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Statut Bractwa Św. Jakuba

Apostoła w Więcławicach Starych

I Rozdział
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Bractwo Świętego Jakuba Apostoła
w Więcławicach Starych" w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Więcławice Stare znajdująca się
w gminie Michałowice, w powiecie krakowskim, województwo małopolskie.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość
prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego
statutu.
5.

wykreślone

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach.
7. Stowarzyszenie ma prawo
obowiązującymi przepisami.

używać

pieczęci

i

odznak

zgodnie

z

8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków
(wolontariat). Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.
II Rozdział
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
9. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań wspomagających i
realizowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) Powstania, odtworzenia oraz sprawowania opieki nad drogami
pielgrzymkowymi do św. Jakuba z Composteli (Hiszpania) na terenie
kraju.
b) Wspieranie i promocja europejskich tradycji związanych z szerzeniem
idei ruchu pielgrzymkowego ( pątniczego) p.w. św. Jakuba w obszarze
kraju.
c) Wspomaganie i pobudzanie inicjatyw na rzecz ochrony zabytków,
krajobrazu kulturowego i przyrodniczego na trasach pielgrzymkowych
p.w. św. Jakuba w kraju.
d) Pomoc i współpraca w odtwarzaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego
chrześcijańskiej Europy.
e) Koordynacja działań zmierzających do podnoszenia jakości obsługi
ruchu pielgrzymkowego na Drogach św. Jakuba w Polsce raz warunków
pielgrzymowania
10. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności przez:
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a) uświadamianie
społeczeństwu
znaczenia
dziedzictwa
kulturowego chrześcijańskiej Europy związanej z istnieniem ruchu
pielgrzymkowego p.w. św. Jakuba Apostoła w przestrzeni europejskiej,
b) odnowienie i utrzymanie infrastruktury dróg pątniczych p.w. św. Jakuba
Apostoła,
c) rewitalizację leżących wzdłuż Dróg św. Jakuba Apostoła zabytków oraz
obiektów o znaczeniu przyrodniczym,
d) opiekę nad zabytkami związanymi z kultem św. Jakuba Apostoła oraz
krzewienie wiedzy o tych zabytkach i inicjowanie, prac
konserwatorskich nad tymi zabytkami.
e) informowanie społeczeństwa o stanie, w jakim znajdują się obiekty
krajobrazowe, obiekty i przedmioty zabytkowe leżące na trasie
pielgrzymek oraz o podjętych staraniach i wysiłkach zmierzających do
ich zabezpieczenia,
f) współpracę z władzami kościelnymi, organami państwowymi
i samorządowymi oraz organami ochrony środowiska,
g) współpracę ze stowarzyszeniami regionalnymi, organizacjami
młodzieżowymi, turystycznymi i zawodowymi,
h) współpracę z instytucjami naukowymi, muzeami, bibliotekami
i archiwami oraz inspirowanie i prowadzenie prac oraz badań
naukowych w zakresie rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego
chrześcijańskiej Europy,
i) wydawanie czasopism i innych publikacji promujących Drogi Św.
Jakuba i ruch pątniczy
j) nagradzanie i wyróżnianie osób szczególnie zasłużonych w promowaniu
Drogami św. Jakuba Apostoła w Polsce,
k) współpracę z odpowiednimi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi
i międzynarodowymi, w celu promocji polskich odcinków Dróg Św.
Jakuba oraz podnoszenia jakości ruchu pątniczego,
l) udzielanie pomocy szkołom i organizacjom młodzieżowym
w upowszechnianiu wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym
chrześcijańskiej Europy.

III Rozdział
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych
12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel RP, a
także cudzoziemiec popierający cele statutowe Stowarzyszenia. Członkiem
zwyczajnym Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Prezydium Kapituły lub Zarządu Oddziału.
13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także osoba małoletnia,
przy czym małoletni poniżej 16 roku lat może być członkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych.
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14. Członkiem
wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub
prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i na podstawie
pisemnej deklaracji zostanie przyjęta uchwałą Prezydium Kapituły lub Zarządu
Oddziału.
15. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie
Członków osobom szczególnie zasłużonym dla realizacji jego celów statutowych,
na pisemny wniosek Prezydium Kapituły lub Zarządu Oddziału.
16. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
b) brania udziału w zebraniach, odczytach i konferencjach oraz imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach
określonych przez Kapitułę,
d) noszenia odznaki członkowskiej i symboli Bractwa,
e) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
17. Osoby małoletnie będące członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia posiadają
prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym małoletni poniżej 16 lat
nie posiadają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz
prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że
w składzie Kapituły św. Jakuba Apostoła większość
stanowić będą osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
18. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a)
b)
c)
d)

przyczyniania się do realizacji celów Stowarzyszenia,
brania udziału w zebraniach i pracach Stowarzyszenia,
przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Kapitułę

19. Członkowie wspierający mają prawo:
a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem
doradczym (osoba prawna za pośrednictwem swojego przedstawiciela),
b) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach
określonych przez Kapitułę.
20. Członkowie wspierający mają obowiązek:
a) popierania działalności Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania zadeklarowanej składki.
21. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków
zwyczajnych, z tym że zwolnieni są od obowiązku opłacania składek.
22. Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Oddziału,
b) nieopłacenia składek członkowskich przez ponad 6 miesięcy lub nie
brania udziału w pracach Stowarzyszenia ponad l rok,
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c) wykluczenia
przez Zarząd Oddziału za działalność na szkodę
Stowarzyszenia, bądź nie przestrzeganie postanowień statutu lub
w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na
środek karny utraty praw publicznych.
d) śmierci członka.
23. Członkostwo wspierające ustaje w razie skreślenia przez Kapitułę
z
powodu nieopłacenia zadeklarowanej składki członkowskiej za okres ponad l roku
lub utraty osobowości prawnej. W stosunku do członków wspierających będących
osobami fizycznymi stosuje się odpowiednie postanowienia punktu 22.

24. Członkostwo honorowe ustaje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Kapitule lub Zarządowi
Oddziału.
b) wykluczenia przez Kapitule za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
bądź nie przestrzeganie postanowień statutu lub w wypadku skazania
prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na środek karny utraty
praw pub licznych.
c) śmierci członka.
25. Odwołania:
a) Członkowi skreślonemu bądź wykluczonemu za działalność na szkodę
Stowarzyszenia lub nieprzestrzeganie jego statutu przysługuje w terminie
30 dni od daty powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu, prawo
wniesienia odwołania do Kapituły. Od uchwały Kapituły przysługuje
prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od
dnia powiadomienia o podjęciu uchwały przez Kapitułę. Uchwała
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
b) Członek skreślony z powodu niepłacenia składek może być przywrócony
w prawach członkowskich po uiszczeniu zaległych składek.
IV Rozdział
WŁADZE STOWARZYSZENIA
26. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Kapituła św. Jakuba Apostoła
c) Główna Komisja Rewizyjna

27. Władzami Oddziałów Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału
b) Zarząd Oddziału
c) Oddziałowa Komisja Rewizyjna
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28. Członkowie
honorowo.
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władz Stowarzyszenia

pełnią

swoje

funkcje

29. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Wybór władz
naczelnych odbywa się w głosowaniu tajnym, a władz oddziałów Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania
Oddziału.

30. Członkowie Stowarzyszenia mogą być wybierani tylko do jednego organu
władzy Stowarzyszenia tego samego szczebla, nie dotyczy to udziału
w
Walnym Zebraniu Członków lub Walnym Zebraniu Oddziału.

31. Kapituła św. Jakuba Apostoła ma prawo uzupełnić w czasie kadencji swój
skład, na miejsce zwolnione w czasie trwania kadencji, o nowych członków
Kapituły w ilości nie przekraczającej 1/3 ogólnej ilości członków Kapituły. Główna
Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić w czasie kadencji swój skład, na miejsce
zwolnione w czasie trwania kadencji, o nowych członków Komisji w ilości nie
przekraczającej 1/3 ogólnej ilości członków Komisji.

32. Każda władza Stowarzyszenia opracowuje własny regulamin działania.
Regulaminy Kapituły i Głównej Komisji Rewizyjnej wymagają zatwierdzenia przez
Walne Zebranie Członków, pozostałe regulaminy - przez Kapitułę Stowarzyszenia.

33. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi
w statucie, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego obrad.

34. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć liczbę głosów
przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów (50% + 1).

35. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków , które może
być zwyczajne i nadzwyczajne.

36. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Kapituła raz
rozsyłając pisemne zawiadomienia, zawierające termin, miejsce
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w roku,
i
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proponowany
porządek
rozpoczęcia obrad.

obrad, najpóźniej

na

21

dni

przed

terminem

37. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
a. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Kapituła:
1) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
2) z własnej inicjatywy,
3) na wniosek co najmniej l/4 liczby Zarządów Oddziałów,
4) na wniosek 1/3 członków.
b. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane najpóźniej w terminie
8 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku, obraduje ono wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane.

38. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
a) członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie honorowi - z głosem
stanowiącym,
b) członkowie wspierający lub ich przedstawiciele oraz zaproszeni goście
i członkowie ustępujących władz, o ile nie są członkami uczestniczą z głosem doradczym.

39. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków – w pierwszym terminie oraz bez
względu na liczbę członków – w drugim terminie, który zostaje zwołany zgodnie
z paragrafem 36 niniejszego statutu.

40. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Kapituły i Głównej Komisji
Rewizyjnej oraz podejmowanie, na wniosek Głównej Komisji
Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego
Kapituły,
c) wybór prezesa i członków Kapituły oraz członków Głównej Komisji
Rewizyjnej,
d) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
e) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek
członków,
f) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania się
Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Kapituły
w sprawie członkostwa.
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41. Kapituła
a) Naczelną władzą Stowarzyszenia, w okresach pomiędzy Walnymi
Zebraniami Członków jest Kapituła, która kieruje działalnością
Stowarzyszenia zgodnie z zakresem działania określonym statutem,
uchwałami Walnego Zebrania Członków i za swą działalność odpowiada
przed Walnym Zebraniem Członków.
b) Kapituła składa się z prezesa i 10-20 członków wybranych przez Walne
Zebranie Członków.
c) Liczbę członków Kapituły ustala Walne Zebranie Członków.
d) Kapituła na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie dwóch
wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i 2-4 członków Prezydium, którzy
wraz z Prezesem tworzą Prezydium Kapituły.
42. Posiedzenia Kapituły
a) Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeby. Jednak nie rzadziej
niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy jej prezes Kapituły
lub wiceprezes.
b) Posiedzenia Kapituły mogą być zwoływane także na żądanie co najmniej
jednej trzeciej liczby jej członków.
c) W razie ustąpienia prezesa Stowarzyszenia lub niemożności
sprawowania przez niego funkcji. Kapituła wybiera ze swego grona w
głosowaniu tajnym, członka pełniącego obowiązki prezesa, do czasu
zwołania (w terminie 2 miesięcy) nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków i wyboru nowego prezesa.
d) W posiedzeniach Kapituły uczestniczą z głosem doradczym prezesi
zarządów oddziałów oraz przewodniczący kół, komisji i społecznych
komitetów opieki, z terenu których sprawy są przedmiotem obrad
Kapituły, a także inne osoby zaproszone przez Prezydium.
e) Do ważności uchwał Prezydium Kapituły wymagana jest obecność co
najmniej połowy ich członków, w tym prezesa lub Jednego
z wiceprezesów.
43. Do kompetencji Kapituły należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) uchwalanie rocznych planów pracy oraz preliminarzy dochodów
i wydatków,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
d) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie oddziałów oraz
nadzorowanie ich działalności,
e) zawieszanie Zarządów Oddziałów lub ich poszczególnych członków
w przypadku stwierdzenia działalności sprzecznej ze statutem
Stowarzyszenia,
f) przyjmowanie członków wspierających,
g) rozpatrywanie odwołań w sprawach skreślenia i wykluczenia członków,
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
i) powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych komisji i komitetów
Kapituły oraz uchwalanie ich regulaminów oraz nadzorowanie ich
działalności,
j) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
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k) uchwalanie regulaminu działalności Prezydium Kapituły oraz
określenie zakresu działania prezesa i członków Prezydium Kapituły,
l) nadawanie wyróżnień honorowych Stowarzyszenia,
m) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych,
zagranicznych i międzynarodowych,
n) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i pomnażania funduszy
przeznaczonych na działalność statutową Stowarzyszenia,
o) uchwalanie regulaminów, o których mowa w pkt. 31,
p) rozpatrywanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej.
44. Prezydium Kapituły:
a) W okresach pomiędzy posiedzeniami Kapituły działalnością
Stowarzyszenia kieruje Prezydium Kapituły - zgodnie z regulaminem
uchwalonym przez Kapitułę.
b) Posiedzenia Prezydium Kapituły odbywają się w miarę potrzeby, nie
mniej jednak niż 4 razy w roku.
c) Uchwały Prezydium wymagają zatwierdzenia przez Kapitułę na
najbliższym posiedzeniu.
d) Kapituła może upoważnić Prezydium do podejmowania uchwał
w sprawach należących do jej kompetencji, z wyjątkiem spraw
określonych w pkt. 43. d, f, g, j, l i m
45. Główna Komisja Rewizyjna:
a) Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy
wybierają
spośród
siebie
przewodniczącego,
zastępcę
przewodniczącego i sekretarza. Liczbę członków Głównej Komisji
Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków. Oświadczenia
w imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej składa przewodniczący
komisji, lub co najmniej dwóch członków komisji.
b) Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli
całokształtu
działalności
Stowarzyszenia
ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowogospodarczej pod względem celowości, rzetelności
i gospodarności,
2) występowanie do Kapituły z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
3) występowanie na Walnym Zebraniu Członków
z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującej
Kapituły,
4) koordynowanie działalności Oddziałowych Komisji
Rewizyjnych oraz prowadzenie doraźnych kontroli
oddziałów,
5) zatwierdzenie regulaminu Oddziałowych Komisji
Rewizyjnych,
6) uczestniczenie w posiedzeniach Prezydium i Kapituły
Stowarzyszenia.
c) Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa
regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
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46. Skład pierwszej Kapituły,
pierwszego Prezydium Kapituły oraz
pierwszej Głównej Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym, uchwala zebranie
założycielskie.

V Rozdział
47. wykreślony
48. wykreślony

VI Rozdział
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
49.
a) Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości
i fundusze.
b) Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie
2) darowizny, zapisy, spadki i dotacje
3) wpływy z działalności statutowej i majątku nieruchomego oraz
imprez organizowanych przez Stowarzyszenie na podstawie
uzyskanych zezwoleń
4) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie
z obowiązującymi przepisami
5) fundusze uzyskane w ramach działalności i uczestnictwa
w programach strukturalnych Unii Europejskiej.

50.
a) Kapituła prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
b) Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia są
upoważnieni: prezes samodzielnie oraz dwaj członkowie Kapituły działający
łącznie.

VI Rozdział
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
51. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
52.
a) Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej
liczby uprawnionych do głosowania.
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b) Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia
określa
jednocześnie
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
c) W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne
Zebranie Członków wybiera Komisję Likwidacyjną i ustala jej kompetencje.
53. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
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