STATUT
RYCERSKIEGO I SZPITALNEGO BRACTWA ŚWIĘTEGO ŁAZARZA
Z JEROZOLIMY - STOWARZYSZENIA KATOLICKIEGO
Nawiązując do wielowiekowej tradycji Zakonu Rycerzy i Szpitalników Świętego
Łazarza z Jerozolimy (Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani), należącego
do najstarszych chrześcijańskich instytucji szpitalnych i mając na celu niesienie pomocy
humanitarnej i medycznej, prowadzenie działalności społecznej, charytatywnej oraz obronę
kościoła, wartości katolickich, i wszystkich potrzebujących pomocy, postanowiliśmy
połączyć się w Rycerskie i Szpitalne Bractwo Świętego Łazarza z Jerozolimy –
Stowarzyszenie Katolickie.
Kierowani mottem „Atavis et Armis” (poprzez przykład naszych przodków i tradycję oręża)
pragniemy, pod znakiem zielonego krzyża, dać świadectwo wierze poprzez modlitwę oraz
niezmienną wierność lazarskiej zasadzie pomocy chorym, rannym, niedołężnym i wszystkim
potrzebującym, oraz poprzez, przygotowanie braci do obrony: kościoła, miejsc świętych,
chrześcijan i wartości chrześcijańskich, oraz wszystkich ludzi potrzebujących pomocy
niezależnie od wyznania.
Ufamy, że podejmowane działania pozwolą nam na realizację przyjętych celów, zaś ujęcie
w ramy organizacyjne Stowarzyszenia Katolickiego pozwoli członkom na stałe pogłębianie
wiary, propagowanie chrześcijaństwa i działanie dla dobra powszechnego, w szczególności
dla ludzi czekających na pomoc.
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Rycerskie i Szpitalne Bractwo Świętego Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie
Katolickie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa w oparciu o zapisy Kodeksu
Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 r., ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989
nr 29 poz. 154, ze zmianami), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity, Dz. U. z 2001 nr 79 poz. 855 ze zmianami) oraz
postanowienia niniejszego statutu, jako katolickie stowarzyszenie wiernych.
2. Stowarzyszenie wpisuje się w tradycję Wojskowego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza
z Jerozolimy pod doczesnym protektoratem francuskiej rodziny królewskiej,
zwłaszcza pod protektoratem Jego Królewskiej Wysokości Henryka, hrabiego Paryża
i francuskiego księcia a także duchowej protekcji wysokiego przedstawiciela Kościoła
Katolickiego.
3. Patronem Stowarzyszenia jest św. Łazarz, świętem patronalnym dzień 17 grudnia,
wspomnienie świętego Łazarza.
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§2
1. Stowarzyszenie jest organizacją katolicką
i samorządowym.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krosno.

o

charakterze

dobrowolnym

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Archidiecezja Przemyska z możliwością
rozszerzenia na inne diecezje, za zgodą właściwego Biskupa.
2. Stowarzyszenie posiada doradcę duchowego, który jest zatwierdzany przez
Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego.
3. Doradca duchowy koordynuje pracę kapelanów Stowarzyszenia.
§4
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§6
Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci, znaków itp. zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
ROZDZIAŁ 2
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§7
Celem Stowarzyszenia jest uczestnictwo w misji Kościoła i promocja wiary chrześcijańskiej
we wszystkich jej aspektach: duchowym, kulturalnym, społecznym, charytatywnym, a także
kontynuowanie tradycji Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pielęgnowanie oraz propagowanie wiary chrześcijańskiej oraz zasad wynikających
z wielowiekowej spuścizny Zakonu Rycerzy Szpitalników Świętego Łazarza
z Jerozolimy.
2. Ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych,
rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego
uczestniczenia we Mszy świętej.
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3. Współpracę z instytucjami międzynarodowymi, państwowymi, samorządowymi,
naukowymi i religijnymi, a także z organizacjami pozarządowymi w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć, zgodnie z doktryną Kościoła.
4. Angażowanie się w życie Kościoła i Jego misję.
5. Udzielanie pomocy w funkcjonowaniu wolontariatu św. Łazarza.
6. Troska o swoich członków oraz wolontariuszy i niesienie im pomocy
w przypadkach losowych.
ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba spełniająca następujące
kryteria:
a)
życie zgodne z zasadami wiary,
b)
czynny udział w życiu Kościoła,
c)
dobra opinia w swoim środowisku.
2. Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba, która publicznie odstąpiła od wiary
katolickiej albo zerwała łączność ze wspólnotą kościelną bądź podlega ekskomunice
wymierzonej wyrokiem lub dekretem.

1.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, spełniająca
wymagania określone w § 10, która złoży pisemną deklarację zawierającą
rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia, do której dołączy opinię sporządzoną
przez proboszcza parafii miejsca zamieszkania.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
sześciu miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 12
Członkowie mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
c) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
Stowarzyszenie,
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przez

e) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działania Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c) przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek członkowskich,
e) dbania o dobre imię oraz mienie Stowarzyszenia.
§ 14
Przy wstępowaniu do Stowarzyszenia wnosi się opłatę wpisową.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej w formie
pisemnej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
regulaminów, postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
 z powodów, o których mowa w § 10 pkt 2,
 z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
c) utraty praw obywatelskich,
d) zgonu.
2. Osoby, których członkostwo ustało, jak również spadkobiercy zmarłego członka nie mogą
żądać zwrotu dokonanych wpłat, ani też nie mają żadnego prawa do majątku
Stowarzyszenia.
§ 16
1.

2.
3.
4.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalności i rozwój Stowarzyszenia.
Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków
na wniosek Zarządu albo, co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
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§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem” lub
„Kapitułą Generalną”,
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem” lub „Kapitułą”
c) Komisja Rewizyjna.
§ 18
1.
2.

3.

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad
połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem pkt 2.
W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie
później niż 30 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą
większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
Zasada opisana w pkt 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
§ 19

W przypadku zmniejszenia się, w trakcie trwania kadencji, liczby członków władz
pochodzących z wyboru, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród
członków Stowarzyszenia. Liczba członków władz pochodzących z uzupełnienia nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd
zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
ROZDZIAŁ 5
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA - KAPITUŁA GENERALNA
§ 20
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze
i co pięć lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed
terminem Walnego Zebrania.
Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku.
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7.
8.

9.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo
w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.
Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zebrania.
§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
a) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
b) zatwierdzanie regulaminów, w tym regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
f) ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 6
ZARZĄD STOWARZYSZENIA - KAPITUŁA
§ 22
1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania.
Zarząd składa się z 5 do 9 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się
Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
Kadencja Zarządu trwa 5 lata.
Składanie oświadczeń i podejmowanie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymaga
do swojej ważności podpisu dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zebrania,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej.
ROZDZIAŁ 7
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KOMISJA REWIZYJNA
§ 24
1.
2.
3.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, wybieranego na
pierwszym posiedzeniu Komisji.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia
i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
ROZDZIAŁ 8
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 26
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy, spadki,
c) środki pochodzące z ofiarności publicznej,
d) dotacje,
e) dochody z lokat inwestycyjnych i kapitałowych,
f) dochody z majątku Stowarzyszenia.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału w roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Walne Zebranie,
w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków
Stowarzyszenia. Wysokość składek członkowskich określa Zarząd.
3. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem w stosunku do członków
Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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) przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
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trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie,
członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 9
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 27
1.

2.
3.

4.

Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być dokonane
przez Walne Zebranie, w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania i wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może zostać zniesione przez kompetentną władzę, jeżeli jego działalność
obraca się na poważną szkodę doktryny lub dyscypliny kościelnej, albo powoduje
zgorszenie wiernych.
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, dobra, z zachowaniem praw nabytych,
a także woli ofiarodawców, zostaną przeniesione na instytucje realizujące cele
analogiczne do celów Stowarzyszenia, wskazane wyraźnie przez Walne Zebranie
podczas posiedzenia, o którym mowa w pkt.1.
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