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Statut Stowarzyszenia Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie 

 

 

Rozdział I  

 
Postanowienia ogólne 

 Stowarzyszenie nawiązuje do przedwojennej tradycji międzypokoleniowego, 

społecznego ruchu działającego pod nazwą Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie, 

upowszechniając idee wychowawcze Matki Marceliny Darowskiej – założycielki 

Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Jest spadkobiercą           

i bezpośrednim kontynuatorem tradycji oraz dorobku ideowego tego ruchu. Zrzesza 

wychowanki i wychowanków Sióstr Niepokalanek, ich rodziny,  a także osoby, którym 

bliskie są cele Stowarzyszenia i jego działalność. 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie, zwane dalej 

„Zjednoczeniem”.  

§ 2 

1. Siedzibą Zjednoczenia jest Warszawa. 

2. Terenem działalności Zjednoczenia jest Rzeczpospolita Polska. 

3. Zjednoczenie może działać poza granicami kraju. 

4. Zjednoczenie jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną oraz 

działa na podstawie przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. u. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.); ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 

poz. 873, z późn. zm.) i niniejszego Statutu.  

5. Działalność Zjednoczenia oparta jest głównie na pracy społecznej członków.  

 

6. Do prowadzenia swych spraw Zjednoczenie może zatrudniać pracowników. 

Pracownikiem może być także każdy członek Zjednoczenia. 

  

7. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu, stosunek pracy w imieniu 

Zjednoczenia nawiązuje z nim Prezes Zjednoczenia, natomiast w razie potrzeby 

zatrudnienia Prezesa, stosunek pracy w imieniu Zjednoczenia nawiązuje z nim 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  

 

8. Zjednoczenie posługuje się pieczęcią podłużną  o treści ustalonej przez Zarząd oraz 

okrągłą z wizerunkiem Matki Bożej Jazłowieckiej z napisem Koleżeńskie 

Zjednoczenie Jazłowieckie. 
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9. Zjednoczenie  może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać 

legitymacje.  

 

10. Zjednoczenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne: oddziały, koła, służące 

do realizacji celów statutowych.   

 

11. Zjednoczenie nie odpowiada za zobowiązania jednostek  terenowych posiadających 

osobowość prawną. 

 

12. Zjednoczenie może współpracować lub przystąpić do federacji krajowej  i organizacji 

międzynarodowej o podobnych celach statutowych. 

 

13. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 12, bądź wystąpieniu z nich, 

decyduje Walne Zebranie Członków.  

 

Rozdział II    

          Cele i działania Zjednoczenia oraz sposoby realizacji 

 

§ 3 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Działalność związana z ochroną, rozwojem i upowszechnianiem 

niepokalańskich tradycji wychowawczych, rodzinnych i społecznych. 

 

2. Ochrona niepokalańskiego dziedzictwa duchowego i  kulturowego                                 

w kraju i za granicą.  

3. Prowadzenie wszechstronnie pojętej edukacji intelektualnej, moralnej                

i religijnej w duchu niepokalańskim.  

4. Kształtowanie i pogłębianie międzypokoleniowej, międzyregionalnej             

i lokalnej integracji członków Zjednoczenia oraz utrzymywanie 

kontaktu ze Zgromadzeniem Sióstr Niepokalanek. 

5. Wspieranie własnych członków i ich rodzin oraz osób, w trudnej 

sytuacji życiowej,  w realizacji potrzeb niematerialnych i materialnych.  

6. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach 

edukacyjno-kulturalnych,  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania. 

7. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, wspierania 

systemu opieki zastępczej oraz upowszechniania i ochrony praw 

dziecka. 

8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób. Promocja 
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zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

9. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, bezrobotnych, 

niepełnosprawnych lub z innych przyczyn wymagających wsparcia.  

11. Podejmowanie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, 

wypoczynku dzieci młodzieży.  

12. Promocja i organizacja wolontariatu.  

13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki                                    

i krajoznawstwa. 

14. Przeciwdziałanie uzależnieniom  i  patologiom społecznym. 

15. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, 

religijnej i kulturowej. 

16. Upowszechnianie  i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. 

 

§ 4 

 

 Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie nawiązuje do tradycji Koleżeńskiego 

Zjednoczenia Jazłowieckiego, chroniąc,  upowszechniając i wdrażając  niepokalańskie idee 

edukacyjne, wychowawcze, rodzinne  i  pomocowe z uwzględnieniem kultu  religijnego. 

Zjednoczenie realizuje swoje cele w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego przez:  

1. Inicjowanie  i  prowadzenie przedsięwzięć o charakterze formacyjnym, 

wychowawczym, edukacyjnym służących krzewieniu i pogłębianiu idei 

niepokalańskich. 

  

2. Organizowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach 

edukacyjnych, kulturalnych i religijnych.  

 

3. Organizowanie i współuczestniczenie w  przedsięwzięciach                                                 

o charakterze charytatywnym.  

 

4. Realizowanie działań pomocowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej, 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej na rzecz osób będących                               

w trudnej sytuacji życiowej. 

5. Pomoc osobom dotkniętym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym 

ze względu na niepełnosprawność, uzależnienie, brak kwalifikacji 

zawodowych lub z innych powodów nie radzących sobie z problemami 

egzystencjalnymi. 
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6. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.  

7. Promocję zatrudnienia, aktywizację  zawodową i społeczną członków 

Zjednoczenia, ich rodzin oraz osób pozostających bez pracy, 

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

8. Organizację niedochodowego wypoczynku dzieci i młodzieży.  

9. Organizację własnego wolontariatu do pomocy przy realizacji celów 

Zjednoczenia, współdziałanie z wolontariatem zewnętrznym.  

10. Wspieranie bieżącej działalności wychowawczej placówek 

niepokalańskich. 

11. Wspomaganie działalności i rozwoju terenowych jednostek 

organizacyjnych.  

12. Realizację przedsięwzięć lokalnych, międzyregionalnych i innych 

aktywizujących inicjatywy społeczne członków i osób, które wspiera 

Zjednoczenie.  

13. Fundowanie stypendiów. 

14. Inwestowanie w przedsięwzięcia związane z celami statutowymi 

Zjednoczenia oraz w ochronę niepokalańskich obiektów sakralnych                     

i edukacyjnych w kraju i za granicą.  

15. Współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej, 

samorządowej, z instytucjami społecznej służby zdrowia, placówkami 

oświatowymi, organizacjami społecznymi i udział w inicjatywach 

podejmowanych w celu rozwiązywania problemów społecznych, 

mieszczących się w zakresie statutowych celów działalności 

Zjednoczenia.   

16. Prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej, informacyjnej i 

promocyjnej w celu realizacji zadań określonych w statucie.   

17. Współpracę ze środkami masowego przekazu dla propagowania 

podejmowanych działań, zajmowanie stanowiska w mediach i przed 

właściwymi instytucjami w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, 

wychowania, rodziny, spraw społecznych, religijnych i narodowych.  

18. Współpracę i współdziałanie ze Zgromadzeniem Sióstr Niepokalanek 

oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie 

określonym celami Zjednoczenia. 

§ 5 

 

Wszyscy członkowie Zjednoczenia mogą korzystać z dorobku i wszystkich form działalności 

Zjednoczenia o których mowa w §4. 
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§ 6 

 

Zjednoczenie oraz terytorialne jednostki organizacyjne mogą prowadzić nieodpłatną                

i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 

2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536, z 

późn. zm.) 

§ 7 

 

Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości przeznaczony  jest na 

realizację celów statutowych.  

 

Rozdział III 
 

Członkowie 

 

§ 8 
 

Członkami Zjednoczenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym.  

 

 

§ 9 

 

1. Zjednoczenie zrzesza członków:  

a. zwyczajnych,  

b. wspierających 

c. honorowych. 

 

2. Członkiem zwyczajnym Zjednoczenia może być osoba  pełnoletnia, wywodząca się                       

z grona wychowanków Sióstr Niepokalanek, a także osoba, której bliskie są idee 

Zjednoczenia i jego działalność, poprzez złożenie deklaracji przynależności w formie 

papierowej lub elektronicznej.  

3. Deklaracje przynależności osób nie będących wychowankami  powinny zawierać 

rekomendację jednego członka zwyczajnego.  

4. Małoletni, w wieku 16-18 lat może należeć do Zjednoczenia, jeśli wyrażą na to zgodę 

jego przedstawiciele ustawowi.  

5. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 

miesiąca od daty złożenia deklaracji.   

6. Członkowie zwyczajni mają prawo:                                                                                                           

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Zjednoczenia                                              

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Zjednoczenia,                                 

c. zgłaszania wniosków co do działalności Zjednoczenia. 
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7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a. stosować się do zasad Statutu, 

b. stosować się do uchwał Walnego Zebrania Członków i ustaleń Zarządu, 

c. aktywnie uczestniczyć w działalności Zjednoczenia, 

d. dbać o dobre imię i mienie Zjednoczenia, 

e. opłacać składkę w ustalonej przez Walne Zebranie Członków wysokości. 

 

8. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału roku 

kalendarzowego za rok bieżący. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 

roku od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Zjednoczenia.      

9. Utrata członkostwa następuje na skutek:  

a. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Zjednoczenia, 

b. wykluczenia przez Zarząd:  

 z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Zjednoczenia,  

 z powodu nieusprawiedliwionego niepłacenia składek przez 2 lata,  

 w przypadku, gdy członek swoim działaniem naraża dobre imię Zjednoczenia                          

c. utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych na mocy         

prawomocnego orzeczenia sądu 

d. śmierci członka. 

 

10. Członkiem wspierającym Zjednoczenie może zostać osoba fizyczna i prawna, 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Zjednoczenia po złożeniu pisemnej deklaracji. 

11. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd Zjednoczenia, uchwałą podjętą nie 

później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji. 

12. Członkowie wspierający powinni wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Zjednoczenia. 

   

13. Członka wspierającego wykreśla się w przypadku:                  

a. rezygnacji z członkostwa, 

b. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,   

c. śmierci lub  utraty zdolności do czynności prawnych przez osoby fizyczne, 

d. nie wywiązywania się z zadeklarowanego wsparcia, 

  

14.  Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zebranie Członków w uznaniu 

szczególnych zasług dla Zjednoczenia lub dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek            

na  wniosek Zarządu.   

15. Członkowie wspierający i honorowi, z wyjątkiem członków honorowych będących 

zarazem członkami zwyczajnymi, nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Zjednoczenia. 

16. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANY ZJEDNOCZENIA 

 

§ 10 

 

1. Władze Zjednoczenia stanowią: 

a. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,  

b. Zarząd Zjednoczenia, zwany dalej „Zarządem”, 

c. Komisja Rewizyjna. 

 

2. Wybory do władz Zjednoczenia i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi 

zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu w głosowaniu 

tajnym. 

 

3. W sytuacji gdy skład władz Zjednoczenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 

pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać 

nie więcej niż 1/3 ogólnej liczby składu pochodzącego z wyboru. 

 

 

§ 11 
 

Walne Zebranie 
 

1. Walne Zebranie stanowią członkowie zwyczajni. Obradom przewodniczy osoba wybrana 

każdorazowo w głosowaniu jawnym spośród uczestników Walnego Zebrania, zwana 

Przewodniczącym. 

 

2.Walne Zebranie jest ważne w pierwszym terminie bez względu na ilość obecnych.  

 

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na  

zebraniu w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem pkt  5.  

 

4.W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

 

5. Przewodniczący Walnego Zebrania może zarządzić głosowanie tajne w uzasadnionych 

przypadkach.   

 

§ 12 

  

    1. Walne Zebranie może być:  

a. Zwyczajne  – odbywa się raz na 3 lata. O miejscu i terminie członkowie 

otrzymują zawiadomienie drogą pocztową lub elektroniczną, co najmniej na 

miesiąc przed Walnym Zebraniem licząc od daty nadania. 

b. Nadzwyczajne – może być zwołane w każdym terminie na żądanie Zarządu 

Zjednoczenia, na wniosek 1/3 członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej – 



8 
 

nie później niż 3 miesiące od zgłoszenia wniosku; obraduje nad sprawami dla 

których zostało zwołane.   

2. Do uprawnień Walnego Zebrania należy: 

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Zjednoczenia, 

b. przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Zjednoczenia i Komisji 

Rewizyjnej, udzielanie absolutorium Zarządowi, 

c. uchwalanie budżetu, 

d. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych 

świadczeń na rzecz Zjednoczenia,  

e. wybór i odwoływanie członków Zarządu,  

f. wybór członków Komisji Rewizyjnej,  

g. nadanie godności członka honorowego Zjednoczenia, 

h. podejmowanie uchwał dotyczących zmian Statutu, 

i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Zjednoczenia lub jego władze, 

j. podjęcie uchwały dotyczącej rozwiązania Zjednoczenia, 

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we 

wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Zjednoczenia.  

§ 13 

Zarząd Zjednoczenia 

Zarząd Zjednoczenia jest powołany do kierowania całą działalnością Zjednoczenia, 

reprezentuje Zjednoczenie na zewnątrz.  

§ 14 

 

1. Kadencja nowo wybranego Zarządu rozpoczyna się po podjęciu przez Walne Zebranie 

uchwały o jego wyborze, a kończy  wraz z wyborem nowego Zarządu. Trwa 3 lata. 

 

2. Zarząd składa się od 5 do 9 osób. Na pierwszym posiedzeniu zostają ustalone wszystkie 

funkcje członków Zarządu.  

 

3. Członkami Zarządu mogą być osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, 

nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

  

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. 

 

5. Zarząd Zjednoczenia kieruje całokształtem działalności Zjednoczenia między Walnymi 

Zebraniami i przed Walnym Zebraniem odpowiada za swoją pracę. 

 

6. Zarząd podejmuje ważne decyzje, w tym dotyczące  powoływania i rozwiązywania 

terenowych jednostek organizacyjnych, zatwierdzania procedur organizacyjnych w 

formie uchwał. 
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7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy 

obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. 

§ 15 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. reprezentowanie Zjednoczenia na zewnątrz, 

2. organizowanie i  kierowanie  bieżącymi  działaniami, 

3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań ze swojej 

działalności, 

4. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności terenowych 

jednostek organizacyjnych, 

5.  zatwierdzanie procedur regulujących funkcjonowanie jednostek terenowych 

6. zarządzanie majątkiem Zjednoczenia zgodnie z przepisami prawa i Statutem 

Zjednoczenia,  

7. prowadzenie ewidencji członków Zjednoczenia,  

8. podejmowanie decyzji w sprawach członków, 

9. podejmowanie decyzji w sprawie zwolnienia ze składek członkowskich                                

w uzasadnionych przypadkach,  

10. zwoływanie Walnego Zebrania,  

11. rozstrzyganie sporów między członkami Zjednoczenia powstałych na tle 

działalności. 

 

§ 16 

 

Komisja Rewizyjna 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym odrębnym od organu zarządzającego                                 

i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli.  Jest powoływana przez Walne 

Zebranie na okres trzech lat.  

 

2. Składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu 

Komisji zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. 

 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:  

a.  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej, 

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

4. Komisja Rewizyjna pracuje według przyjętego rocznego planu pracy. Obraduje w pełnym 

składzie nie rzadziej niż raz w roku. 

   

5. Podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności wszystkich 

członków Komisji. 
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6. Do kompetencji Komisji należy:  

a. Prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej 

Zjednoczenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych, 

b. Kontrola zgodności działalności Zjednoczenia ze Statutem, 

c. Ocena pracy Zarządu Zjednoczenia, w tym corocznych sprawozdań i bilansu; 

d. Ustalanie zasad i wielkości zatrudnienia i wynagradzania w Zjednoczeniu,  

e. Wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadkach stwierdzonych 

nieprawidłowości, 

f. Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania, zebrania Zarządu, 

g. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu, 

h. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu. 

 

 

Rozdział V 

 
Terenowe jednostki organizacyjne 

 

§ 17  

 

1. Terenowymi jednostkami  organizacyjnymi Zjednoczenia są Koła  i Oddziały.  

2. Osobowość prawną mogą posiadać tylko Oddziały.   

 

3. Członkowie Kół i Oddziałów  uczestniczą w Walnym Zebraniu  Członków 

Zjednoczenia. 

 

4. Zarząd Zjednoczenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Koło 

lub Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Zjednoczenia lub takich, 

które zdaniem Zarządu Zjednoczenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Zjednoczenia. 

 

5. Uchwałę o rozwiązaniu Koła i Oddziału podejmuje Zarząd Zjednoczenia.  

 

§ 18 

Oddział Zjednoczenia 

1. Do powołania Oddziału potrzebnych jest co najmniej 15 członków. 

  

2. Decyzję o powołaniu Oddziału posiadającego osobowość prawną podejmuje                         

w uchwale Zarząd Zjednoczenia na wniosek Koła.  

3. Władze Oddziału to: 

a. Walne Zebranie Członków Oddziału                                                                           

b. Zarząd Oddziału, 

c. Komisja Rewizyjna Oddziału. 
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4.  Uchwały wszystkich władz Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 

 

5.  Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału trwa 3 lata. 

6. W sytuacji, gdy skład władz  Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej 

niż 1/3 składu organu.    

 

§ 19 

Walne Zebranie Członków Oddziału 

1.  Najwyższą władzą Oddziału Zjednoczenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału, 

zwane dalej „Walne Zebranie Oddziału”.  

2.Walne Zebranie Oddziału może być  zwyczajne bądź nadzwyczajne. 

 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako 

sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego 

terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na miesiąc przed terminem 

Walnego Zebrania Oddziału.  

 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie  Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału: 

    a. z własnej inicjatywy, 

    b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

    c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału,                                                                                    

    d. na wniosek Zarządu Zjednoczenia.  

                                                                                                                                                                                        

5.  Kompetencje Walnego Zebrania Oddziału to: 

     a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,                                                                               

     b. wybieranie i odwoływanie władz, 

     c. udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału, 

     d. wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków w sprawach ważnych dla całego Zjednoczenia,  

     e. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,  

     f. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania Oddziału Zjednoczenia. 

 

§ 20 

Zarząd Oddziału 

 

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu 

wybiera się przewodniczącego, zastępcę i skarbnika.  
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2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

pół roku. 

                                                                                                                                                             
3.  Kompetencje Zarządu Oddziału to:                                                                                                    

   a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału, 

   b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Członków   

Zjednoczenia,  

   c. sprawowanie zarządu nad majątkiem  Oddziału, 

   d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału, 

   e. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

4.Zarząd Oddziału jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili powołania, zawiadomić o 

tym organ nadzorujący  podając skład Zarządu i adres siedziby jednostki. 

5.Regulację pkt. 4 powyżej stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie Zarządu i 

adresie siedziby Oddziału. 

6. Zarząd Oddziału jest obowiązany do raportowania Zarządowi Zjednoczenia o zamiarze 

podjęcia jakichkolwiek działań, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację Oddziału lub 

Zjednoczenia, w szczególności na jego sytuację majątkową. 

7. Do składania oświadczeń w imieniu Oddziału Zjednoczenia stosuje się odpowiednio zasadę 

reprezentacji Zjednoczenia, która została wyrażona w § 24 poniżej.  

 

§21 

Komisja Rewizyjna Oddziału 

1.Komisja Rewizyjna  Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem powołanym 

do sprawowania kontroli nad działalnością Oddziału. 

 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu komisji. 

 

3.Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:                                                                                          

a. kontrola całokształtu działalności Oddziału,                                                                                 

b. ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,                                               

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału i 

Zarządu Oddziału,                                                                                                                                      

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Oddziału  o udzielanie absolutorium Zarządowi 

Oddziału,                                                                                                                                      

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w 

razie jego bezczynności lub stwierdzonych nieprawidłowości,                                                               

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,                                

g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Oddziału o rozwiązanie Oddziału. 
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§22 

Koło Zjednoczenia 

1.Koło powołuje Zarząd Zjednoczenia na wniosek co najmniej 3 członków z danego terenu. 

2.Członkowie Koła wybierają ze swego grona przewodniczącego zwykłą większością głosów  

członków uczestniczących w zebraniu na okres trzech lat. Przewodniczący musi być osobą 

pełnoletnią i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.   

3. Zebrania koła odbywają się co najmniej raz w roku.  

4. Odwołanie przewodniczącego może nastąpić w każdym czasie zwykłą większością głosów 

członków obecnych na zebraniu. 

5. Przewodniczący współdziała bezpośrednio z Zarządem Zjednoczenia. W szczególności 

zgłasza wnioski, propozycje, postulaty oraz realizuje cele statutowe w formie i zakresie 

wnioskowanym przez członków i uzgodnione z Zarządem Zjednoczenia.  

6. Członkowie Koła mogą prowadzić działania, mające na celu pozyskiwanie środków na 

realizację zadań jednostki.    

7. Przewodniczący może wykonywać czynności prawne na podstawie i w zakresie 

pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Zjednoczenia. 

8. Pozyskane przez Koło środki na cele statutowe przeznacza się na działalność tego Koła                     

z możliwością przekazania ich części na działalność całego Zjednoczenia. Zgodę na 

przekazanie części środków wyraża przewodniczący Koła.  Jeżeli środki zostały pozyskane 

od członka wspierającego będącego osobą prawną, podział środków następuje w uzgodnieniu 

z tym członkiem.  

 

Rozdział VI 

 

Majątek i fundusze Zjednoczenia 
 

§ 23 

1.W skład majątku Zjednoczenia wchodzą:   

a. składki członkowskie  

b. lokaty, darowizny, spadki, zapisy z kraju i zagranicy 

c. dotacje, subwencje, granty 

d. dary pieniężne i niepieniężne osób trzecich  

e. dochody ze zbiórek publicznych  

f. wpływy z programów celowych 

g. ofiarność publiczna 

h. ruchomości i nieruchomości oraz dochody z majątku Zjednoczenia 

2. Zjednoczenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Zjednoczenia 

podejmuje Zarząd Zjednoczenia. 

 

4. W przypadku, gdy darczyńca przekazując Zjednoczeniu środki majątkowe zastrzeże 

warunki, niemożliwe do spełnienia ze względu na wskazany przez darczyńcę cel 

niezgodny z celami statutowymi, Zarząd Zjednoczenia może nie przyjąć tego 

warunku. W takim przypadku Zjednoczenie zwraca darczyńcy przekazane przez niego 

środki.  

 

5. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, 

Zjednoczenie może je przeznaczyć na dowolny cel statutowy. 

 

6. W przypadku powołania Zjednoczenia do dziedziczenia, Zarząd Zjednoczenia składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy 

w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku 

przewyższa ewentualne długi spadkowe.   

 

 

§ 24 

 

1.Do reprezentacji w imieniu Zjednoczenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu    

    działający samodzielnie.  

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania        

pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, wymagane jest współdziałanie                            

i  podpisy Prezesa Zarządu lub jego zastępcy łącznie z jednym z  członków Zarządu. 

 

 

§ 25 
 

Zabrania się: 

 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Zjednoczenia w stosunku 

do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy Zjednoczenia 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 Zjednoczenia na rzecz ich 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, 

c. wykorzystywania majątku Zjednoczenia 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 Zjednoczenia, 

członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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ROZDZIAŁ VII 

 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 26 

W razie rozwiązania Zjednoczenia cały jego majątek ruchomy i nieruchomy przechodzi na 

własność Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek. 

§ 27 

 

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu Zjednoczenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

bezwzględną większością głosów członków obecnych na zebraniu.   

 

2.Uchwałę o rozwiązaniu Zjednoczenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną 

większością głosów członków obecnych na zebraniu.  

 

 

 

Statut przyjęto uchwałą z dnia 14 czerwca 2015 r.  

 

 

 

Przewodnicząca Walnego Zjazdu                   Sekretarz Walnego Zjazdu 

 

………………………………….                    ……………………………             

 

 

 

 

 

 

 

  


