadzorowanie administracyjnej strony działalności Stowarzyszenia przy
realizacji decyzji podjętych przez władze Stowarzyszenia,
− zapewnienie regularnego prowadzenia księgowości oraz zgodności bilansu z
wynikami ksiąg rachunkowych, jak również zgodności dokumentów z
obowiązującym prawem.
5. 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.
6. Zarząd jest zwoływany przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej trzech
członków Zarządu. Członkowie Zarządu powinni zostać poinformowani o zebraniu co
najmniej na 7 dni roboczych przed ustalonym dniem zebrania.
7. Zarząd może skutecznie podjąć decyzje, jeśli obecna jest więcej niż połowa jego
członków, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
8. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

9. Zarząd, jak i każdy z jego członków, za wyjątkiem przewodniczącego, może być
odwołany
z ważnych przyczyn decyzją Zgromadzenia członków, przyjętą w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich)
członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek o odwołanie Zarządu, jak i
poszczególnych jego członków musi zostać podpisany przynajmniej przez dziesięciu
członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W takim przypadku Zarząd stosuje
odpowiednio art. 13, ust. 4.
10. Przewodniczący Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie przez Ministra
prowincjalnego Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.
11. Przewodniczący organizuje pracę Zarządu. Obowiązki przewodniczącego reguluje
niniejszy Statut, Regulaminy oraz decyzje władz Stowarzyszenia. W przypadku jego
nieobecności
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Art. 15
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych, wybranych w
głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie, w tym przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
2a. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów
uzupełniających
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,

4. Komisja Rewizyjna może w każdej chwili przystąpić do czynności kontrolnych.
Członkowie Komisji Rewizyjnej zobowiązani są do sporządzania protokołów ze
wszystkich przeprowadzonych kontroli.
5. Komisja Rewizyjna po każdorazowym sporządzeniu protokołu kontroli przedkłada go
Zgromadzeniu członków w czasie najbliższego zgromadzenia.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Art.16
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) darowizny;
b) dochody Stowarzyszenia;
c) dochody z ofiarności publicznej;
d) składki członkowskie;
e) inne wpływy.
2. Sposób zarządzania majątkiem Stowarzyszenia określi Regulamin uchwalony przez
Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
3. Kompetentna władza kościelna, to jest każdorazowy Minister prowincjalny Prowincji
Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, jest uprawniona do
nadzorowania zarządzanym majątkiem, tak, by dobra były wykorzystane na cele
Stowarzyszenia ( kan. 325 KPK).
4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek;
b) zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia na rzecz członków
Stowarzyszenia i osób trzecich;

c) przekazywania majątku Stowarzyszenia;
d) wykorzystywania majątku na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.
5. Rok obrachunkowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia tego samego roku.
6. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz niemajątkowych wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch
członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
ROZDZIAŁ VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Art. 17
1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane, jeżeli za rozwiązaniem opowiedzą się 2/3
(dwie trzecie) ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może zostać również rozwiązane decyzją kompetentnej władzy
Kościoła

Rzymskokatolickiego,

to

jest

Ministra

prowincjalnego

Prowincji

Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, jeżeli działalność
Stowarzyszenia wyrządza szkodę doktrynie lub dyscyplinie kościelnej albo powoduje
zgorszenie wiernych (por. kan. 326 § 1 KPK).
Art. 18
1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia wszelkie dobra oraz prawa majątkowe –
z zachowaniem praw nabytych, a także woli ofiarodawców (por. kan. 326 § 2 KPK) –
zostaną przeniesione na Prowincję Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w
Polsce. Władza ta również decyduje o ich przeznaczeniu.
2. Zarząd wyznaczy ponadto likwidatora spośród członków Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 19

1. Osoby pełnoletnie, które uczestniczą w powstawaniu Stowarzyszenia, o którym
mowa, uzyskują kategorię członków zwyczajnych.
2. Osoby pełnoletnie, które wyrażą chęć wstąpienia do Stowarzyszenia w ciągu 6
miesięcy od daty jego założenia, mogą zostać bezpośrednio przyjęci do kategorii
członków zwyczajnych przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
4. Statut, w zakresie, w jakim odnosi się do regulacji prawa kanonicznego, obowiązuje
od dnia zatwierdzenia go przez Ministra prowincjalnego Prowincji Wniebowzięcia
NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.

