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STATUT
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
(tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi na Zebraniu Ogólnym Towarzystwa
w dniu 9 kwietnia 2011 r.)

Towarzystwo powstało w pamiętnym 1981 roku pod nazwą: Towarzystwo Pomocy im. Adama
Chmielowskiego. W roku 1989 przyjęło nazwę: Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta,
a w roku 1995: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
_________________________________________________________

Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba
Towarzystwa
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo
Pomocy im. św. Brata Alberta i może używać
nazwy skróconej BratAlbert.Org.
§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest
miasto Wrocław.
§4
1. Towarzystwo jest katolicką organizacją
dobroczynną.
2. Towarzystwo działa na podstawie prawa o
stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
3. Towarzystwo podlega przepisom Ustawy o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dotyczącym
organizacji katolickich.
4. Konferencja Episkopatu Polski pełni wobec
Towarzystwa funkcje władzy kościelnej
przewidziane w Kodeksie Prawa Kanonicznego.
§5
Towarzystwo ma prawo zakładania Kół i
Oddziałów w/g zasad ustalonych w Statucie.

Rozdział II
Cele i środki działania Towarzystwa
§6
Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy

osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym,
chorym, niepełnosprawnym i innym osobom
potrzebującym pomocy - w duchu Patrona, św.
Brata Alberta.
§7
1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a/ zakładanie i prowadzenie domów
całodobowego pobytu, schronisk, ochronek,
noclegowni, hospicjów, kuchni, łaźni i innych
placówek pomocy bezdomnym oraz ubogim,
starszym, chorym, niepełnosprawnym i innym
osobom potrzebującym pomocy.
Ośrodki te działają w/g regulaminów
ustalonych przez Zarząd Koła w oparciu o
ramowe wytyczne Zarządu Głównego.
b/ działalność dobroczynną, profilaktyczną i
resocjalizacyjną, a w szczególności:
– udzielanie wsparcia duchowego,
– udzielanie pomocy socjalnej (nocleg,
wyżywienie, odzież, itp.),
– udzielanie pomocy medycznej, występowanie
z wnioskami o skierowanie na Komisję
Inwalidztwa,
– udzielanie pomocy prawnej, a zwłaszcza
występowanie w imieniu bezdomnych w
obronie należnych im praw,
– organizowanie pracy, uwzględniając
możliwości zatrudnienia bezdomnych i osób
pozbawionych środków do życia,
– pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej,
– prowadzenie działalności wychowawczo –
oświatowej,
– przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
prowadzenie terapii uzależnień,
– prowadzenie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
c/ każdy zakres działalności może być
prowadzony zarówno odpłatnie, jak i
nieodpłatnie.
2. Towarzystwo dla realizacji celów statutowych:
a/ współdziała z administracją rządową,
samorządem terytorialnym, organizacjami
pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi
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b/
c/
d/

e/

kościołami oraz partnerami zagranicznymi
działającymi na polu pracy socjalnej,
prowadzi działalność informacyjną i inspiruje
badania naukowe nad bezdomnością,
szkoli pracowników i wolontariuszy,
może prowadzić działalność gospodarczą
wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego; nadwyżkę
przychodów nad kosztami przeznacza na
statutową działalność pożytku publicznego,
prowadzi działalność kulturalną, oświatową i
sportową w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.

3. Środki do realizacji celów, o których mowa w
ust. 1 i 2 pochodzą z:
składek,
ofiar, darowizn pieniężnych i rzeczowych,
zapisów i spadków,
odsetek od środków zgromadzonych na
rachunkach bankowych,
e/ dochodów z tytułu zakupionych obligacji,
bonów skarbowych, jednostek uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych obligacji i
funduszach inwestycyjnych pieniężnych,
f/ dotacji, subwencji, nawiązek, grantów,
g/ działalności gospodarczej,
h/ zbiórek publicznych,
i/ odpisów od dochodów innych podmiotów,
j/ odpłatności wnoszonej przez korzystających
ze świadczeń, wg. zasad określonych przez
Zarząd Główny.
Powyższe środki w całości przeznacza się na
działalność statutową.
4. Towarzystwo opiera swoją działalność na
pracy społecznej członków i wolontariuszy; do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać
pracowników.
a/
b/
c/
d/

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby
fizyczne i osoby prawne, obywatele polscy i
cudzoziemcy.
Niepełnoletni (14 ÷ 18 lat) mogą zostać
członkami za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a/ zwyczajnych,
b/ wspierających,
c/ honorowych.
3. Członkami zwyczajnymi są osoby, które
zostały przyjęte uchwałą Zarządu Koła lub
Prezydium Zarządu Głównego - gdy zgłosiły
wniosek o powołanie Koła. Można być członkiem
zwyczajnym tylko 1 koła.

4. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby
fizyczne lub prawne, które zamierzają przyczynić
się do rozwoju i realizacji celów Towarzystwa i
zostały przyjęte uchwałą Prezydium Zarządu
Głównego lub Zarządu Koła.
5. Członkami honorowymi mogą być osoby
szczególnie zasłużone dla Towarzystwa, którym
godność ta została nadana przez Zarząd Główny.
6. Od decyzji odmownej o przyjęciu do
Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do
Zarządu Głównego.
§9
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a/ korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Towarzystwa,
b/ zgłaszania wniosków, uwag oraz
podejmowania inicjatyw,
c/ noszenia odznaki Towarzystwa.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a/ brania czynnego udziału w realizacji celów
Towarzystwa oraz spełniania swoich zadań
organizacyjnych,
b/ przestrzegania postanowień Statutu,
c/ podporządkowania się uchwałom i decyzjom
władz Towarzystwa,
d/ regularnego opłacania składek członkowskich,
e/ szerzenia idei Towarzystwa i pozyskiwania
nowych członków.
3. Członkowie Towarzystwa, wolontariusze i inne
osoby, wykonujące czynności zlecone przez
władze Towarzystwa mogą otrzymać zwrot
kosztów podróży i pobytu wg. zasad ustalonych
przez Zarząd Główny.
4. W Towarzystwie zabrania się:
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania
zobowiązań majątkiem Towarzystwa w
stosunku do jego członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy Towarzystwa 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 Towarzystwa na rzecz
jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c/ wykorzystywania majątku 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 ze
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statutowego celu Towarzystwa,
d/ zakupu 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.
§ 10
1. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:
a/ wystąpienia z Towarzystwa,
b/ skreślenia z listy członków,
c/ wykluczenia z Towarzystwa.
2. Skreślenie następuje uchwałą Zarządu Koła, w
przypadku niebrania udziału w realizacji zadań
Towarzystwa lub nieopłacania składek
członkowskich przez okres co najmniej dwóch lat.
Od uchwały o skreśleniu przysługuje odwołanie
do Sądu Koleżeńskiego.
3. Wykluczenie z Towarzystwa następuje
postanowieniem Sądu Koleżeńskiego na wniosek
władz Towarzystwa w przypadku działania na
szkodę Towarzystwa lub łamania postanowień
Statutu, uchwał i postanowień władz
Towarzystwa oraz popełnienia czynu niegodnego.
4. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje
odwołanie w trybie określonym w § 16 pkt. 6
Statutu i regulaminie Sądu.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 11
1. Naczelnymi władzami Towarzystwa są:
a/ Zebranie Ogólne Towarzystwa,
b/ Zarząd Główny,
c/ Prezydium Zarządu Głównego,
d/ Główna Komisja Rewizyjna,
e/ Sąd Koleżeński.
2. Władzami Oddziału są:
a/ Zebranie Oddziału,
b/ Zarząd Oddziału,
c/ Komisja Rewizyjna Oddziału.
3. Władzami Koła są:
a/ Zebranie Koła,
b/ Zarząd Koła,
c/ Komisja Rewizyjna Koła.
4. Kadencja wybieralnych władz Towarzystwa
trwa cztery lata, z zastrzeżeniem p. 5.
Okres pełnienia funkcji Przewodniczącego
Towarzystwa, Prezesa Koła i Oddziału nie może
trwać dłużej niż trzy kadencje.
5. Pierwsza kadencja władz koła trwa 1 rok.
6. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz
podejmowane są zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków. W
przypadku równości głosów, decyduje głos
Przewodniczącego (Prezesa).

7. Członkowie władz Towarzystwa funkcje swe
pełnią honorowo (nieodpłatnie).
a/ członkowie Prezydium Zarządu Głównego
mogą być zatrudnieni do prac innych niż
wynikające z ich funkcji w Prezydium na
podstawie uchwały Zarządu Głównego.
b/ Członek Zarządu Koła może być zatrudniony
do prac innych niż wynikające z jego funkcji w
Zarządzie Koła na podstawie uchwały
Zebrania Koła określającej warunki
zatrudnienia. Powyższe stosuje się
odpowiednio do Oddziału.
c/ Członkiem Zarządu Oddziału i Zarządu Koła
może być tylko jeden pracownik Towarzystwa.
8. Nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w
pracach władz Towarzystwa przez okres jednego
roku uznaje się za rezygnację z pełnionej funkcji.
9. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,
Komisji Rewizyjnej Koła i Komisji Rewizyjnej
Oddziału nie mogą być odpowiednio: członkami
Zarządu Głównego, Zarządu Koła i Zarządu
Oddziału, ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.
10. Członkami Zarządu Głównego, Zarządu Koła,
Zarządu Oddziału, Głównej Komisji Rewizyjnej,
Komisji Rewizyjnej Koła, Komisji Rewizyjnej
Oddziału nie mogą być osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
Zebranie Ogólne Towarzystwa
§ 12
1. Najwyższą władzę Towarzystwa stanowi
Zebranie Ogólne Towarzystwa zwoływane co
dwa lata oraz Nadzwyczajne Zebranie Ogólne
Towarzystwa zwoływane w ciągu miesiąca od
powziętej decyzji lub wniosku.
Zebranie Ogólne Towarzystwa zwołuje Zarząd
Główny lub Prezydium.
Zebranie Ogólne Towarzystwa obraduje w
oparciu o ustalony przez siebie regulamin.
2. Nadzwyczajne Zebrania Ogólne Towarzystwa
mogą być zwoływane:
a/ uchwałą Zarządu Głównego, Prezydium lub
Głównej Komisji Rewizyjnej,
b/ na pisemny wniosek 1/3 Zarządów Kół lub 1/3
delegatów.
3. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym
Towarzystwa winno być wysłane listem
poleconym na jeden miesiąc przed terminem, a o
Nadzwyczajnym Zebraniu Ogólnym na 21 dni
przed terminem.
4. W Zebraniu Ogólnym Towarzystwa
uczestniczą delegaci Kół Towarzystwa lub ich
zastępcy wybrani wg. klucza wyborczego
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ustalonego przez Zarząd Główny, członkowie
władz naczelnych Towarzystwa oraz mogą
uczestniczyć pozostali członkowie Towarzystwa i
zaproszeni goście.
Prawo głosowania na Zebraniu Ogólnym
przysługuje jedynie delegatom. W przypadku,
gdy delegat nie może uczestniczyć w Zebraniu
Ogólnym, jego mandat przysługuje zastępcy.
5. Uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej
2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania
przybyłych na zebranie.
6. Do Zebrania Ogólnego Towarzystwa należy:
a/ wybór członków Zarządu Głównego, w tym
Przewodniczącego Towarzystwa, członków
Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego,
b/ podejmowanie uchwał w sprawie kierunków i
programu działania Towarzystwa,
c/ udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium
na podstawie wysłuchanych i
przedyskutowanych sprawozdań Zarządu i
Głównej Komisji Rewizyjnej w głosowaniu
tajnym,
d/ uchwalanie zmian Statutu,
e/ powzięcie uchwały o rozwiązaniu
Towarzystwa,
f/ określanie warunków posiadania przez Koła
osobowości prawnej.
Zarząd Główny
§ 13
1. Zarząd Główny jest wybierany w składzie 1521 członków, ponadto w skład Zarządu Głównego
wchodzą Prezesi Oddziałów. Jeśli Prezes
Oddziału jest członkiem Głównej Komisji
Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, w skład
Zarządu Głównego wchodzi zamiast niego inny
członek wybrany przez Zebranie Oddziału.
Zarząd Główny działa w oparciu o ustalony przez
siebie regulamin.
2. Zarząd Główny posiada następujące
uprawnienia:
a/ podejmuje postanowienia w przedmiocie
wykonania uchwał Zebrania Ogólnego
Towarzystwa,
b/ uchwala roczne plany działalności i plan
finansowy Zarządu Głównego,
c/ ocenia pracę Prezydium Zarządu Głównego,
d/ dysponuje finansami i majątkiem będącym
własnością Towarzystwa, zatwierdza roczne
sprawozdania finansowe Zarządu Głównego i
Towarzystwa,
e/ ustala instrukcje wewnętrzne i wytyczne do
regulaminów dla Kół Towarzystwa,
f/ powołuje i rozwiązuje Koła i Oddziały,
g/ ustala wysokość minimalnych składek
członkowskich,

h/ uchyla uchwały Prezydium Zarządu Głównego
i wszystkich władz niższych szczebli
sprzeczne z prawem, Statutem, lub uchwałami
władz naczelnych
i/ wybiera, na wniosek Przewodniczącego,
spośród swoich członków Prezydium w liczbie
4÷6 osób,
j/ sprawuje nadzór ogólny nad kołami i
oddziałami oraz koordynuje ich działalność
k/ zawiesza w działalności Zarządy Oddziałów
lub Kół w przypadku stwierdzenia działalności
sprzecznej ze Statutem i uchwałami władz
naczelnych, powołując w tym przypadku
tymczasowy zarząd do czasu zwołania
nadzwyczajnego zebrania Oddziału lub Koła,
l/ dokooptowuje członków Zarządu Głównego w
liczbie nieprzekraczającej 1/4 składu,
ł/ wyraża zgodę na uzyskanie osobowości
prawnej przez Koła Towarzystwa po
spełnieniu warunków określonych przez
Zebranie Ogólne Towarzystwa oraz wycofuje
zgodę na posiadanie osobowości prawnej, gdy
Koło przestało spełniać te warunki,
m/ nadaje godność Członka Honorowego oraz
ustala inne sposoby wyróżniania osób
zasłużonych dla Towarzystwa.
n/ podejmuje uchwałę o likwidacji Koła, w
szczególności, gdy Koło liczy mniej niż 15
członków, nie może wybrać Zarządu, Komisji
Rewizyjnej lub z innych przyczyn utraci
zdolność do realizacji swych zadań.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się
w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku
i zwoływane są przez Przewodniczącego
Towarzystwa. Posiedzenia mogą być zwoływane
również na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
1/2 członków Zarządu lub Prezydium Zarządu
Głównego - najpóźniej w terminie miesiąca od
złożenia wniosku.
4. W pilnych sprawach Zarząd Główny może
podejmować, na wniosek Prezydium, uchwały
drogą korespondencyjną (na kartach do
głosowania). Uchwałę uznaje się za podjętą z
datą otrzymania głosów „za uchwałą” od co
najmniej połowy członków Zarządu
Prezydium Zarządu Głównego
§ 14
1. Prezydium jest organem wykonawczym
Zarządu Głównego i wykonuje jego uchwały.
2. W skład Prezydium wchodzą:
Przewodniczący Towarzystwa oraz 4-6 członków
wybranych przez Zarząd Główny, którzy spośród
swego grona wybierają Wiceprzewodniczących,
Skarbnika i Sekretarza.
3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu i
zwoływane są przez Przewodniczącego
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Towarzystwa lub z jego upoważnienia przez
Wiceprzewodniczącego.
4. Do zadań Prezydium należy:
a/ wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
b/ opracowywanie rocznych planów działalności
oraz planów finansowych Prezydium,
c/ zarządzanie bieżące majątkiem Towarzystwa i
finansami Zarządu Głównego,
d/ zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów w
granicach upoważnień Zarządu Głównego,
e/ sprawowanie nadzoru nad działalnością Kół i
Oddziałów oraz zatwierdzenie rocznych
sprawozdań finansowych Kół i Oddziałów nie
posiadających osobowości prawnej,
f/ wnioskowanie do Zarządu Głównego o
zawieszenie działalności Zarządów Oddziałów
i Zarządów Kół, w przypadku stwierdzenia
działalności sprzecznej ze Statutem i
uchwałami władz naczelnych,
g/ zwoływanie Zebrania Ogólnego Towarzystwa i
posiedzeń Zarządu Głównego,
h/ opracowywanie projektów instrukcji
wewnętrznych i wytycznych dla Kół,
i/ udzielanie wszechstronnej pomocy Kołom
oraz wnioskowanie do Zarządu Głównego o
powoływanie nowych Kół i Oddziałów,
j/ dbanie o zachowanie tożsamości ideowej
Towarzystwa,
k/ prowadzenie działalności informacyjnopropagandowej,
l/ organizowanie szkoleń, rekolekcji, dni
skupienia itp.
ł/ występowanie do Krajowego Rejestru
Sądowego z wnioskami o zmianę wpisu
dotyczącego Towarzystwa.
5. Od uchwał Prezydium Zarządu Głównego
Zarządy Oddziałów i Kół mogą odwołać się do
Zarządu Głównego w terminie 2 tygodni od
otrzymania uchwały. Prezydium przedkłada
odwołanie Zarządowi Głównemu na najbliższym
zebraniu.
6. Towarzystwo na zewnątrz reprezentują
Przewodniczący lub osoby przez niego
upoważnione.
Główna Komisja Rewizyjna
§ 15
1. Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest w
składzie 5 - 9 członków. Członkowie Komisji
wybierają spośród siebie Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego.
2. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o
ustalony przez siebie regulamin.
Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeby,
jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Do zakresu działania Komisji należą
następujące sprawy:
a/ kontrola całokształtu działalności

Towarzystwa, w tym:
- kontrola gospodarki majątkowej i finansowej,
- kontrola zgodności działalności Towarzystwa
ze Statutem,
- kontrola wykonania uchwał władz naczelnych
Towarzystwa.
b/ przedstawianie swoich wniosków i
spostrzeżeń Zarządowi Głównemu i Zebraniu
Ogólnemu Towarzystwa,
c/ składanie sprawozdań ze swojej działalności
oraz stawianie wniosków o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi
Głównemu na Zebraniu Ogólnym
Towarzystwa.
4. Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w
posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z
głosem doradczym.
5. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór
nad działalnością Komisji Rewizyjnych Kół i
Oddziałów.
W przypadku niewypełniania zadań statutowych
lub naruszania statutu lub uchwał władz
naczelnych Towarzystwa przez komisję rewizyjną
koła lub oddziału, Główna Komisja Rewizyjna
może zawiesić działalność tej komisji, przejmując
jej obowiązki lub powierzając je komisji rewizyjnej
innego koła, do czasu zwołania Nadzwyczajnego
Zebrania Koła.
6. Główna Komisja Rewizyjna przesyła 1
egzemplarz sprawozdania ze swojej działalności
do Prezydium nie później jak na trzy tygodnie
przed terminem Zebrania Ogólnego
Towarzystwa.
Sąd Koleżeński
§ 16
1. Sąd Koleżeński wybierany jest w składzie 10 12 członków, którzy spośród siebie wybierają
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Sąd Koleżeński obraduje w oparciu o ustalony
przez siebie regulamin.
3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków w
wypadkach nieprzestrzegania przez nich Statutu,
regulaminów, uchwał i zarządzeń władz
Towarzystwa, popełnienia czynu niegodnego, a
także postępowania godzącego w dobre imię
Towarzystwa. Do kompetencji Sądu należy także
rozpatrywanie wniosków o wykluczenie z
Towarzystwa oraz odwołań od uchwały o
skreśleniu z Towarzystwa.
4. Sąd Koleżeński stosuje kary w postaci
upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach
członkowskich na okres do dwóch lat, względnie
wykluczenia z Towarzystwa.
5. W pierwszej instancji Sąd Koleżeński wydaje
postanowienia w składzie trzyosobowym
wyznaczonym przez Przewodniczącego Sądu.
6. Od decyzji Sądu przysługuje odwołanie, które
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rozpatruje w drugiej instancji Sąd w składzie
trzyosobowym, wyznaczonym przez
Przewodniczącego Sądu, z wyłączeniem
członków rozpatrujących sprawę w pierwszej
instancji. Postanowienia te są ostateczne.
7. Sąd Koleżeński dokonuje interpretacji
postanowień Statutu bezwzględną większością
wybranego składu.
8. Sąd Koleżeński składa na Zebraniu Ogólnym
sprawozdanie z działalności.
Asystent Kościelny
§ 16a
1. Asystenta Kościelnego mianuje Konferencja
Episkopatu Polski na wniosek Zarządu
Głównego Towarzystwa.
2. Do zadań Asystenta Kościelnego należy:
a/ Utrzymywanie łączności pomiędzy
Konferencją Episkopatu Polski a władzami
naczelnymi Towarzystwa.
b/ Koordynowanie formacji duchowej w
Towarzystwie, współpraca z kapelanami
kół i placówek Towarzystwa.
c/ Staranie się o zapewnienie posługi
duszpasterskiej w kołach i placówkach przy
współpracy z właściwymi władzami
kościelnymi i zarządem koła.
3. Asystent Kościelny ma prawo udziału w
Zebraniach Ogólnych oraz zebraniach
Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Rozdział V
Oddziały Towarzystwa
§ 17
1. Oddział mogą stanowić co najmniej 3 Koła.
Zarząd Główny, powołuje Oddział na wniosek
zainteresowanych Kół i określa:
– teren jego działania,
– regulamin, w oparciu o przedstawioną
propozycję.
2. Do zadań Oddziału należy:
a/ inicjowanie i koordynowanie działań, wymiana
doświadczeń, organizowanie współpracy Kół,
formacja i szkolenie pracowników i członków
Kół, reprezentowanie Kół na terenie działania
Oddziału, występowanie z wnioskami do
Zarządu Głównego.
b/ Oddział może również podejmować inne
działania wymienione w § 7 na terenie swego
działania.
§ 17a
1. Zebranie Oddziału stanowią członkowie
Zarządów Kół wchodzących w skład Oddziału.
2. Do kompetencji Zebrania Oddziału należy:

a/ podejmowanie uchwał w sprawie sposobu
realizacji zadań Oddziału, w tym jego
preliminarzy,
b/ wybór i odwołanie członków władz Oddziału, w
tym Prezesa Oddziału,
c/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z
działalności władz Oddziału, w tym
finansowych,
d/ udzielanie absolutorium ustępującemu
Zarządowi Oddziału, w głosowaniu tajnym, na
podstawie sprawozdania Zarządu Oddziału i
wniosku Komisji Rewizyjnej Oddziału.
3. Zebranie Oddziału odbywają się nie rzadziej
niż 2 razy w roku. Zebrania Oddziału zwołuje
Zarząd Oddziału; Zebranie Oddziału może
również zwołać Prezydium Zarządu Głównego.
4. Uchwały Zebrania Oddziału zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków przybyłych na zebranie.
5. Zawiadomienia o Zebraniu Oddziału winny być
wysłane najpóźniej na dwa tygodnie przed
terminem. W zawiadomieniu należy podać
proponowany porządek obrad.
§ 17b
1. Zarząd Oddziału stanowią: Prezes oraz 2-4
członków.
2. Zarząd Oddziału jest organem wykonawczym
Zebrania Oddziału i wykonuje jego uchwały.
§ 17c
1. Komisja Rewizyjna Oddziału wybierana jest w
liczbie 3 członków, którzy spośród siebie
wybierają Przewodniczącego.
2. Do zadań Komisji należy:
a/ kontrola zgodności działalności Oddziału ze
Statutem Towarzystwa i Regulaminem
Oddziału,
b/ kontrola finansowa działalności Oddziału,
c/ składanie sprawozdań na Zebraniu
Oddziału,
d/ występowanie z wnioskiem o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi
Oddziału,
e/ współpraca z Główną Komisją Rewizyjną.

Rozdział VI
Koła Towarzystwa
§ 18
1. Podstawową komórką Towarzystwa jest Koło.
Koła mogą być tworzone na pisemny wniosek 15
osób. Zarząd Główny powołując Koło określa
teren jego działania.
2. Koło może uzyskać osobowość prawną
zgodnie z § 13 pkt 2ł i § 19 pkt 1e.
3. Koło po uzyskaniu osobowości prawnej jest
zobowiązane przestrzegać Statutu Towarzystwa,
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uchwał władz Towarzystwa oraz podlega kontroli
władz Towarzystwa.
4. Z chwilą uzyskania przez Koło osobowości
prawnej majątek będący w jego dyspozycji, nadal
pozostaje własnością Towarzystwa.
5. Koło może utracić osobowość prawną z
przyczyn określonych w § 13.2.ł.
6. Koła nie posiadające osobowości prawnej nie
mogą prowadzić działalności gospodarczej.
Zebranie Koła
§ 19
1. Zebrania Koła odbywają się nie rzadziej niż
dwa razy w roku.
Do kompetencji zebrania Koła należy:
a/ podejmowanie uchwał w sprawie sposobu
realizacji celów Towarzystwa i uchwał
naczelnych władz Towarzystwa na terenie
działania Koła, w tym jego preliminarzy,
b/ wybór delegatów oraz ich zastępców na
Zebranie Ogólne Towarzystwa na okres
kadencji władz naczelnych,
c/ wysłuchiwanie sprawozdania Zarządu Koła z
bieżącej działalności Koła,
d/ rozpatrywanie, a w przypadku Kół
posiadających osobowość prawną, również
zatwierdzanie rocznych sprawozdań
finansowych,
e/ podejmowanie uchwał w przedmiocie
uzyskania przez Koło osobowości prawnej,
f/ podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia
członka Zarządu Koła oraz warunków
zatrudnienia a także ich zmiany,
g/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia,
zbycia i obciążenia nieruchomości; dla
wykonania tych uchwał wymagana jest
uprzednia zgoda Zarządu Głównego,
h/ podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji
budowlanych, po uprzednim uzyskaniu
pozytywnej opinii Zarządu Głównego,
i/ przeprowadzanie wyborów uzupełniających w
przypadku konieczności uzupełnienia składu
władz Koła,
j/ podejmowanie uchwał w przedmiocie
odwołania członka władz Koła, w
szczególności, gdy nie wywiązuje się ze swej
funkcji lub swoją postawą godzi w dobre imię
Towarzystwa. Wniosek w przedmiocie
odwołania członka władz może złożyć Zarząd
Koła, Komisja Rewizyjna Koła, Prezydium
Zarządu Głównego lub co najmniej 10
członków Koła po uprzednim umożliwieniu
zainteresowanemu pisemnego
ustosunkowania się do przedstawionych mu
na piśmie zarzutów,
k/ podejmowanie uchwał w sprawie
uruchomienia nowej lub zamknięcia istniejącej
placówki, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej

opinii Prezydium Zarządu Głównego,
l/ podejmowanie uchwał o wstąpieniu lub
wystąpieniu z Oddziału.
2. Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze Koła
odbywają się co 4 lata. Do kompetencji
Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Koła
należy:
a/ wybór władz Koła, w tym Prezesa Koła,
b/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z
działalności władz Koła,
c/ podejmowanie uchwał w sprawie realizacji
celów Towarzystwa na terenie działania Koła
(na okresy kadencyjne),
d/ udzielanie absolutorium ustępującemu
Zarządowi Koła, w głosowaniu tajnym, na
podstawie sprawozdania Zarządu Koła i
wniosku Komisji Rewizyjnej.
3. Na wniosek pisemny co najmniej połowy
członków Koła, Komisji Rewizyjnej Koła, Zarządu
Głównego lub Prezydium Zarządu Głównego
Towarzystwa winno odbyć się Zebranie
Nadzwyczajne Koła.
4. Uchwały Zebrania Koła zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Koła przybyłych na zebranie.
5. Zawiadomienia o Zebraniu Koła winny być
wysłane najpóźniej na dwa tygodnie przed
terminem. W zawiadomieniu należy podać
proponowany porządek obrad.
Zarząd Koła
§ 20
1. Zarząd Koła jest organem wykonawczym
Zebrania Koła i realizuje na terenie działania Koła
podstawowe cele Towarzystwa określone w § 7.
Zarząd Koła działa w oparciu o regulamin
zatwierdzony przez Zebranie Koła, a opracowany
z wykorzystaniem wytycznych przedstawionych
przez Zarząd Główny.
2. W skład Zarządu Koła wchodzi Prezes Koła i
4-8 członków, którzy spośród siebie wybierają
Wiceprezesa Koła, Skarbnika i Sekretarza.
Członkiem Zarządu nie może być księgowy Koła.
3. Do zadań Zarządu Koła należy:
a/ wykonywanie uchwał Zebrania Koła i władz
naczelnych Towarzystwa,
b/ opracowywanie rocznych planów działalności
oraz preliminarzy budżetu finansowego Koła i
przedkładanie ich Zebraniu Koła do
zatwierdzenia,
c/ zarządzanie bieżące majątkiem i finansami
Koła w granicach określonych preliminarzem,
d/ zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w
granicach zwykłego zarządzania majątkiem,
e/ dokonywanie przyjęć do Towarzystwa oraz
skreśleń z listy jego członków,
f/ składanie na Zebraniu Koła sprawozdań z
działalności Koła oraz sprawozdań

Statut Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – str. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------

finansowych, a w przypadku kół nie
posiadających osobowości prawnej
przesyłanie ich do zatwierdzenia przez
Prezydium Zarządu Głównego.
4. Koło na zewnątrz reprezentuje Prezes lub
osoby przez niego upoważnione.
5. Do podpisywania zobowiązań majątkowych
Koła wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa Koła lub osoby przez
niego upoważnionej.
Komisja Rewizyjna Koła
§ 21
1. Komisja Rewizyjna Koła wybierana jest w
liczbie 3-5 członków, którzy spośród siebie
wybierają Przewodniczącego Komisji.
Komisja Rewizyjna Koła działa w oparciu o
regulamin zatwierdzony przez Zebranie Koła,
a opracowany z wykorzystaniem wytycznych
przedstawionych przez Główną Komisję
Rewizyjną.
2. Do zadań Komisji należy:
a/ kontrola zgodności działalności Koła ze
Statutem Towarzystwa oraz uchwałami
Zarządu Głównego,
b/ kontrola finansowa działalności Koła,
c/ składanie sprawozdań z kontroli na Zebraniu
Koła oraz na Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Koła,
d/ występowanie z wnioskiem o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
e/ współpraca z Główną Komisją Rewizyjną
Towarzystwa.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać
udział w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem
doradczym.
§ 22 skreślony

Rozdział VII
Majątek Towarzystwa
§ 23
1. Majątek Towarzystwa mogą stanowić
fundusze, papiery wartościowe, ruchomości i
nieruchomości.
2. Na fundusz Towarzystwa składają się:
a/ wpływy ze składek członkowskich,
b/ dotacje,
c/ darowizny i zapisy,
d/ inne wpływy z działalności statutowej.
3. Koła nie posiadające osobowości prawnej
uprawnione są do dysponowania majątkiem
Towarzystwa w granicach upoważnień

udzielonych im przez Zarząd Główny. Koła
posiadające osobowość prawną uprawnione są
do dysponowania majątkiem Towarzystwa z
zachowaniem postanowień § 18.4 oraz § 19.1.g.
4. Do podpisywania zobowiązań majątkowych
Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób,
spośród osób upoważnionych przez Zarząd
Główny, w tym Przewodniczącego lub osoby
przez niego upoważnionej.
5. W wypadku utraty osobowości prawnej przez
Koło lub jego likwidacji majątek Koła przechodzi
na rzecz Towarzystwa.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu, rozwiązanie Koła,
rozwiązanie Towarzystwa
§ 24
1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje
Zebranie Ogólne Towarzystwa większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§ 25
1. Uchwałę o rozwiązaniu Koła podejmuje
Zebranie Koła większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 3/4 przybyłych na zebranie
członków Koła.
2. Zawiadomienie o zebraniu winno być wysłane
do członków Koła i do Zarządu Głównego listem
poleconym co najmniej na miesiąc przed
terminem i zawierać porządek obrad.
3. Do rozwiązania Koła mającego osobowość
prawną stosuje się odpowiednio także przepisy §
26 pkt. 2.
§ 26
1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa
podejmuje Zebranie Ogólne Towarzystwa
większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu
Towarzystwa Zebranie Ogólne wyznacza Komisję
Likwidacyjną w składzie 5 członków.
3. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa
przeznaczenie majątku Towarzystwa na rzecz
osób prawnych Kościoła Katolickiego.
§ 27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Statutem stosuje się przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.

