KURIA METROPOLITALNA
31-004 Kraków, ul. Franciszkanska 3
tel. (012) 62 88 100; fax (012) 429 46 17

Kraków, dnia 6 czerwca 2008 r.
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/ 2008
Nr ...;............................

Przewielebny Ksiadz Kanonik
Ks. mgr Bogdan Kordula
w Wieliczce

W odpowiedzi na prosbe Ksiedza Kanonika z dnia 20 maja 2008 r.
zatwierdzam przedstawionych trzech kandydatów na funkcje prezesa
Stowarzyszenia Dom Rodzinny w Krakowie, a to Ks. Krzysztofa Wilka,
Ks. Kazimierza Foltyna i Ks. Wojciecha Mozdyniewicza, ze wskazaniem na
kandydature Ks. dr. Krzysztofa Wilka, Dyrektora Zespolu Szkól
im. Sw. Rodziny z Nazaretu.
Wraz z wyborem nowych wladz przez Walne Zgromadzenie zwolane
przez
Ksiedza
Kanonika,
przywracam
funkcjonowanie
organów
Stowarzyszenia Dom Rodzinny w Krakowie zawieszonych dekretem z dnia
21 czerwca 2006 r. Po wyborze nowego prezesa zarzadu Stowarzyszenia,
dokonanym zgodnie z § 25 i § 28, ust. 14, p. 2 prosze przedstawic elekta do
zatwierdzenia.
Ksiadz Kanonik, kontynuujac powierzone mu zadanie, bedzie nadal
wspieral nowowybranego prezesa w pelnieniu jego zadan i reprezentowal
Stowarzyszenie w stosunkach cywilnoprawnych, zgodnie z § 27 statutu.

Z pasterskim blogoslawienstwem
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Stowarzyszenie

Statut
Stowarzyszenia "Dom Rodzinny"
w Krakowie

"Dom

§1
Rodzinny" (zwane

dalej

"Stowarzyszeniem")

jest

kontynuatoremtradycji spolecznoscikrakowskieji inicjatyw ks. Leona Zbyszewskiegotwórcy i zalozyciela Stowarzyszenia "Dom Rodzinny" w Krakowie, które swiadczylo
mlodziezy wieloraka pomoc i przygotowywalo ja do pracy nauczycielskiej w dobie
odzyskiwania suwerennosci Narodu i odradzania sie Panstwa Polskiego.
§2
l. Stowarzyszenie "Dom Rodzinny" jest organizacja posiadajaca kanoniczna publiczna
osobowosc prawna nadana przez Kardynala Adama Sapiehe, Arcybiskupa Krakowskiego
dekretem z dnia 4 lutego 1925 rok i potwierdzona dekretem Kardynala Franciszka
Macharskiego, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego z dnia 21 maja 1990 roku.
2. Stowarzyszenie, jako erygowane przez wlasciwa wladze koscielna, jest publicznym
stowarzyszeniem wiernych (kan. 301 § 3 KPK) i podlega odpowiednim przepisom prawa
kanonicznego (zwlaszcza kan. 298-320 KPK).
§3
W panstwowym obrocie prawnym Stowarzyszenie dziala w ramach Archidiecezji
Krakowskiej, która reprezentuje je w stosunkach cywilnoprawnych.
§4
1. Stowarzyszenie "Dom Rodzinny" prowadzi dzialalnosc na terenie Archidiecezji
Krakowskiej.
2. Rozszerzenie dzialalnosci na tereny innych diecezji lub na teren calego kraju moze
nastapic przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawa kanonicznego.
§5
Stowarzyszenie "Dom Rodzinny" podlega nadzorowi Arcybiskupa
Krakowskiego, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa kanonicznego.

Metropolity

§6
1. Stowarzyszenie opiera swa dzialalnosc na pracy spolecznej czlonków.
2. Do prowadzenia biura, ksiegowosci oraz do prac wymagajacych wlasciwych kwalifikacji
Stowarzyszenie moze zatrudniac pracowników.
3. Stowarzyszenie moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza, jednak dochód z tej
dzialalnosci sluzy wylacznie realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia.

l.
2.
3.
4.

§7
Celami Stowarzyszenia sa w szczególnosci:
Formacja dzieci i mlodziezy i ksztalcenie ich charakteru, umyslu i serca wedlug zasad
religii katolickiej oraz rozbudzanie jej postaw patriotycznych.
Dzialania sluzace budowaniu trwalej, katolickiej rodziny.
Uczenie dzieci, mlodziez i rodziny aktywnosci spolecznej i postaw twórczych.
Prowadzenie dzialalnosci charytatywnej w tym opieka nad dziecmi i mlodzieza
szczególnie uzdolnionymi, pomoc spoleczna rodzinom w trudnej sytuacji zyciowej oraz
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wyrównywanie szans tych rodzin.
5. Pozyskiwanie i pomnazanie srodków materialnych sluzacych celom dzialalnosci
Stowarzyszenia.

1.
2.
3.
4.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nastepujace dzialania:
Prowadzi bursy i internaty dla mlodziezy.
Prowadzi swietlice dla dzieci i mlodziezy w tym swietlice terapeutyczne.
Prowadzi poradnie róznego typu.
Zaklada, prowadzi i przejmuje do prowadzenia nizej wymienione - zgodnie z Polska
Klasyfikacja Dzialalnosci - szkoly i placówki oswiatowe w nastepujacym zakresie:
l) dzialalnosc edukacyjna Zespolów szkól w zakresie przedszkoli i szkolnictwa
podstawowego,
2) szkolnictwo gimnazjalne,
3) szkoly artystyczne nie dajace uprawnien zawodowych,
4) szkolnictwo licealne ogólnoksztalcace,
5) dzialalnosc edukacyjna Zespolów szkól w zakresie szkolnictwa ogólnoksztalcacego,
6) szkolnictwo zasadnicze zawodowe,
7) szkoly artystyczne,
8) szkolnictwo srednie ogólnozawodowe,
9) szkolnictwo srednie zawodowe,
10)placówki ksztalcenia praktycznego dla mlodziezy,
11)szkolnictwo zawodowe pozostale,
12)dzialalnosc edukacyjna Zespolów szkól w zakresie szkolnictwa zawodowego i
technicznego,
13) szkolnictwo policealne i pomaturalne,
14)kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia jezyków obcych,
15) szkolnictwo wyzsze,
16)dzialalnosc edukacyjna Zespolów szkól w zakresie szkolnictwa na poziomie wyzszym
niz sredni, z wylaczeniem szkolnictwa wyzszego,
17)dzialalnosc szkól nauki jazdy,
18)nauka jezyków obcych,
19) ksztalcenie ustawiczne doroslych i pozostale formy ksztalcenia, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
§9
Stowarzyszenie:
1. Prowadzi inwestycje na rzecz szkól, ponoszac za nie calkowita i wylaczna
odpowiedzialnosc finansowa. Po jej zakonczeniu, gotowa inwestycje, przekazuje w
uzytkowanie szkolom
2. Udziela pomocy materialnej ze srodków Stowarzyszenia w tym stypendiów
naukowych i socjalnych oraz bezzwrotnych zapomóg finansowych.
3. Udziela mlodziezy pomocy w organizowaniu imprez artystycznych, kulturalnych,
sportowych i turystycznych.

4. Prowadzi dzialalnosc wydawnicza informacyjno - promocyjna i edukacyjno-

5.
6.

szkoleniowa,
Wspólpracuje z organizacjami pozarzadowymi, podmiotami gospodarczymi,
osrodkami edukacyjnymi i religijnymi oraz administracja rzadowa i samorzadowa,
Prowadzi dzialalnosc gospodarcza dla zapewnienia srodków na realizacje celów
statutowych,
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§ 10
Stowarzyszenie sklada sie z czlonków zwyczajnych i czlonków wspierajacych
§11
Czlonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moze byc osoba pelnoletnia wyznania
katolickiego, która chce dzialac na rzecz i dla dobra Stowarzyszenia i dzieci i mlodziezy..
§ 12
Czlonkiem wspierajacym Stowarzyszenia moze byc kazda pelnoletnia osoba zyczliwa
Stowarzyszeniu, która nie uczestniczy bezposrednio w pracach Stowarzyszenia, lecz
zobowiazuje sie systematycznie wspierac je materialnie

§13
Nowych czlonków przyjmuje Zarzad Stowarzyszenia na podstawie polecenia dwóch
czlonków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 14
Nowy czlonek otrzymuje legitymacje czlonkowska i Statut Stowarzyszenia.
§ 15
Utrata czlonkostwa w Stowarzyszeniu nastepuje w wyniku:
1. Wystapienia ze Stowarzyszenia, po zawiadomieniu na pismie Zarzadu o podjetej decyzji,
2. Dzialalnosci, w tym gloszenia pogladów, sprzecznej z nauka Kosciola katolickiego
i celami Stowarzyszenia,
3. Utraty dobrego imienia albo postepowania stojacego w jawnej sprzecznosci z zasadami
obowiazujacymi we wspólnocie Kosciola,
4. Niepodejmowania dzialalnosci na rzecz Stowarzyszenia przez okres dwóch lat.
o usunieciu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie uchwala podjeta przez 2/3
glosujacych.
§ 16
Czlonkom zwyczajnym przysluguje prawo:
1. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z prawem do glosowania.
2. Uczestniczenia w pracach Organów Stowarzyszenia oraz w powolywanych przez Walne
Zgromadzenie komisjach i zespolach.
3. Skladania wniosków na Walnym Zgromadzeniu oraz do Zarzadu i Komisji Rewizyjnej
§ 17
Czlonkom wspierajacym przysluguje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z
glosem doradczym.
§ 18
Czlonkowie Stowarzyszenia sa zobowiazani do:
1. Realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Oplacania skladki czlonkowskiej, której wysokosc ustala Zarzad Stowarzyszenia.
§ 19
Wladzami Stowarzyszenia sa:
1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
2. Zarzad Stowarzyszenia
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3. Komisja Rewizyjna
§ 20
Wladze Stowarzyszenia podejmuja uchwaly zwykla wiekszoscia glosów, chyba ze
Statut Stowarzyszenia stanowi inaczej.
§ 21
l. Kadencja wladz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
2. Jesli po uplywie kadencji wladz Stowarzyszenia nie zostana wybrane nowe wladze
zgodnie z zapisem Statutu, Stowarzyszeniem zarzadza jednoosobowo pelnomocnik
ustanowiony przez Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego.
3. Arcybiskup Metropolita Krakowski decyduje czy jego pelnomocnik zwoluje Walne
Zgromadzenie Wyborcze celem kontynuacji pracy Stowarzyszenia czy rozpoczyna
procedure likwidacji Stowarzyszenia.
§ 22
l. Jezeli czlonek Zarzadu lub czlonek Komisji Rewizyjnej ustapi przed koncem kadencji, to
kazdy z tych organów powoluje na to miejsce, w drodze uchwaly, inna osobe z grona
czlonków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Osoba ta pelni te funkcje do najblizszego Walnego Zgromadzenia, które dokonuje
wyborów uzupelniajacych.
3. W powyzszy sposób mozna wymienic nie wiecej niz 1/3 czesc skladu poszczególnych
wladz Stowarzyszenia.
§ 23
Arcybiskup Metropolita Krakowski moze, osobiscie lub przez wyznaczonego przez
siebie pelnomocnika, brac udzial w obradach Walnego Zgromadzenia z prawem do
glosowania.
§ 24
Arcybiskup Metropolita Krakowski wspóldecyduje o przeznaczeniu
Stowarzyszenia, w przypadku jego likwidacji, zgodnie z § 42 Statutu.

majatku

§ 25
l. Arcybiskup Metropolita Krakowski zatwierdza liste 3 kandydatów na stanowisko Prezesa
Zarzadu, sposród których Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Prezesa.
2. Liste kandydatów przedstawia do zatwierdzenia Zarzad Stowarzyszenia, co najmniej na
trzy tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku dwukrotnego odrzucenia przedlozonej listy kandydatów, lub przedlozenia
listy po uplywie wskazanego w Statucie terminu, Arcybiskup Metropolita Krakowski
mianuje Prezesa Zarzadu.
§ 26
Arcybiskup Metropolita Krakowski kazdorazowo zatwierdza wybór Prezesa Zarzadu,
a odwoluje go w przypadku, gdy dzialalnosc Stowarzyszenia nie jest zgodna z nauka
Kosciola, przepisami prawa lub statutu Stowarzyszenia. W przypadku odwolania, Arcybiskup
Metropolita Krakowski powoluje komisarza, który pelni te funkcje do czasu zwolania
Walnego Zgromadzenia.
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§ 27
Arcybiskup Metropolita Krakowski powoluje swojego pelnomocnika, który
reprezentuje Stowarzyszenie w stosunkach cywilnoprawnych.

p

§28
Walne Zgromadzenie Czlonków:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie czlonków odbywa sie corocznie w pierwszym kwartale
roku kalendarzowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czlonków odbywa sie kazdorazowo na zadanie:
l) dwóch czlonków Zarzadu,
2) Komisji Rewizyjnej, której uchwala zobowiazuje Zarzad do zwolania Walnego
Zgromadzenia,
3) trzech czlonków zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawione na pismie, z dokladnie
podanym programem obrad.
3. Walne Zgromadzenie zwoluje Zarzad, zawiadamiajac czlonków Stowarzyszenia o jego
terminie i programie obrad przynajmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
4. Czlonkowie uczestnicza w Zgromadzeniu osobiscie.
5. Walne Zgromadzenie prowadzi przewodniczacy wybrany sposród obecnych na
Zgromadzeniu czlonków zwyczajnych.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje obrady, jesli uczestniczy w nim przynajmniej polowa
uprawnionych do glosowania.
7. W przypadku braku obecnosci przynajmniej polowy uprawnionych do glosowania Zarzad
zwoluje Walne Zgromadzenie ponownie. W drugim terminie przystepuje ono do obrad
bez wzgledu na ilosc obecnych.
8. Drugi termin Walnego Zgromadzenia moze byc ustalony na ten sam dzien, pod
warunkiem, ze wszyscy czlonkowie Stowarzyszenia zostana o nim poinformowani
przynajmniej na 14 dni wczesniej.
9. O Walnym Zgromadzeniu czlonkowie zwyczajni i wspierajacy moga byc skutecznie
poinformowani poprzez list polecony, ogloszenie w prasie, strone internetowa
Stowarzyszenia lub poczte elektroniczna (e-mail).
la. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwaly dotyczace biezacej dzialalnosci Stowarzyszenia
zwykla wiekszoscia glosów.
11. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwaly dotyczace zmiany Statutu Stowarzyszenia lub
rozwiazania Stowarzyszenia wiekszoscia 2/3 glosów przy obecnosci co najmniej 2/3
czlonków zwyczajnych Stowarzyszenia.
12. Uchwala w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia lub rozwiazania Stowarzyszenia staje
sie prawomocna po zatwierdzeniu przez Arcybiskupa Metropolite Krakowskiego.
13. W przypadku trzykrotnego odrzucenia przez Arcybiskupa Metropolite Krakowskiego
uchwaly Walnego Zgromadzenia, Arcybiskup ma prawo zawiesic wladze Stowarzyszenia
i ustanowic komisarza do opracowania i przeprowadzenia programu naprawczego.
14. Do zakresu obowiazków Walnego Zgromadzenia nalezy:
l) Wybór trzech osób do Zarzadu Stowarzyszenia, wybór Komisji Rewizyjnej;
2) Wybór Prezesa Zarzadu sposród trzech kandydatów, których zatwierdzil do
sprawowania tej funkcji Arcybiskup Metropolita Krakowski,
3) Przyjecie lub odrzucenie sprawozdania Zarzadu oraz sprawozdania Komisji
Rewizyjnej,
4) Rozporzadzanie majatkiem Stowarzyszenia w porozumieniu i za zgoda Arcybiskupa
Metropolity Krakowskiego.
5) Proponowanie zmian w Statucie Stowarzyszenia do zatwierdzenia przez Arcybiskupa
Metropolite Krakowskiego.
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6) Rozwiazanie Stowarzyszenia i podjecie decyzji o przeznaczeniu majatku
likwidowanego Stowarzyszenia zgodnie z § 42 Statutu.
7) Podejmowanie inicjatyw o rozszerzaniu biezacej dzialalnosci Stowarzyszenia.
§29
Zarzad Stowarzyszenia sklada sie z trzech osób: prezesa, jego zastepcy, sekretarza,
§30
1. Zarzad kieruje biezaca dzialalnoscia Stowarzyszenia.
2. Zarzad podejmuje decyzje w formie uchwal zwykla wiekszoscia glosów.
3. Zarzad na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swojego grona zastepce prezesa,
i sekretarza oraz uchwala regulamin pracy Zarzadu.
4. Zwoluje Walne Zgromadzenie Czlonków. W przypadku uplywu kadencji czlonków
Zarzadu zwoluje Walne Zgromadzenie Wyborcze najpózniej na dzien przed
zakonczeniem tej kadencji.
5. Uchwaly Zarzadu Stowarzyszenia podjete po uplywie kadencji Zarzadu nie moga byc
realizowane.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 31
Prezes Zarzadu:
Kieruje pracami Zarzadu Stowarzyszenia i odpowiada za jego systematyczna dzialalnosc.
Realizuje uchwaly Zarzadu Stowarzyszenia.
Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnatrz.
Zaciaga zobowiazania majatkowe oraz dokonuje innych czynnosci o charakterze
majatkowym na rzecz Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Zarzadu i pelnomocnika.
Podpisuje uchwaly Zarzadu i wszelka korespondencje prowadzona przez Zarzad.
Zatrudnia i zwalnia pracowników.
Udziela pelnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia.
Odpowiada za prawidlowo prowadzona dokumentacje: ksiege protokolów z posiedzen
Zarzadu, ksiege uchwal Zarzadu, dokumentacje finansowa, dokumentacje z Walnych
Zgromadzen oraz inna dokumentacje wynikajaca z biezacej dzialalnosci Stowarzyszenia.

§32
Jezeli Prezes nie moze wykonywac swoich obowiazków, jego kompetencje przejmuje
Zastepca Prezesa.
§33
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia sklada sie z trzech czlonków wybranych przez
Walne Zgromadzenie Czlonków.
§34
Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swojego grona
przewodniczacego, zastepce przewodniczacego oraz sekretarza oraz opracowuje i zatwierdza
regulamin swojej dzialalnosci. Regulamin przedklada do wiadomosci Zarzadowi
Stowarzyszenia w terminie jednego miesiaca od dnia wyboru.
§ 35
Komisja Rewizyjna bada dokumentacje finansowa i majatkowa Stowarzyszenia i
sklada Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie.
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§36
l. Walne Zgromadzenie moze powierzyc Komisji Rewizyjnej wszelka inna kontrole
dotyczaca funkcjonowania i dzialalnosci Stowarzyszenia.
2. W uzasadnionych przypadkach do przeprowadzenia kontroli Komisja Rewizyjna moze
zazadac zatrudnienia przez Zarzad kompetentnych kontrolerów.
§37
Komisja Rewizyjna moze zazadac zwolania przez Zarzad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Czlonków w przypadku stwierdzenia razacych nieprawidlowosci w
dysponowaniu przez Zarzad finansami lub majatkiem Stowarzyszenia.
§38
Komisja Rewizyjna ma obowiazek zwolac Walne Zgromadzenie Czlonków w przypadku
zakonczenia kadencji Zarzadu w terminie jednego miesiaca od dnia uplywu tej kadencji.
§ 39
l. Stowarzyszenie moze miec swego kapelana, którym jest kaplan mianowany przez
Arcybiskupa Metropolite Krakowskiego na wniosek Zarzadu Stowarzyszenia. Kapelan nie
moze byc równoczesnie czlonkiem wladz Stowarzyszenia.
2. Kapelan sprawuje opieke duszpasterska nad czlonkami Stowarzyszenia.
3. Kapelan uczestniczy w posiedzeniach Zarzadu Stowarzyszenia z glosem doradczym.

l.
2.
3.
4.
5.

§40
Majatek Stowarzyszenia powstaje:
Ze skladek czlonkowskich
Z wplat czlonków wspierajacych.
Z darowizn, zapisów, spadków i subwencji.
Z dochodów z dzialalnosci gospodarczej Stowarzyszenia
Z innych wplywów

§ 41
Zarzadzanie finansami i majatkiem Stowarzyszenia oraz uzywanie go na cele
Stowarzyszenia lezy w kompetencjach Zarzadu Stowarzyszenia z zastrzezeniem §27.
Kontrole nad tym zarzadem sprawuje Walne Zgromadzenie Czlonków.

l.

2.

3.
4.

§42
W przypadku rozwiazania Stowarzyszenia caly jego majatek ruchomy i nieruchomy,
obecny i przyszly ma byc przeznaczony na cele identyczne z celami Stowarzyszenia
okreslone w niniejszym Statucie.
O przeznaczeniu majatku Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie w trybie
opisanym w § 28 p. 11, w porozumieniu i za zgoda Arcybiskupa Metropolity
Krakowskiego.
W przypadku braku porozumienia o przeznaczeniu majatku decyduje Arcybiskup
Metropolita Krakowski.
Arcybiskup Metropolita Krakowski moze przeznaczyc majatek tylko na cele koscielne, w
miare mozliwosci identyczne z celami Stowarzyszenia.

§43
l. Zatwierdzenie Statutu Stowarzyszenia "Dom Rodzinny" oraz dokonywanie jego zmian i
uzupelnien nalezy do Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego.
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2. Zmiany i uzupelnienia moga nastepowac z inicjatywy Arcybiskupa Metropolity
Krakowskiego lub w drodze uchwaly Walnego Zgromadzenia przedstawionej do
zatwierdzenia.
§ 44
1. Rozwiazanie Stowarzyszenia nastepuje w drodze uchwaly Walnego Zgromadzenia
podjetej w trybie okreslonym w § 28 p.ll Statutu.
2. O rozpoczeciu procedury likwidacji Stowarzyszenia moze zadecydowac równiez
Arcybiskup Metropolita Krakowski w przypadku sytuacji opisanej w § 21 p. 3 Statutu.
§ 45
W przypadku podjecia przez Walne Zgromadzenie uchwaly o likwidacji
Stowarzyszenia, likwidatorem Stowarzyszenia zostaje Arcybiskup Metropolita Krakowski.
§ 46
Stowarzyszenie uzywa pieczeci oraz prowadzi dokumentacje, w tym dokumentacje
finansowa i majatkowa, zgodnie z przepisami prawa panstwowego i koscielnego.
§ 47
Wszelkie sprawy nieujete w tym Statucie rozwiazywane sa w oparciu o obowiazujace
prawo kanoniczne.

Zgodnie z przepisem kan. 314 Kodeksu Prawa Kanonicznego zatwierdzam
niniejszy statut publicznego stowarzyszenia wiernych: "Stowarzyszenie «Dom
Rodzinny» w Krakowie".

Kraków, dnia 6 czerwca 2008 r.
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