STATUT
Prywatnego Katolickiego
Stowarzyszenia Wiernych
Tradycji Łacińskiej
im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Par. 1
Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus jest odpowiedzią na wolę Jego Świątobliwości Papieża św. Piusa V,
wyrażoną w Konstytucji Apostolskiej z 14 lipca 1570 roku pn. Bulla Quo primum tempore
– Ustanowienie Wiecznego Kanonu Mszy św., która jest podstawą funkcjonowania
Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia przyjmują bez zastrzeżeń integralne nauczanie Kościoła,
pielęgnując wszystko, co jest istotne dla zachowania jego jedności, uczestnicząc w
wyznawaniu tej samej wiary katolickiej, przyjmowaniu sakramentów świętych i posłusznym
uznawaniu zwierzchnictwa kościelnego. Pragną podążać własną drogą życia duchowego,
zgodną z doktryną Kościoła, dla ożywienia chrześcijańskiego powołania w świecie,
krzewienia Mszy Świętej w tradycyjnym Rycie Rzymskim, a także odbywania zebrań dla
wspólnego osiągnięcia tych celów.
Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym,
trwałym zrzeszeniem katolickim o celach niezarobkowych, obejmującym swoim działaniem
obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie
może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Par. 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
Par. 3
Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
Par. 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
zbieżnych celach.

Par. 5
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
Par. 6
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia
spraw statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Par. 7
Stowarzyszenie może używać sztandaru i odznak organizacyjnych.
ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Par. 8
Szczegółowe cele działalności Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są zgodne z
nauką Kościoła Katolickiego, a są to:
I. Cele działalności:
1. apostolat wspierający szerzenie kultu religijnego, szczególnie w tradycyjnej
duchowości katolickiej oraz liturgii łacińskiej w tradycyjnym Rycie rzymskim, z
zachowaniem wszystkich norm prawnych obowiązujących w Kościele Katolickim,
tradycyjnym śpiewie i postawach,
2. promocja i urzeczywistnianie wartości chrześcijańskich,
3. kultywowanie tradycji katolickich.
II. Sposoby realizacji celów wyżej wymienionych:
1. formacja duchowa i liturgiczna poprzez przygotowanie do godnego uczestnictwa w
liturgii Mszy świętej oraz sakramentów, promowanie tradycyjnych form pobożności,
organizowanie rekolekcji, spotkań i wykładów poświęconych zasadom życia i
duchowości katolickiej,
2. tworzenie kaplic jako miejsc modlitewnych i opieka nad nimi,
3. formacja intelektualna poprzez organizowanie tematycznych spotkań dyskusyjnych,
odczytów i wykładów, udział w konferencjach i seminariach, których przedmiotem są
zagadnienia związane z nauczaniem Kościoła, jego historią i liturgią oraz aktualne
problemy z dziedziny moralności katolickiej,
4. wydawanie broszur, ulotek, aktywne działanie w internecie na stronie internetowej i
blogach,
5. tworzenie, organizacja i prowadzenie charytatywnie szkół, przedszkoli i żłobków.
Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia mają charakter niedochodowy.

Par. 9
Stowarzyszenie, po uzyskaniu urzędowego wpisu, może realizować swoją statutową
działalność również w wymiarze społecznym, jako organizacja pożytku publicznego, stosując
w tym zakresie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2017 r. poz. 573). Czynić to będzie poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej, oświatowo –
wychowawczej i społeczno – kulturalnej,
2. krzewienie trzeźwości i właściwe oddziaływanie na osoby zagrożone uzależnieniem,
uzależnione od narkotyków, alkoholu oraz wspieranie rodzin osób uzależnionych,
a także osób będących aktualnie w kryzysie (trudnej sytuacji życiowej).
Zakres działalności w zakresie pożytku publicznego także stanowić będzie zakres
sposobów realizacji celów Stowarzyszenia i będzie mieć charakter niedochodowy.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Par. 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
Par. 11
I. Członkiem zwyczajnym może być:
1. obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych, realizujący cele i
zadania Stowarzyszenia,
2. cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
realizujący cele i zadania Stowarzyszenia.
II. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie
dla celów i zadań Stowarzyszenia oraz pomoc w ich realizacji.
III. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużona dla realizacji
celów Stowarzyszenia.
Par. 12
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, zwykłą większością głosów.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
Par. 13
I. Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego udziału w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
2. udziału w pracach Stowarzyszenia,
3. zgłaszania władzom Stowarzyszenia wniosków we wszystkich sprawach będących
przedmiotem działania Stowarzyszenia oraz w jego sprawach organizacyjnych.
4. dostępu do informacji w sprawach podejmowanych przez władze Stowarzyszenia.
II. Członek zwyczajny zobowiązany jest:
1.
2.
3.
4.
5.

popierać i czynnie realizować cele i zadania Stowarzyszenia,
przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia,
opłacać składki, których wysokość określa Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia.
Par. 14

1. Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego wymienione w par. 13 ust. I
pkt 2 – 4.
2. Członek wspierający nie ma prawa do głosowania na Walnym Zgromadzeniu
Członków Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający zobowiązany jest:
a) upowszechniać oraz wspierać moralnie cele i inicjatywy Stowarzyszenia,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.
Par. 15
1. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego wymienione w par. 13 ust. I
pkt 2 – 4.
2. Członek honorowy ma obowiązek dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
Par. 16
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez:
1. dobrowolną rezygnację złożoną pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia,
2. wykluczenie przez Zarząd w drodze uchwały:
a) za działalność sprzeczną ze Statutem Stowarzyszenia,
b) za działalność sprzeczną z uchwałami władz Stowarzyszenia,
c) za nie opłacanie składek przez okres co najmniej sześciu miesięcy,
d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku skazującego,
e) utraty zdolności do czynności prawnych,

3. śmierci członka,
4. pozbawienia godności członka honorowego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
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Par. 17
1. Skreślenie z listy członków następuje z datą podjęcia uchwały przez Zarząd.
2. O wykluczeniu ze Stowarzyszenia Zarząd powiadamia osobę zainteresowaną w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania się.
3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego
Zgromadzenia jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Par. 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Par. 19
Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.
1. O sposobie wyboru do władz Stowarzyszenia (tajnym lub jawnym) decyduje Walne
Zgromadzenie.
2. W czasie kadencji członkowie władz mogą być odwoływani w takim samym trybie jak
są wybierani.
3. Wybory uzupełniające będą przeprowadzone, gdy liczba członków danej władzy
zmniejszy się o ponad 50 %.
Par. 20
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy:
a) głosowania tajnego zażąda jedna piąta obecnych,
b) postanowienia niniejszego Statutu tak stanowią.
A. WALNE ZGROMADZENIE
Par. 21
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i stanowi we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych Statutem do właściwości innych władz.

Par. 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie zmian Statutu,
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
9. podejmowanie uchwał o wysokości składek i opłat wnoszonych przez członków na
rzecz Stowarzyszenia,
10. podejmowanie uchwał w sprawie zakresu i formy prowadzonej przez Stowarzyszenie
działalności gospodarczej i społecznej,
11. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
Par. 23
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z prawem do głosowania wszyscy członkowie
zwyczajni. Pozostali członkowie mogą uczestniczyć z prawem do zgłaszania wniosków.
Par. 24
1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane co najmniej jeden raz w roku.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
Komisji Rewizyjnej albo jednej piątej liczby członków zwyczajnych.
3. W razie wniosku o jakim mowa w ust. 2, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne
Zgromadzenie nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.
4. Termin Walnego Zgromadzenia oraz miejsce i porządek obrad podawany jest w
zawiadomieniu wysyłanym z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, przy
czym:
a) podaje się pierwszy termin obrad oraz drugi termin, o pół godziny późniejszy od
pierwszego,
b) Walne Zgromadzenie rozpoczęte w pierwszym terminie jest zdolne do
podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50 % uprawnionych
do udziału z prawem do głosowania,
c) Walne Zgromadzenie rozpoczęte w drugim terminie jest zdolne do podejmowania
uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
Par. 25
Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia,
odwołania Zarządu zapadają większością dwóch trzecich głosów biorących udział w
głosowaniu.

B. ZARZĄD
Par. 26
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd, w liczbie trzech członków, w tym prezesa, wybierany jest przez Walne
Zgromadzenie spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Na wniosek Prezesa Zarząd wybiera spośród siebie Wiceprezesa i Sekretarza.
Par. 27
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który zwołuje posiedzenia i przewodniczy im.
2. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu w terminie 7 dni na pisemny
wniosek dwóch członków Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
4. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej
połowy jego składu.
Par. 28
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym
prezes.
Par. 29
Do zadań Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

realizowanie celów i zadań Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
zwoływanie Walnych Zgromadzeń i zebrań członków,
składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu,
przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
C. KOMISJA REWIZYJNA
Par. 30

1. Komisję Rewizyjną tworzy trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
3. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność na posiedzeniu co
najmniej połowy jej składu.

Par. 31
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. badanie działań Zarządu z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwał
Walnego Zgromadzenia,
2. kontrolowanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia i jego działalności
gospodarczej,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków w sprawie udzielenia
Zarządowi absolutorium.
Par. 32
Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których
członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby w drodze kooptacji. Kooptacji
dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie
można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Par. 33
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku
Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
Par. 34
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Par. 35
Dochody przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Par. 36
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku po likwidacji
Stowarzyszenia.
Par. 37
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych
Statutem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).

