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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Tożsamość  
1.1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej jest kontynuacją 

Stowarzyszenia Dzieci Maryi Niepokalanej, które zos tało zatwierdzone przez Papieża Piusa IX 
w reskryptach z dnia 20 czerwca 1847 r., 19 lipca 1850 r. i następnie potwierdzone przez inne 

zarządzenia Stolicy Apostolskiej. Stowarzyszenie bierze swój pocz ątek z objawień Najświętszej 
Dziewicy świętej Katarzynie Labouré w 1830 r. we Francji.  
1.2. Na mocy tych reskryptów, Stowarzyszenie pozost aje pod zwierzchnim 

kierownictwem Przełożonego Generalnego Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia, oraz 
jego prawo witych następców. Stowarzyszenie uznaje, że w sposób szczególny zwi ązane 
jest z tymi dwoma Zgromadzeniami, według kan. 312 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.  
1.3. Stowarzyszenie istnieje i działa w Polsce od 1852 r. Chociaż po drugiej wojnie światowej zostało 

rozwiązane przez władze komunistyczne, nadal prowadziło działalność na miarę swoich możliwości. 1.4. 

W Polsce Stowarzyszenie nosi nazwę „Wincenty ńska Młodzież Maryjna”, w skrócie WMM, w 

poniższych postanowieniach niniejszego Statutu określone jest terminem „Stowarzyszenie”. 

 

§ 2. Siedziba 

2.1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.  
2.2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.  
2.3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszeni e może działać na terenie innych państw 
z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§ 3. Natura Stowarzyszenia 

3.1. Stowarzyszenie jest kościelne, świeckie, maryjne i wincentyńskie.  
3.2. Kościelne: jego członkowie są czynnie zaangażowani w życie Kościoła Katolickiego lokalnego 
i powszechnego.  
3.3. Świeckie: tworzy je zasadniczo młodzież świecka.  
3.4. Maryjne: członkowie Stowarzyszenia naśladują Chrystusa Ewangelizatora Ubogich, przyjmując 
Maryję za Matkę i Przewodniczkę życia.  
3.5. Wincentyńskie: ma swoje początki w Rodzinie Wincentyńskiej i kieruje się charyzmatem 
wincentyńskim w zaangażowaniu apostolskim na rzecz najbardziej opuszczonych. 

 

§ 4. Przepisy prawne 

4.1. Stowarzyszenie jest świeckim zrzeszeniem osób fizycznych, skupiaj ącym młodych katolików.  
4.2. Podstawowe struktury organizacyjne Stowarzyszenia na terenie Polski są związane ze 
strukturami organizacyjnymi Zgromadzenia Księży Misjonarzy oraz Sióstr Miłosierdzia.  
4.3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

4.4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  
4.5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów u stawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z pó źn. zm.) oraz niniejszego Statutu.  
4.6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 
celach.  
4.7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków. 

4.8. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

§ 5. Święta i symbole 

5.1. Świętem patronalnym Stowarzyszenia jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  
(8 grudnia). Patronami Stowarzyszenia są: Najświętsza Maryja Panna, św. Wincenty a Paulo, św. 

Ludwika de Marillac i św. Katarzyna Labouré. 
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5.2. Logo Stowarzyszenia stanowi połączenie liter «WMM» z krzyżem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3. Stowarzyszenie używa własnego Aktu Oddania się Matce Bożej Niepokalanej, hymnu, 
odznaki organizacyjnej w postaci Cudownego Medalika, legitymacji członkowskich oraz pieczęci 
okrągłej z nazwą. 
 
 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE, ZADANIA I ŚRODKI 

 

§ 6. Cele 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie jego członków  do Chrystusa poprzez: 
a. wychowanie wszystkich członków słu żące rozwojowi wiary i modlitwy;  
b. pogłębienie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i szerzenie Jej kultu;  
c. budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie młodym żyjącym 
w nędzy duchowej i materialnej;  
d. przygotowanie członków Stowarzyszenia do współpr acy w ró żnych dziedzinach duszpasterstwa 
w myśl zaleceń Kościoła, zwłaszcza w ramach Rodziny Wincentyńskiej. 

 

§ 7. Zadania 

Zadaniem Stowarzyszenia jest w szczególno ści:  
a. pomoc w integralnym rozwoju młodego człowieka przez wezwanie do pracy nad sobą i 
kształtowanie postaw obywatelskich;  
b. ubogacenie wiary: pogłębianie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk 
religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uc zestnictwa we Mszy św.;  
c. szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie; zapoznawanie się na bieżąco z 
dokumentami Kościoła, zarówno powszechnego jak i lokalnego, szczeg ólnie dotycz ącymi 
młodzieży; d. troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;  
e. zapoznawanie się z dorobkiem kultury na-rodowej i twórcze anga żowanie się w rozwój 
życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą, troska o czystość i piękno otoczenia oraz 
poszanowanie środowiska naturalnego;  
f. dbanie o rozwój fizyczny członków (kultura fizyc  zna, sport, wędrówki itd.);  
g. troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, zdrową rozrywkę, wartościowe 
wykorzystanie wolnego czasu i organizowanie ubogacającego wypoczynku; 
h. zaangażowanie się w życie rodzinne i przy-gotowanie do założenia własnej rodziny;  
i. angażowanie się w życie Kościoła i jego misję zwłaszcza apostolską;  
j. angażowanie się w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów 
i zagrożeń społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, 
podejmowanie pracy charytatywnej;  
k. wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, 

przedsiębiorczości a także gotowości niesienia pomocy młodzieży bezrobotnej;  
l. otwieranie się na kontakty ze światem, zwłaszcza organizacjami i ruchami młodzieżowymi 

krajowymi oraz zagranicznymi, które prowadz ą działalność zgodną z doktryną Kościoła. 
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§ 8. Środki  
8.1. Zadania, o których mowa w paragrafie 7, Stowar zyszenie realizuje wykorzystując 
właściwe celowi swego działania środki oraz sposoby.  
8.2. Zasadniczymi środkami są przede wszystkim te, które rozwijaj ą życie wiary:  
a. Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, kult Maryi Niepokalanej, nabożeństwa, 
dni skupienia, rekolekcje, konferencje ascetyczne, dialog ewangeliczny itp.;  
b. spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, dyskusje, kursy, szkolenia, zawody 
sportowe, wydarzenia kulturalne, religijno-patriotyczne, regionalne, folklorystyczne itp., 
działalność gospodarcza, zwłaszcza działalność wydawnicza, służba na rzecz ubogich zgodnie z 
charyzmatem wincentyńskim. 

 

§ 9. Poświęcenie się Matce Bożej Niepokalanej  
9.1. Stowarzyszenie daje młodzieży możliwość oddania się Chrystusowi przez ręce Maryi, jako 
sposób wyra żenia ich konsekracji chrzcielnej, aby uczynić ze swego życia całkowity dar 

Chrystusowi, poprzez posługę i ewangelizację ubogich, obierając Maryję za Matkę i wzór. Oznak ą 

tych, którzy uczynili Akt Oddania jest Cudowny Medalik.  
9.2. Poświęcenie się Chrystusowi przez ręce Maryi powinno być owocem dogłębnego poznania 
Stowarzyszenia, dojrzewania w wierze i właściwego rozeznawania w Duchu Świętym. Jako konieczny 

etap ku temu Oddaniu proponowany jest członkom Stowarzyszenia program przygotowania 
duchowego, teologicznego, apostolskiego i maryjnego. Po odbyciu procesu formacji, która powinna 

trwać przynajmniej jeden rok, młodzież może złożyć pisemną prośbę o przyjęcie do Stowarzyszenia 
poprzez Akt Oddania się Matce Bożej.  
9.3. Aby zostać dopuszczonym do złożenia Aktu Oddania się Maryi, potrzeba przynajmniej 

jednego roku formacji, być co najmniej członkiem zwyczajnym i dawać świadectwo życia 
chrześcijańskiego oraz rzeczywistego zaangażowania w apostolat.  
9.4. Opiekun grupy lokalnej, wraz z osobami towarzyszącymi w procesie formacji, podejmuje decyzję 
o przyjęciu prośby o Poświęcenie się Chrystusowi razem z Maryją. 
 
 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWI ĄZKI 

 

§ 10. Uwagi wstępne 

10.1. Członkami Stowarzyszenia są dzieci i młodzież katolicka.  
10.2. Członkami Stowarzyszenia może być także młodzież, która równocze śnie należy do 
innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów katolickich (kan. 307 § 2). 

 

§ 11. Klasyfikacja  
11.1. W zależności od wieku i czasu przynależności do Stowarzyszenia, członkowie zwyczajni dzielą 
się na:  
a. kandydatów (7-10 lat) 

b. członków juniorów (10-15 lat) 

c. członków zwyczajnych (15-30 lat) 

d. członków seniorów (w wieku ponad 30 lat). 

11.2. Ponadto Stowarzyszenie posiada członków wspie rających i członków honorowych. 

 

§ 12. Przyjęcie do Stowarzyszenia  
12.1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Opiek un Grupy po uprzedniej 
akceptacji Siostry Koordynatorki na wniosek ubiegającego się o przyjęcie. Członkostwo w 
Stowarzyszeniu rozpoczyna się z chwilą złożenia Aktu Oddania się.  
12.2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna między 15. a 30. 
rokiem życia, która pragnie przestrzega ć niniejszego Statutu. Jednakże przyjęcie nowego 
członka zwyczajnego nie jest możliwe po ukończeniu przez niego 28. roku życia. 
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12.3. Kandydat poniżej 15. roku życia winien do wniosku o przyjęcie dołączyć zgodę rodziców 
lub opiekunów prawnych.  
12.4. Członkiem juniorem Stowarzyszenia może być każdy, kto ukończył 10 lat, odbył co 
najmniej roczny staż kandydacki i pragnie przestrzegać niniejszego Statutu.  
12.5. W szczególnych przypadkach władze Stowarzysze nia mogą skróci ć okres stażu kandydackiego.  
12.6. Kandydatem na członka Stowarzyszenia może być każdy, kto ukończył 7. rok życia i pragnie 
realizować cele niniejszego Statutu. 

 

§ 13. Prawa członków zwyczajnych 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego. Zgodnie z niniejszym Statutem funkcję 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika na płaszczyźnie krajowej mogą pełnić 
członkowie zwyczajni, którzy posiadaj ą zdolność do czynności prawnych;  
b. uczestniczyć w życiu i działalności Stowarzyszenia oraz wpływać na jego 
kształt; c. poręczać za kandydatów na członków Stowarzyszenia;  
d. posiadać legitymację i odznakę Stowarzyszenia. 

 

§ 14. Prawa członków juniorów 

Członkowie juniorzy mają prawo: 
a. uczestniczyć w życiu i działalności Stowarzyszenia oraz wpływać na jego kształt;  
b. posiadać legitymację i odznakę Stowarzyszenia. 

 

§ 15. Obowiązki członków zwyczajnych i juniorów 

Członkowie zwyczajni i juniorzy mają obowiązek: 

a. dążyć do urzeczywistnienia w sobie pełni życia chrześcijańskiego i starać się o rozwój 
ducha apostolskiego;  
b. dbać o dobre imię Kościoła, Stowarzyszenia i Ojczyzny;  
c. wypełniać cele i zadania Statutu oraz postanowienia regulaminów, a tak że decyzje 
władz Stowarzyszenia;  
d. pracować na rzecz rozwoju Stowarzyszenia; 
e. płacić składki. 

 

§ 16. Prawa i obowiązki kandydatów  
16.1. Kandydaci mają prawo uczestniczyć w życiu i w działalności Stowarzyszenia, odpowiednio 
do ich wieku.  
16.2. Kandydaci mają obowiązek żyć po chrześcijańsku, współpracowa ć w realizacji celów i zada 
ń Stowarzyszenia oraz płacić składki. 

 

§ 17. Utrata statusu członka zwyczajnego 

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku: 

a. ukończenia 30. roku życia, z wyjątkiem osób pełni ących funkcje we władzach 
Stowarzyszenia, których członkostwo przedłu ża się do końca trwania ich kadencji;  
b. rezygnacji z członkostwa; 

c. nieusprawiedliwionej nieobecności na spotkaniach formacyjnych przez okres 6 miesięcy;  
d. skreślenia przez Zarząd Krajowy na wniosek Odpowiedzialnego za Grupę [Animatora Grupy], 
poparty uprawomocnieniem Opiekuna Duchowego Grupy. 

 

§ 18. Utrata statusu członka juniora 

Członkostwo juniora ustaje w przypadku: 
a. uzyskania członkostwa zwyczajnego (ukończenie 15. roku życia); 

b. rezygnacji z członkostwa; 

c. nieusprawiedliwionej nieobecności na spotkaniach formacyjnych przez okres 6 miesięcy;  
d. skreślenia przez Zarząd Krajowy na wniosek Odpowiedzialnego za Grupę [Animatora Grupy], 
poparty uprawomocnieniem Opiekuna Duchowego Grupy. 
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§ 19. Członkowie seniorzy 

19.1. Członkiem seniorem jest każdy, kto był przynajmniej 2 lata członkiem zwyczajnym, przekroczył  
30. rok życia, ale nadal pragnie kontynuować działalność w Stowarzyszeniu, podejmując wszystkie 
obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem 
prawa bycia wybieranym i wybierania.  
19. 2. Jeśli po ukończeniu 39. roku życia członek senior pragnie kontynuować swą pracę na rzecz 
Stowarzyszenia, nabywa statusu członka wspierającego. 

 

§ 20. Członkowie wspierający  
20.1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, deklarująca 
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.  
20.2. Członkowie wspierający, chociaż nie są pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia, angażują się 

bezinteresownie w niesienie pomocy finansowej lub intelektualnej w realizację celów Stowarzyszenia. 

 

§ 21. Członkowie honorowi  
21.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która 
wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.  
21.2. Tytuł członka honorowego jest przyznawany na piśmie decyzją Zarządu Krajowego, osobie 
fizycznej lub prawnej, która poło żyła znaczące zasługi dla Stowarzyszenia. 
 
 

 

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURY STOWARZYSZENIA 

 

§ 22. Władze Stowarzyszenia 

Władzę Stowarzyszenia stanowi Zgromadzenie Krajowe i Zarząd Krajowy. 

 

§ 23. Zgromadzenie Krajowe  
23.1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Krajowe, które zbiera si ę co 
najmniej raz na 3 lata.  
23.2. Zgromadzenie Krajowe zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący, a w 
wyjątkowych wypadkach Dyrektor Krajowy.  
23.3. Funkcje Zgromadzenia Krajowego są następujące:  
a. rozpatrywanie sytuacji Stowarzyszenia: duchowej, duszpasterskiej, ekonomicznej oraz 
ustalanie wysokości składek;  
b. podejmowanie uchwał wiążących całe Stowarzyszenie; uchwały zapadają względną większością 
głosów obecnych członków Zgromadzenia i w obecno ści Dyrektora Krajowego;  
c. zatwierdzanie raportu finansowego przedstawionego przez Zarząd Krajowy;  
d. wybieranie Przewodniczącego Krajowego i innych członków świeckich Zarządu Krajowego, biorąc 
pod uwagę reprezentację pod względem geograficznym;  
e. proponowanie ewentualnych zmian Statutu według norm ustanowionych w niniejszym Statucie. 

23.4. Członkami Zgromadzenia Krajowego są: 

a. dotychczasowy Zarząd Krajowy, z urzędu;  
b. członkowie zwyczajni, delegaci świeccy z poszczególnych Prowincji proporcjonalnie d o 
ilości członków Stowarzyszenia w Prowincji. Przed ka żdym Zgromadzeniem Krajowym Zarząd 
usta-la liczbę głosów dla poszczególnych Prowincji, uwzgl ędniając liczbę członków 
Stowarzyszenia w Prowincji;  
c. osoby, które Zarz ąd Krajowy uzna za słuszne, by je zaprosić. Nie mają one prawa do głosowania. 
23.5. Aby Zgromadzenie było uznane za ważne, dla osiągnięcia quorum wymagana jest obecność 

2/3 członków zwyczajnych, posiadaj ących pełne prawo głosu. W przypadku braku quorum w 
pierwszym terminie, w drugim terminie, który winien by ć wyznaczony na ten sam dzień, 

uprawnieni są do podejmowania decyzji faktycznie obecni. 
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§ 24. Zarząd Krajowy  
24.1. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia stanowią: Przewodniczący oraz jego Zastępca, 
Sekretarz, Skarbnik, Dyrektor Krajowy, Siostra Radna Krajowa i Siostry Koordynatorki 
Prowincjalne oraz świeccy Doradcy Prowincjalni.  
24.2. Zadania Zarządu Krajowego Stowarzyszenia:  
a. czuwanie nad zastosowaniem Statutu Krajowego i Regulaminu Stowarzyszenia; 
b. troska o wprowadzenie w życie decyzji podjętych przez Zgromadzenie Krajowe; 

c. organizowanie spotkań na szczeblu krajowym i Zgromadzenia Krajowego; d. 
koordynowanie działań na szczeblu krajowym;  
e. przedstawienie działań wymagających uzgodnień na szczeblu wszystkich Prowincji; 

f. zatwierdzanie i planowanie kierunków formacji du chowej Stowarzyszenia (duszpasterstwo);  
g. zatwierdzanie sprawozdania finansowego i budżetu przedstawionego uprzednio przez Skarbnika 
i czuwanie nad dobrym gospodarowaniem dobrami ekonomicznymi Stowarzyszenia;  
h. organizowanie wyboru nowego Zarządu Krajowego;  
i. określenie liczby uczestników, którzy b ędą reprezentować Stowarzyszenie na Zgromadzeniu 
Krajowym, spotkaniach międzynarodowych lub krajowych, określenie sposobu ich wyznaczania i 

sposobu finansowania ich uczestniczenia w tychże spotkaniach;  
j. wpłacanie składki rocznej do Sekretariatu Międzynarodowego; 

k. zatwierdzanie i tworzenie nowych grup; 

l. wizytowanie grup. 

24.3. Zadania Przewodniczącego Krajowego: 

a. zwołuje Zgromadzenie Krajowe i zebrania Zarządu Krajowego, i przewodniczy im; 

b. czynnie włącza się w prace Sekretariatu;  
c. przedstawia sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Krajowemu i sprawozdania 
Stowarzyszenia na Zgromadzeniu Krajowym;  
d. wraz z Dyrektorem Krajowym i Siostrą Radną Krajową podpisuje wszystkie 
dokumenty Stowarzyszenia;  
e. powiadamia Sekretariat Międzynarodowy o nominacjach i o erygowaniu nowych grup;  
f. w porozumieniu z Dyrektorem Krajowym i Siostrą Radną Krajową organizuje 
spotkania formacyjne, rekolekcje i inne formy ożywiania Stowarzyszenia;  
g. odwiedza i animuje grupy; 

h. ma prawo wglądu w finansowe i materialne sprawy Stowarzyszenia; 

i. troszczy się i czuwa nad publikacjami i materiałami formacyjnymi Stowarzyszenia; 

j. współpracuje z Rodzin ą Wincentyńską oraz innymi Stowarzyszeniami i Ruchami; 

k. reprezentuje Stowarzyszenie na Spotkaniach Międzynarodowych i Zgromadzeniu Generalnym;  
l. informuje Zarząd Międzynarodowy i członków Stowarzyszenia w Polsce o dz 
iałalności Stowarzyszenia.  
24.4. Zarząd zatwierdza Regulamin określający zadania pozostałych członków Zarz ądu 
oraz organizację prac Zarządu.  
24.5. Zarząd Krajowy spotyka się co najmniej dwa razy w roku. Konieczne quorum wymaga 
obecności co najmniej 2/3 członków Zarz ądu. Dla podjęcia decyzji wymagana jest 
większość bezwzględna ważnie oddanych głosów.  
24.6. Zarząd Krajowy zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący Krajowy, w porozumieniu 
z Siostrą Radną Krajową i Dyrektorem Krajowym. 

 

§ 25. Wybór członków  świeckich Zarządu Krajowego 

25.1. Wybory:  
a. Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz i Skarbnik są wybierani przez Zgromadzenie Krajowe. 

b. Wybory mają miejsce podczas Zgromadzenia Krajowego w drodze głosowania tajnego, z 
uwzględnieniem odpowiedniej reprezentacji geograficznej. Są oni wybierani na okres trzech lat, z 
możliwością ponownego wyboru, ale jedynie na następne trzy lata.  
25.2. Warunki konieczne, aby być wybranym Przewodniczącym 
Krajowym: a. wiek między 18. a 30. rokiem życia;  
b. przynajmniej czteroletnie uczestnictwo w życiu Stowarzyszenia i dokonanie Aktu Oddania 
się Matce Bożej Niepokalanej; 
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c. niepiastowanie stanowiska w zarządzie partii politycznej (kan. 317 § 4);  
d. otrzymanie większości bezwzględnej w jednym z dwóch pierwszych głosowa ń lub 
większości względnej w trzecim głosowaniu.  
25.3. Warunki konieczne do bycia wybranym członkiem Zarządu Krajowego: 
a. wiek między 18. a 30. rokiem życia;  
b. przynajmniej czteroletnie uczestnictwo w życiu Stowarzyszenia i dokonanie Aktu Oddania 
się Matce Bożej Niepokalanej;  
c. uzyskanie zgody Koordynatorki Prowincjalnej;  
d. otrzymanie większości bezwzględnej w jednym z dwóch pierwszych głosowa ń lub 
większości względnej w trzecim głosowaniu.  
25.4. Wybór Przewodnicz ącego Krajowego, winien uzyskać zatwierdzenie Dyrektora 
Generalnego (kan. 317 § 1). O wyborze nowego Zarządu Krajowego należy poinformować 
Sekretariat Międzynarodowy. 

 

§ 26. Nominacja Radnych Zarządu Krajowego  
26.1. Dyrektorem Krajowym jest kapłan Zgromadzenia Misji. Jest on mianowany przez Wizytatora 

Księży Misjonarzy i zatwierdzany przez Dyrektora Generalnego. Jego mandat trwa trzy lata, z 
możliwością przedłużenia go na kolejne trzy lata, ale nie dłużej. Jego zadaniem jest czuwanie nad 

formacją duchową członków, nad prawowierno ścią doktryny w sprawach wiary i moralności, oraz 
nad tym, by działalność członków była zgodna ze Statutem Stowarzyszenia.  
26.2. Nominacja Siostry Radnej Krajowej ma miejsce po konsultacjach z Siostrami Wizytatorkami 
trzech Prowincji Sióstr Miłosierdzia w Polsce. Nomi nację zatwierdza Dyrektor Generalny 
Stowarzyszenia. Jej mandat trwa trzy lata, z możliwością przedłużenia go na kolejne trzy lata, ale 
nie dłużej.  
26.3. Świeccy Doradcy Prowincjalni, w liczbie trzech, mianowani są przez Siostry Koordynatorki 

Prowincjalne na okres trzech lat, z możliwością dwukrotnego ponowienia. Ich nominację 
zatwierdza Zarząd Krajowy. Doradca Prowincjalny jest łącznikiem pomiędzy Siostrą 
Koordynatorką Prowincjalną a grupami lokalnymi Prowincji. 

 

§ 27. Rezygnacja i wakat w Zarządzie Krajowym  
27.1. Każdy z członków Zarz ądu może złożyć pisemną rezygnację skierowaną do Zarządu 
Krajowego, przynajmniej na trzy miesiące przed pozostawieniem swojej funkcji. Powinien jasno 
sprecyzować motywy swojej decyzji: poważne racje, sytuacja osobista itp.  
27.2. Dyrektor Generalny może z ważnych powodów odwoła ć Dyrektora Krajowego, Siostrę 

Radną Krajową lub Przewodniczącego Krajowego, po skonsultowaniu się z Wizytatorem i 
Wizytatorkami, resztą Zarządu Krajowego i Zarządem Międzynarodowym.  
27.3 Dyrektor Krajowy i Siostra Radna Krajowa mogą za obopóln ą zgodą, dla słusznej przyczyny i 

po dwukrotnym słownym ostrzeżeniu, usunąć jakiegokolwiek innego członka Zarządu Krajowego, po 
wysłuchaniu zdania Zarządu.  
27.4. W przypadku nieprzewidzianych przeszkód lub r ezygnacji Przewodniczącego, jego funkcje 
pełni Zastępca, w sposób nieprzerwany a ż do następnego Zgromadzenia Krajowego.  
27.5. W przypadku rezygnacji innego członka Zarządu Krajowego, Zarząd sam zadecyduje, czy dane 
stanowisko pozostanie wakujące czy też dokona się nowej nominacji ważnej do następnego 
Zgromadzenia Krajowego. 

 

§ 28. Wymiar Prowincjalny  
28.1. W Polsce Stowarzyszenie posiada strukturę prowincjalną i funkcjonuje w ramach 
trzech Prowincji Sióstr Miłosierdzia.  
28.2. Każda Prowincja animowana jest przez Siostrę Koordynatorkę Prowincjalną i świeckiego 
Doradcę Prowincjalnego.  
28.3. Zarząd Krajowy podejmuje wszystkie decyzje dotyczące tworzenia, przekształcania i 
organizacji Prowincji. 
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§ 29. Grupa lokalna  
29.1. Podstawowymi ogniwami struktury organizacyjnej Stowarzyszenia są grupy lokalne 
składające się z młodych świeckich katolików, działaj ące na terenie parafii lub w innych ośrodkach 
(np. koła szkolne), które zatwierdza Zarz ąd Krajowy.  
29.2. Wewnątrz grupy lokalnej winny być zorganizowane diakonie, jako środowisko życia 

wspólnotowego, celem prowadzenia pracy formacyjnej, między innymi podczas cotygodniowych 

spotkań. Każdą z nich tworzy Animator i najwyżej 3-9 członków. Diakonie powoływane s ą dla 

realizacji specjalnych celów: diakonia miłosierdzia , diakonia misji, diakonia modlitwy.  
29.3. Każda grupa lokalna wybiera spośród siebie ł ącznika, który odpowiada za kontakt grupy 
z Doradcą Prowincjalnym.  
29.4. Opiekunem koła szkolnego jest nauczyciel katolik, który jest przedstawicielem koła wobec 
władz szkolnych i przedstawicielem władz szkolnych wobec koła. Nauczyciel ten posiadając 

głos doradczy opiekuje się kołem zgodnie z niniejszym Statutem i obowiązującym prawem. 

Opiekun prowadzi regularne spotkania formacyjne grupy.  
29.5. Animatorem jest członek zwyczajny lub senior, który po odpowiednim przygotowaniu i 
mianowaniu przez Siostrę Koordynatorkę jest odpowiedzialny za prowadzenie spotkań formacyjnych 
diakonii. 

 

§ 30. Założenie nowej grupy 

Proces tworzenia nowej grupy jest następujący:  
a. osoby zainteresowane utworzeniem nowej grupy powinny zwróci ć się do osoby odpowiedzialnej 
za parafię lub szkołę, aby im wyjaśnić swój zamiar i uzyska ć zgodę. Przynajmniej przez sześć 
miesięcy przyjmują towarzyszenie Siostry Koordynatorki Prowincjalnej;  
b. pod koniec pierwszego roku swej działalności, grupa przedstawia Zarządowi Krajowemu wniosek 
o oficjalne przyjęcie jej do Stowarzyszenia, przedstawiając jednocześnie na piśmie pozwolenie 
proboszcza lub dyrektora szkoły;  
c. jeśli Zarząd Krajowy wyraża na to zgodę, Dyrektor Krajowy przesyła akt założenia grupy 

danej wspólnocie, je śli grupa ta działa na terenie domu Sióstr Miłosierd zia lub Zgromadzenia 
Misji, natomiast zwraca się z pisemną prośbą do miejscowego Biskupa, jeśli grupa nie działa na 

terenie domu Sióstr Miłosierdzia lub Zgromadzenia Misji. Po uzyskaniu tej zgody na piśmie, 
przyśle wspólnocie akt zało żenia nowej grupy. 

 

§ 31. Rozwiązanie grupy 

Rozwiązanie grupy może nastąpić na skutek: 
a. zupełnego braku działania grupy przez dwa kolejne lata;  
b. decyzji podjętej przez Zarząd Krajowy, po uprzedniej rozmowie z Siostrą Koordynatorką 
Prowincjalną i Animatorami grupy. 
 
 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 32. Majątek  
32.1. Stowarzyszenie wprawdzie nie ma na celu starań o zdobywanie zysków materialnych, to 
jednak ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego oraz nieruchomego, praw 

rzeczowych, otwierania kont bankowych. Stowarzyszenie szczebla wyższego nie odpowiada za 
zobowiązania finansowe szczebla niższego, jeżeli jednostka taka posiada osobowość prawną.  
32.2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:  
a. ze składek członkowskich; 

b. z darowizn, spadków, zapisów; 

c. z dotacji i ofiarności publicznej; 

d. z dochodów z maj ątku ruchomego i nieruchomego; 

e. z dochodów z działalno ści gospodarczej i wydawniczej. 
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32.3. Majątek grupy jest majątkiem Stowarzyszenia. W przypadku rozwiązania grupy, jej majątek 

zostaje przekazany Zarządowi Krajowemu, który decyduje, w jaki sposób ma by ć on wykorzystany. 

 

§ 33. Zarządzanie finansami  
33.1. Majątek Stowarzyszenia będzie wykorzystywany wyłącznie do własnych celów Stowarzyszenia i 

musi być zarządzany w zgodności z kryteriami ewangelicznymi oraz wincentyńskimi. 

33.2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
33.3. Wszelkie środki pieniężne powinny być zdeponowane wyłącznie na rachunku bankowym  
założonym w imieniu danej osoby prawnej. Fundusze Stowarzyszenia nie mogą być zdeponowane na 
rachunkach osobistych.  
33.4. W sprawach finansowych oraz w tym, co dotyczy składania oświadczeń w zakresie praw i 

obowiązków maj ątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest wspó lne przedstawicielstwo, 
co oznacza, że zawsze wymagane są podpisy dwóch członków Zarz ądu Krajowego, a mianowicie: 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zarządu łącznie ze Skarbnikiem.  
33.5. Do obowiązków Skarbnika Stowarzyszenia nale ży prowadzenie ksiąg Stowarzyszenia, 
czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz niniejszego Statutu.  
33.6. Dla zapewnienia funkcjonowania Zarządu Krajowego każda grupa przekazuje składkę określoną 
przez Zgromadzenie Krajowe.  
33.7. Zarząd Krajowy przedstawia sprawozdanie Zgromadzeniu Krajowemu ze swych przychodów 
i wydatków oraz wpłaca składk ę roczną do Sekretariatu Międzynarodowego. 
 
 

 

ROZDZIAŁ VI 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 
§ 34. Rozwiązanie Stowarzyszenia  
34.1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być zaproponowane Dyrektorowi Generalnemu 
uchwałą Zgromadzenia Krajowego większością 2/3 głosów.  
34.2. Dla słusznych racji lub na prośbę Zgromadzenia Krajowego, Dyrektor Generalny może 
rozwiązać Stowarzyszenie, po wysłuchaniu Zarządu Krajowego, Wizytatora i Wizytatorek 
Sióstr Miłosierdzia w Polsce.  
34.3. Podejmując decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zgromadzenie Krajowe określa sposób 
jego likwidacji oraz prze-znaczenia majątku Stowarzyszenia. Ten sposób post ępowania będzie 
zrealizowany po otrzymaniu zgody na piśmie od Dyrektora Generalnego.  
34.4. Grupy lokalne Stowarzyszenia mogą być rozwiązane przez Zarząd Krajowy na 
wniosek Opiekuna grupy. 

 

§ 35. Interpretacja Statutu  
35.1. Statut obowiązuje całe Stowarzyszenie i wszystkich jego członków . W przypadku wątpliwości 

odnośnie do interpretacji danego paragrafu, Zarząd Krajowy wyjaśni treść i sposób jego 
zastosowania. 35.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają 
przepisy ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.  
35.3. Aspekty, które nie zostały poruszone w niniej szym Statucie, zostaną określone w Regulaminie 
Stowarzyszenia. Jego redakcją i wprowadzaniem zmian, w zgodności z niniejszym Statutem, 
zajmuje się Zarząd Krajowy. 

 

§ 36. Wprowadzanie zmian do Statutu  
36.1. Rewizja niniejszego Statutu ma być dokonywana co piętnaście lat przez Zgromadzenie Krajowe.  
Zarząd Krajowy prześle przyjęte poprawki do Dyrektora Generalnego, celem ich zatwierdzenia. 
36.2. W razie potrzeby, Zgromadzenie Krajowe wprowadza poprawki i uzupełnienia. Tekst z 
zamieszczonymi poprawkami zostanie powierzony Zarządowi Krajowemu, który przedstawi ten 
tekst do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.  
36.3. Zmiany powinny być zatwierdzone przez co najmniej 2/3 członków Zgroma dzenia Krajowego. 
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