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S T A T U T 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej 

 
Przyjęty uchwałą WZ/1/2018 Nadzwyczajne XXX Walnego Zebrania SRKDP w dn. 18 sierpnia 2018 r. 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Diecezji Płockiej nazwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem. 
 

§ 2 
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach  
i skupiającą osoby akceptujące naukę Kościoła, a w szczególności o małżeństwie i rodzinie. 
 

§ 3 
Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z Kościołem hierarchicznym. Na prośbę Zarządu Głównego 
Biskup Diecezjalny mianuje asystenta diecezjalnego a asystenta parafialnego mianuje proboszcz parafii, w której 
znajduje się Koło Parafialne.  
 

§ 4 
Terenem działania Stowarzyszenia jest Diecezja Płocka, a w razie potrzeby teren Rzeczpospolitej Polskiej.  
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest  Płock. 
 

§ 5 
Stowarzyszenia może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami i osobami 
w realizacji zadań statutowych. 
 

§ 6 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci z napisem Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Diecezji Płockiej. 
 

 
Rozdział II 

Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby realizacji 
 

§ 7 
Celami Stowarzyszenia są: 

1. kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką katolicką i wartościami patriotycznymi, 
2. pogłębianie formacji religijnej oraz kultury życia małżeńskiego i rodzinnego, 
3. troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego 

rozwoju, 
4. niesienie różnorakiej pomocy rodzinom, a w szczególności: moralnej, materialnej, psychologicznej  

i prawnej,  
5. wszechstronna pomoc rodzinom a szczególnie rodzinom wielodzietnym i zagrożonym przez 

współczesne choroby społeczne oraz samotnym matkom i ojcom, 
6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, społecznej i kulturowej,  
7. przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, 
8. pomoc w wyjściu z bezdomności, 
9. pomoc osobom z różnego rodzaju uzależnieniami, przemocą, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, 
10. pomoc uchodźcom, 
11. pomoc osobom niepełnosprawnym, 
12. pomoc osobom starszym, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, 
13. podejmowanie wszelkich inicjatyw, w tym społecznych, politycznych mających na celu pomoc  

i towarzyszenie rodzinie. 
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§ 8 
 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele określone w § 7 poprzez:  
a) reprezentowanie interesów rodzin wobec władz publicznych, współpracując z organami władzy 

publicznej, czynnie uczestnicząc w posiedzeniach rad, sesji i komisji, a także wyrażając opinie, pisząc 
petycje, uczestnicząc w konsultacjach społecznych, uczestnicząc w życiu publicznym szczególnie tam 
gdzie interes rodziny jest zagrożony,  

b) udzielanie pomocy osobom narażonym na wykluczenie społeczne, w tym uzależnionym, bezdomnym, 
bezradnym wychowawczo, dotkniętym przemocą, bezrobotnym, ubogim, niepełnosprawnym, seniorom, 
organizując tym osobom pomoc materialną, psychologiczną, prawniczą i terapeutyczną, 

c) tworzenie Centrów Integracji Społecznej, 
d) promocję i organizację wolontariatu, organizując wydarzenia mające na celu promocję wolontariatu, 

zakładając grupy wolontariackie, organizując szkolenia,  
e) ochronę i promocję zdrowia, organizując szkolenia, kursy, konferencje i sympozja,  
f) działalność charytatywną, organizując pomoc materialną osobom jej potrzebującym,  
g) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, organizując kluby seniora, uniwersytety trzeciego 

wieku, spotkania integracyjne, wycieczki i pielgrzymki,  
h) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, targów, wystaw, koncertów, akcji promocyjnych, 
i) działalność wydawniczą, informacyjną i kolportażową, 
j) prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń i doradztwa,  
k) działalność edukacyjną i dydaktyczną, w tym prowadzenie szkół i przedszkoli,  
l) prowadzenie działalności naukowej, prowadząc projekty badawcze i organizując konferencje naukowe, 
m) organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, poradni rehablitacyjno-

terapeutycznych, szkół rodzenia,  
n) tworzenia schronisk dla bezdomnych i samotnych matek i ojców z dziećmi, domów pomocy społecznej, 

domów dziennego pobytu,  
o) organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
p) organizowanie wypoczynku, wycieczek, rekolekcji, zgrupowań formacyjnych,  
q) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych, 
r) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, w sposób 

szczególny z Diecezją Płocką i wchodzącymi w jej terytorium parafiami,  
s) reintegrację społeczną i zawodową, organizując szkolenia i kursy,  
t) subsydiowanie staży pracy i pomoc w zatrudnieniu w nowym miejscu pracy, 
u) różnorakie doradztwo, w szczególności zawodowe, psychologiczne, pedagogiczne i prawne, 
v) tworzenie Banków Żywności, pomoc rzeczową i materialną osobom potrzebującym wsparcia,  
w) przyznawanie certyfikatów i wyróżnień miejscom i osobom przyjaznym rodzinie,  
x) sprzedaż przedmiotów darowizn.  
 

2.    Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną.  
3. Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia prowadzona jest w zakresie: 

a) reprezentowanie interesów rodzin wobec władz publicznych, współpracując z organami władzy 
publicznej, czynnie uczestnicząc w posiedzeniach rad, sesji i komisji, a także wyrażając opinie, pisząc 
petycje, uczestnicząc w konsultacjach społecznych, uczestnicząc wżyciu publicznym szczególnie tam 
gdzie interes rodziny jest zagrożony,  

b) udzielanie pomocy osobom narażonym na wykluczenie społeczne, w tym uzależnionym, bezdomnym, 
bezradnym wychowawczo, dotkniętym przemocą, bezrobotnym, ubogim, niepełnosprawnym, seniorom, 
organizując tym osobom pomoc materialną, psychologiczną, prawniczą i terapeutyczną, 

c) tworzenie Centrów Integracji Społecznej, 
d) promocję i organizację wolontariatu, organizując wydarzenia mające na celu promocję wolontariatu, 

   zakładając grupy wolontariackie, organizując szkolenia, 
e) ochronę i promocję zdrowia, organizując szkolenia, kursy, konferencje i sympozja, 
f) działalność charytatywną, organizując pomoc materialną osobom jej potrzebującym,  
g) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, organizując kluby seniora, uniwersytety trzeciego 

  wieku, spotkania integracyjne, wycieczki i pielgrzymki, 
h) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, targów, wystaw, koncertów, akcji promocyjnych, 
i) działalność wydawniczą, informacyjną i kolportażową, 
j) prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń i doradztwa,  
k) działalność edukacyjną i dydaktyczną, w tym prowadzenie szkół i przedszkoli,  
l) prowadzenie działalności naukowej, prowadząc projekty badawcze i organizując konferencje naukowe, 
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m) organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, poradni rehablitacyjno-
terapeutycznych, szkół rodzenia,  

n) tworzenia schronisk dla bezdomnych i samotnych matek i ojców z dziećmi, domów pomocy społecznej, 
domów dziennego pobytu,  

o) organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
p) organizowanie wypoczynku, wycieczek, rekolekcji, zgrupowań formacyjnych,  
q) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych, 
r) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, w sposób 

szczególny z Diecezją Płocką i wchodzącymi w jej terytorium parafiami,  
s) reintegrację społeczną i zawodową, organizując szkolenia i kursy,  
t) subsydiowanie staży pracy i pomoc w zatrudnieniu w nowym miejscu pracy, 
u) różnorakie doradztwo, w szczególności zawodowe, psychologiczne, pedagogiczne i prawne, 
v) tworzenie Banków Żywności, pomoc rzeczową i materialną osobom potrzebującym wsparcia,  
w) przyznawanie certyfikatów i wyróżnień miejscom i osobom przyjaznym rodzinie. 

  

4. Działalność odpłatna Stowarzyszenia prowadzona jest w zakresie: 
a) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, organizując kluby seniora, uniwersytety trzeciego  
      wieku, spotkania integracyjne, wycieczki i pielgrzymki, 
b) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, targów, wystaw, koncertów, akcji promocyjnych, 
c) działalność wydawniczą, informacyjną i kolportażową, 
d) prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń i doradztwa,  
e) działalność edukacyjną i dydaktyczną, w tym prowadzenie szkół i przedszkoli,  
f) prowadzenie działalności naukowej, prowadząc projekty badawcze i organizując konferencje naukowe,   
g) organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, poradni rehablitacyjno - 

terapeutycznych, szkół rodzenia,  
h) tworzenia domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu,  
i) organizowanie wypoczynku, wycieczek, rekolekcji, zgrupowań formacyjnych,  
j) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych, 
k) różnorakie doradztwo, w szczególności zawodowe, psychologiczne, pedagogiczne i prawne,  
l) sprzedaży przedmiotów darowizn. 

 
 

5. Wypracowane przez organizację i jej podopiecznych dochody Stowarzyszenie będzie przeznaczało na 
realizację celów statutowych należących do sfery zadań publicznych.  
 

 
Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 
 

§ 9 
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
dająca gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez aktywność i właściwą postawę moralną. 
 

 
§ 10 

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być organizacje, instytucje posiadające osobowość prawną, 
zmierzające do uczestniczenia w realizacji założeń statutowo - programowych Stowarzyszenia. Do członków 
wspierających Stowarzyszenie mają zastosowanie odpowiednio wymagania w § 9. 
2. Członek wspierający może być reprezentowany w Stowarzyszeniu przez upoważnionego przezeń 
przedstawiciela.  
 

§ 11 
1. Do Stowarzyszenia, kandydatów na członków, przyjmuje Zarząd Główny na podstawie deklaracji kandydata, 
poręczonej przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami Stowarzyszenia, lub przez proboszcza parafii 
do której należy kandydat. 
2. Uchwała o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmowana jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów. 
 

§ 12 
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Stowarzyszenie może nadać członkostwo honorowe osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla niego. 
 

§ 13 
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do: 
1. korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego, 
2. udziału w pracach Stowarzyszenia, 
3. zgłaszanie wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia, 
4. korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 
5. udzielania rekomendacji kandydatom do Stowarzyszenia,  
6. składanie pisemnych skarg do Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej w sprawach naruszeń dotyczących zasad 
współżycia koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia, 
7. posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia. 
 

§ 14 
Postanowienia §13 n. 2, 3, 4, 5, 6 mają odpowiednie zastosowanie do członków honorowych i wspierających, 
którzy są ponadto zwolnieni od płacenia składek statutowych. 

 
§ 15 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 
1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, 
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
3. dbanie o autorytet Stowarzyszenia i dawanie dobrego świadectwa, 
4. regularnego opłacania składek statutowych. 
 

§ 16 
1. Za nieprzestrzeganie obowiązków statutowych przez członka Stowarzyszenia: 
a) Zarząd Koła Parafialnego może udzielić upomnienia lub nagany o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd 

Główny, lub też sprawę od razu (bez udzielania upomnienia lub nagany) przekazuje Zarządowi Głównemu, 
b) Zarząd Główny może udzielić upomnienia, nagany, zawiesić w prawach członka na okres nie dłuższy niż 

jeden rok lub też sprawę przekazać Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej. 
c) Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna może wymierzyć kary zgodne z § 46 Statutu.  

2. W przypadku, gdy Zarząd Główny uzna kary wymienione w n. 1a za niewystarczające sprawę przekazuje do 
rozpatrzenia Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej. 
3. Od decyzji Zarządu Głównego i Zarządu Koła Parafialnego członek Stowarzyszenia może odwołać się do 
Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
 

§ 17 
Członkiem Stowarzyszenia przestaje być ten, kto: 
1. złożył do Zarządu Głównego pisemne oświadczenie o wystąpieniu, 
2. został przez Zarząd Główny skreślony z listy członków Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek 
członkowskich przez okres 1 roku, 
3. został wykluczony ze Stowarzyszenia w trybie § 46 Statutu, 
4. utracił zdolność do czynności prawnych. 
 

 
Rozdział IV 

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia 
 

§ 18 
1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia oparta jest na podstawowej strukturze administracyjnej Diecezji 

Płockiej. 
2. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne zwane Kołami Parafialnymi.  

 
 

§ 19 
1. Koła Parafialne mogą być powoływane w parafiach Diecezji Płockiej w przypadku zrzeszania się co najmniej 
8 osób, na wniosek tych osób do Zarządu Głównego i za zgodą miejscowego proboszcza.  
2. Do czasu powołania Koła Parafialnego osoby zainteresowane mogą się przyłączyć do Koła istniejącego przy 
innej parafii. Tak samo mogą uczynić osoby, których Koła Parafialne zostały rozwiązane. 
3. Koło Parafialne może być rozwiązane uchwałą Zarządu Głównego: 
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a) na wniosek Zarządu Koła Parafialnego, 
b) lub z własnej inicjatywy.  
4. Koło Parafialne prowadzi swoją działalność na podstawie i w granicach Statutu Stowarzyszenia.  
5. Koło Parafialne nie może uzyskać osobowości prawnej.  
 
 
 

§ 20 
1. W skład Zarządu Koła Parafialnego wchodzą z wyboru: prezes, wiceprezes ds. organizacyjnych, wiceprezes 

ds. programowych, sekretarz, skarbnik, a w razie potrzeby rzecznik informacji.  
2. Wybory Zarządu Koła Parafialnego dokonywane są zgodnie z § 32 n. 3, 4 i 5.  
3. Zarząd Koła Parafialnego konstytuuje się na pierwszym jego posiedzeniu.  
 

§ 21 
Spotkania członków Koła odbywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  
Posiedzenie Zarządu Koła Parafialnego odbywa się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. 
Przewiduje się możliwość przerwy wakacyjnej w spotkaniach członków Koła na wniosek członka Zarządu Koła 
Parafialnego.  
 
 

§ 22 
Do kompetencji Walnego Zebrania Koła Parafialnego należy: 

1. podjęcie decyzji dotyczącej potrzeby wyboru rzecznika informacji,  
2. wybór Prezesa Koła i członków Zarządu Koła Parafialnego, 
3. wybór delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia według zasad ustalonych przez Zarząd Główny,  

w przypadku określonym w § 29 n. 1 Statutu,  
4. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła Parafialnego. 

 
§ 23 

Do kompetencji Zarządu Koła Parafialnego należy: 
1. organizowanie działalności i kierowanie bieżącą pracą Koła Parafialnego, 
2. realizowanie zadań statutowych zawartych w § 8 niniejszego Statutu, 
3. wykonywanie uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia, 
4. zgłaszanie wniosków do Zarządu Głównego w sprawach przyjęcia osób do Stowarzyszenia oraz  

w sprawach nabycia i ustania członkostwa, 
5. regularne przekazywanie do Zarządu Głównego składek w wysokości uchwalonej na Walnym Zebraniu 

Stowarzyszenia, 
6. składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności Koła za miniony rok pracy, w terminie do 

końca lutego roku następnego, 
7. wnioskowanie w sprawach wynikających z naruszenia obowiązków członków Stowarzyszenia,  
8. informowanie Zarządu Głównego o udzielonych upomnieniach i naganach.  

 
 

Rozdział V 
Władze Stowarzyszenia i ich kompetencje. 

 
§ 24 

1.Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Stowarzyszenia, 
b) Zarząd Główny Stowarzyszenia, 
c) Główna Komisja Rewizyjna,   

  e)    Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna. 
2. Władzami Koła Parafialnego Stowarzyszenia są: 
  a)  Walne Zebranie Koła Parafialnego, 
  b)  Zarząd Koła Parafialnego. 
 

§ 25 
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. W razie ustąpienia osób z organów władzy 
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba osób 
dokooptowanych nie może przekraczać 2/5 składu pochodzącego z wyboru. 
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§ 26 

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia raz w roku jako zebranie 
sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze. 
 

§ 27 
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na 
żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 liczby osób stowarzyszonych. Nadzwyczajne Walne 
Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. 
 

§ 28 
O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania osoby stowarzyszone są zawiadamiane co najmniej na dwa 
tygodnie przed wyznaczonym terminem. Informacje te Zarząd Główny przekazuje listownie do Zarządów 
Parafialnych na miesiąc przed planowanym Walnym Zebraniem, po czym Zarząd Parafialny informacje te 
przekazuje członkom swojego Koła zgodnie z ustalonym wyżej terminem.  
 

§ 29 
1. W Walnym Zebraniu biorą udział wszystkie osoby należące do Stowarzyszenia, a w przypadku przekroczenia 
liczby 150 członków delegaci z poszczególnych Kół Parafialnych wybrani według zasad uchwalonych przez 
Zarząd Główny Stowarzyszenia. 
2. Członkowie ustępujących Władz Stowarzyszenia (§ 24, n. 1) są delegatami na Walne Zebranie. 
 

§ 30 
Postanowienia § 28 i 29 mają odpowiednie zastosowanie do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
 

§ 31 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 

1. uchwalanie zmian statutowych, 
2. wybór Prezesa Stowarzyszenia, 
3. ustalanie liczby członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo-

Dyscyplinarnej oraz ich wybór,  
4. podejmowanie uchwał w sprawach innych wymagających decyzji Walnego Zebrania, 
5. w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim, 

Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu 
lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania, 

6. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji 
Pojednawczo-Dyscyplinarnej, 

7. rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organa władzy oraz członków 
Stowarzyszenia, 

8. uchylanie uchwał Zarządu Głównego sprzecznych ze statutem na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej 
lub 1/3 członków Stowarzyszenia, 

9. ustalanie wysokości składek członkowskich, 
10. nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego, 

 
 

§ 32 
1. Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach 
przewidzianych w Statucie oraz na wniosek przyjęty zwykłą większością głosów. 
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania.  
3. Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Prezesem Stowarzyszenia zostaje kandydat, 
który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę głosów, nie mniejszą jednak niż 50% plus jeden głos 
ważnych głosów. 
4. Wyboru członków władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie w oparciu o następujące  zasady: 

a) nie ogranicza się liczby kandydatów na poszczególne listy wyborcze, 
b) głosowanie jest tajne, 
c) głosuje się na poszczególnych kandydatów, 
d) członkami władz Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania, na liście ułożonej wg 

ilości uzyskanych głosów, znajdują się na miejscach od pierwszego do odpowiadającego ilości miejsc 
mandatowych. 
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5. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza. 
 

§ 33 
W przypadku braku quorum, Zarząd Główny Stowarzyszenia wyznacza drugi termin Walnego Zebrania, nie 
wcześniej jednak niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie. W drugim terminie warunek obecności 
co najmniej połowy członków/delegatów nie obowiązuje. 
Uchwały Walnego Zebrania zapadają wówczas zwykłą większością głosów. Przepis niniejszy nie dotyczy trybu 
podejmowania uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 
 

§ 34 
Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem 
Stowarzyszenia. Na czele Zarządu Głównego stoi Prezes Stowarzyszenia. 
 

§ 35 
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 9-15 członków wybranych na Walnym Zebraniu. W przypadku zmniejszenia 
składu Zarządu i kooptacji nowych członków Zarząd może zmienić podział funkcji oprócz Prezesa. 

 
§ 36 

Prezydium Zarządu Głównego konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu spośród członków Zarządu. W skład 
Prezydium wchodzą: prezes, wiceprezes ds. organizacyjnych, wiceprezes ds. programowych, sekretarz, skarbnik 
i rzecznik informacji. 
 

§ 37 
1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia obydwu gremiów zwołuje Prezes 
Stowarzyszenia.  
2. Istnieje możliwość posiedzenia tych gremiów w formie elektronicznej poprzez rozesłanie projektu uchwały  
e-mailem do wszystkich członków danego gremium. Uchwałę uznaje się za podjętą, gdy większość zagłosuje 
„za”, niezależnie od ilości oddanych głosów, w terminie określonym przez rozsyłającego projekt.  
 

§ 38 
Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy: 

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 
2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu przez wyznaczonych członków 

Zarządu na mocy podjętej uchwały, przy czym Prezes Stowarzyszenia zawsze posiada zwyczajne 
prawo do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu,  

4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 
5. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn, oraz w przedmiocie kupna, 

sprzedaży, zmiany i obciążenia nieruchomości, 
6. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w 

imieniu Stowarzyszenia, 
7. ustalanie wysokości płac pracownikom etatowym Stowarzyszenia, 
8. zwalnianie od płacenia składek członkowskich w szczególnych przypadkach na wniosek Zarządu 

Parafialnego, 
9. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Kół Parafialnych Stowarzyszenia, uchwalanie ich 

regulaminów, 
10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych  

i zagranicznych,  
11. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Stowarzyszenia, 
12. uchwalanie ordynacji wyborczej oraz regulaminów władz Stowarzyszenia, 
13. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia, uchwalanie zasad wyboru delegatów na 

Walne Zebranie Stowarzyszenia w przypadku opisanym w § 29, n.1,  
14. nadawanie wyróżnień za zasługi dla Stowarzyszenia,  
15. przyznawanie certyfikatów i wyróżnień miejscom i osobom przyjaznym rodzinie wg oddzielnego 

regulaminu.  
 

§ 39 
Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego i innych organów władzy Stowarzyszenia określają odpowiednie 
regulaminy. 
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§ 40 
Prezydium Zarządu jest władzą  wykonawczą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.  
Do zakresu działania Prezydium należy: 

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Zarządu, 
2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 
3. opracowywanie projektów sprawozdań, wniosków i regulaminów oraz wydawanie wszelkich instrukcji 

wewnętrznych, 
4. składanie sprawozdań z wykonanych prac na posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia, 
5. organizowanie działalności Stowarzyszenia określonej w § 8 Statutu, 
6. wydawanie legitymacji i znaczków członkowskich. 
 

§ 41 
Decyzje Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków w formie uchwały. W razie równej ilości głosów decyduje głos 
Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Przewodniczącego.  
 

§ 42 
Oświadczenia i akty prawne podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie Prezes z Sekretarzem,  zobowiązania 
finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie Prezes ze Skarbnikiem. W razie 
niemożliwości podejmowania działań przez Prezesa w jego imieniu działa upoważniona na piśmie osoba 
desygnowana przez Prezesa. Korespondencję wewnętrzną Stowarzyszenia podpisuje sam Prezes.  
 

§ 43 
1. Główna Komisja Rewizyjna w składzie 3 do 5 członków wybranych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia jest 
organem kontrolującym działalności Stowarzyszenia. 
2. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

a) opracowanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej, 
b) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia a szczególnie jego 

gospodarki finansowej i przedstawienie Zarządowi Głównemu wniosków pokontrolnych, 
c) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności statutowej Stowarzyszenia, 
d) składanie sprawozdań na Walne Zebranie.  

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. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy 
członków, a w przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego jest decydujący.  
 

§ 44 
Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna składa się z 3 do 5 członków wybranych na Walnym Zebraniu 
Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna konstytuuje się wybierając 
spośród siebie 3-osobowe Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.  
 

§ 45 
Do zadań Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej należy: 

1. opracowanie własnego regulaminu  
2. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Głównego i Zarządów Parafialnych dotyczących sankcji za 

nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz przez członków Stowarzyszenia, 
3. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad współżycia 

koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia, 
4. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej. 

 
§ 46 

1. Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna może wymierzyć następujące kary: 
   a) upomnienie, 
   b) nagana, 
   c) zakaz wykonywania funkcji we władzach Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat, 
   d) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat, 
   e) wykluczenie ze Stowarzyszenia. 
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2. Od decyzji Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia na jego najbliższym posiedzeniu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 
3. Decyzje Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
przynajmniej połowy członków, a w przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego jest decydujący.  
 
 
 

Rozdział VI 
Majątek Stowarzyszenia 

 
§ 47 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§ 48 
Rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym. 
 

§ 49 
Do realizacji zadań statutowo-programowych Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i inne składniki majątkowe  
z tytułu: 

1. składek statutowych, 
2. wpływów z działalności statutowej, 
3. akcji zbiórkowych oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających, 
4. dotacji, 
5. darowizn, zapisów i poleceń, 
6. 1% odpisu podatku dochodowego.  

 
§ 50 

Statut Stowarzyszenia Rodzi Katolickich Diecezji Płockiej zabrania: 
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim 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  
kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”, 

2. przekazywania jej majątku 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 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio 
wynika ze statutowego celu organizacji, 

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,  

5. łączenie przez tą samą osobę funkcji w organie nadzoru i kontroli z funkcją w zarządzie, 
6. zasiadanie w zarządzie osób będących członkami rodziny lub krewnymi osób zasiadających w organie 

kontroli. 
 

§ 51 
 

Odpowiedzialnością materialną za majątek Stowarzyszenia odpowiada Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich Diecezji Płockiej. 
 

Rozdział VII 
Zmiany statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia 

 
§ 52 

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej bezwzględną większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy członków lub delegatów. 
 

§ 53 
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1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia 
podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków lub delegatów.  
2. O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie powołując Komisje 
Likwidacyjną. 
3. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o przeznaczeniu majątku i powołaniu 
Komisji Likwidacyjnej, majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Diecezji Płockiej. 
 


