Statut Związku „Caritas”
Diecezji Tarnowskiej
Art. l.
NAZWA, SIEDZIBA, OSOBOWOŚĆ.
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Związek CARITAS - diecezji tarnowskiej".
Siedzibą Związku jest Tarnów.
Związek jest osobą prawną kościelną, może nabywać, posiadać i pozbywać wszelki
majątek ruchomy i nieruchomy, jako też wszelkie w ogóle prawa i wykonywać wszelkie
czynności prawne.
Art. 2.
CEL.
Celem Związku jest zrzeszanie Stowarzyszeń charytatywnych i Dzieł miłosierdzia na
terenie diecezji i parafii w myś1 zasad zorganizowanej Akcji charytatywnej.
Art. 3.
ZADANIA.
Do zadań Związku należy:
a) budzić w społeczeństwie katolickim przekonanie do katolickiej akcji dobroczynnej;
b) szerzyć zasady zorganizowanej akcji miłosierdzia;
c) uzgadniać, porządkować i powodować wzajemne współdziałanie prac i poczynań na
polu miłosierdzia chrześcijańskiego;
d) dawać inicjatywę do organizowania wszelkiego rodzaju Stowarzyszeń
charytatywnych i Dzieł miłosierdzia o charakterze opiekuńczym, jak: ochronki, świetlice,
poradnie itp. (opieka półzamknięta), oraz przytułki, sierocińce, zakłady poprawcze itp.
(opieka zamknięta).
Art. 4.
ŚRODKI.
Związek dla spełnienia swych zadań posługuje się następującymi środkami:
a) utrzymuje Sekretariat diecezjalny Związku;
b) przeprowadza kursy, zjazdy i wykłady z zakresu akcji charytatywnej;
c) wydaje swój okólnik;
d) organizuje jako swoje organy wykonawcze na terenie parafii Oddziały Związku, a
w miarę potrzeby na terenie dekanatu Okręgi Związku.
Art. 5.
FUNDUSZE.
Związek, dla urzeczywistnienia swych zadań czerpie fundusze:
a) ze składek członków zwyczajnych i wspierających;
b) z darowizn, spadków, zapisów, własnego majątku itp.;
c) z imprez, urządzanych na cele miłosierdzia.
Art. 6.

CZŁONKOWIE.
Członkowie Związku dzielą się na:
a) zwyczajnych, którymi są Stowarzyszenia charytatywne i Dzieła miłosierdzia,
przyczem przynależność do Związku nie ogranicza ich statutowej samodzielności;
b) wspierających, którymi są osoby fizyczne.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Związku w Tarnowie. Wnoszą oni pisemne
podanie o przyjęcie na członka.
Członków wspierających pozyskuje i przyjmuje Oddział Związku w każdej parafii.
Art. 7.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
ZWYCZAJNYCH.
Członkowie zwyczajni Związku mają następujące uprawnienia:
a) przedstawiciel ich wchodzi do Oddziału Związku w parafii, na której terenie
działają;
b) wszystkie osoby, należące do Stowarzyszeń charytatywnych i prowadzące Dzieła
miłosierdzia, jeśli te Stowarzyszenia charytatywne i Dzieła miłosierdzia są członkami
zwyczajnymi Związku, biorą udział w dorocznym Walnym Zebraniu Oddziału Związku.
c) każdy członek zwyczajny Związku przez swego specjalnego delegata bierze udział
w Walnym Zjeździe Związkowym.
Do obowiązków każdego członka zwyczajnego Związku należy:
a) płacić, roczną składkę, której wysokość ustala na każde trzy lata Walny Zjazd
Związkowy;
b) wykonywać uchwały Zarządu i Oddziału Związku, mające na względzie dobro
akcji charytatywnej w diecezji i w parafii;
c) przesyłać do Zarządu Związku w Tarnowie roczne sprawozdanie ze swej
działalności;
d) współpracować na swoim terenie z innymi członkami zwyczajnymi Związku za
pośrednictwem i inicjatywą Oddziału Związku.
Członek zwyczajny Związku traci swe prawa:
a) przez pisemne zgłoszenie swego wystąpienia;
b) przez wykluczenie za działalność szkodliwą dla Związku;
c) z powodu nieopłacenia przez dwa lata składki członkowskiej mimo upomnienia.
Art. 8.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
WSPIERAJĄCYCH.
Członkowie wspierający:
a) wybierają na terenie parafii spośród siebie na okres dwu lat swego
przewodniczącego i skarbnika, którzy wchodzą w skład Oddziału Związku i biorą udział we
wszelkich jego zebraniach;
b) biorą bezpośrednio udział w dorocznym Walnym Zebraniu Oddziału Związku;
c) biorą udział przez swego delegata z terenu każdej parafii, w Walnym Zjeździe
Związkowym.
Do obowiązków członków wspierających należy:
a) popierać zamierzenia i prace Oddziału w parafii;

b) płacić miesięczną, kwartalną lub roczną składkę na rzecz akcji miłosierdzia w
parafii, z czego Oddział Związku przesyła do Zarządu Związku w Tarnowie na cele akcji
charytatywnej w diecezji procent, którego wysokość uchwała każdorazowy Walny Zjazd
Związkowy.
Art. 9.
WŁADZE.
Władzami Związku są:
I. Biskup Ordynariusz diecezji tarnowskiej, który:
a) zatwierdza statut i jego zmiany, program pracy i sprawozdania z pracy Związku;
b) mianuje Delegata Biskupiego dla Związku, Prezesa Związku, Dyrektora Związku,
Sekretarza diecezjalnego, oraz Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Związku;
c) ma prawo zawieszania uchwał wszystkich władz Związku.
II. Walny Zjazd Związkowy - składa się z osób wchodzących w skład Zarządu
Związku, który jest jego prezydium, z delegatów, których przysyłają każdy członek
zwyczajny Związku, z Księży Proboszczów i Prezesów Oddziału Związku, oraz z delegatów,
których przysyłają z terenu każdej parafii członkowie wspierający. Członkowie zwyczajni i
wspierający mają prawo wysłać jednego delegata.
Walny Zjazd Związkowy:
a) wybiera 3 członków Zarządu Związku i 2 członków Komisji Rewizyjnej Związku.
b) przyjmuje przedłożone mu do zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu Związku i
Komisji Rewizyjnej;
c) przyjmuje i uzupełnia przedłożony mu program pracy, jak również preliminarz
budżetowy na okres trzech lat.
III. Zarząd Związku - w skład jego wchodzą: Delegat Biskupi, Prezes, Dyrektor,
Sekretarz diecezjalny Związku, oraz trzech członków Zarządu, wybranych na przeciąg trzech
lat przez Walny Zjazd Związkowy.
Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się zwyczajnie raz na pół roku, a zwoływane
są przez Dyrektora Związku.
Do zakresu prac Zarządu Związku należy:
a) wykonywanie celu i zadań Związku, określonych statutem;
b) administrowanie sprawami i majątkiem Związku;
c) przyjmowanie i wykluczanie członków Związku, mianowanie Prezesów Oddziałów,
oraz wizytowanie i kontrolowanie działalności i rachunkowości Oddziałów Związku i
członków Związku;
d) reprezentowanie Związku na zewnątrz wobec władz, instytucji i osób prywatnych w
kraju i za granicą, oraz utrzymywanie porozumienia z Wydziałami opieki społecznej
wojewódzkimi i powiatowymi, oraz z innymi humanitarnymi stowarzyszeniami
dobroczynnymi, gdyby to okazało się pożądane dla dobra akcji charytatywnej;
e) rozstrzyganie sporów, wynikłych na terenie Oddziału Związku.
Wszelkie zobowiązania Związku muszą być podpisane przez Prezesa i Dyrektora
Związku, a potwierdzone przez Delegata Biskupiego.
Kompetencje pojedynczych członków Zarządu Związku są następujące:
Delegat Biskupi - informuje Biskupa Ordynariusza diecezji tarnowskiej o stanie i
działalności Związku, może brać udział we wszystkich zebraniach Związku, oraz jego
Oddziałów, ma prawo zawieszającego sprzeciwu nie tylko w sprawach wiary i moralności,

ale także w stosunku do uchwał sprzecznych z przepisami prawa kościelnego, przepisami
statutu i wskazaniami Biskupa Ordynariusza diecezji tarnowskiej. W sprawach
organizacyjnych ma głos doradczy.
Prezes Związku - reprezentuje na zewnątrz Związek i zastępuje go wobec władz,
urzędów i osób trzecich. Przewodniczy posiedzeniom Zarządu i na Walnym Zjeździe
Związkowym. Podpisuje dokumenty Związku razem z Dyrektorem Związku.
Dyrektor Związku - kieruje biurem Związku, zawiaduje majątkiem Związku,
przygotowuje zjazdy i kursy, załatwia sprawy bieżące, przyjmuje i zwalnia pracowników
Związku, odwiedza Oddziały Związku, wizytuje Stowarzyszenia charytatywne i Dzieła
miłosierdzia, będące członkami Związku.
Sekretarz diecezjalny Związku – prowadzi Sekretariat diecezjalny Związku, załatwia
bieżącą korespondencję, zastępuje Dyrektora Związku, przeprowadza kursy, zjazdy i
wykłady, organizowane przez Związek, odpowiada za stan akt Związku i za stan akt każdego
członka Związku.
IV. Komisja Rewizyjna - składa się z trzech osób. Do jej obowiązków należy;
a) zbadać majątek i księgi kasowe, prowadzone przez Zarząd Związku, raz na rok;
b) bada roczne sprawozdanie finansowe Związku;
c) zgłasza na Walny Zjazd Związku wniosek o zatwierdzenie sprawozdania i o
udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.
Art. 10.
ODDZIAŁ ZWIĄZKU.
Zarząd Związku dla usprawnienia działalności miłosierdzia na terenie parafii w myśl
zasad zorganizowanej akcji charytatywnej tworzy swój Oddział w parafii.
W skład Oddziału wchodzą: Proboszcz, Prezes Oddziału, mianowany przez Zarząd
Związku, przedstawiciele Stowarzyszeń charytatywnych i Dzieł miłosierdzia, będących
członkami zwyczajnymi Związku, Siostra Parafialna, wyznaczona przez Proboszcza, oraz
przewodniczący i skarbnik, delegowani przez członków wspierających. Sekretarza Oddziału
wybiera Oddział Związku ze swego grona.
Oddział odbywa swoje zebrania raz na miesiąc:
a) dla uzgodnienia poczynań i zamierzeń, dotyczących akcji charytatywnej na terenie
parafii;
b) dla przydzielenia pojedynczym członkom zwyczajnym Związku funduszów,
zebranych na cele miłosierdzia;
c) dla omówienia aktualnych spraw, związanych z pracą charytatywną;
d) dla załatwienia poleceń Zarządu Związku.
Oddział odbywa raz na rok Walne Zebranie Oddziału o charakterze sprawozdawczym
i programowym. Na Walnym Zebraniu Oddziału Związku - Stowarzyszenia charytatywne i
Dzieła miłosierdzia - przedstawiają sprawozdanie ze swej pracy, oraz swój plan pracy. W
Walnym Zebraniu Oddziału Związku biorą udział członkowie według uprawnień, podanych
w Art. 7 i 8 niniejszego statutu.
W działalności swojej Oddział Związku posługuje się regulaminem, nadanym przez
Zarząd Związku.
Oddziały Związku nie mogą zaciągać żadnych zobowiązań finansowych bez pisemnej
zgody Zarządu Związku.
Art. 11.
ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU.

Rozwiązanie Związku, oraz likwidacja jego majątku nastąpić może, jeśli za
rozwiązaniem opowie się: Biskup Ordynariusz diecezji tarnowskiej, Zarząd Związku i Walny
Zjazd Związkowy większością 3/4 głosów spośród delegatów, obecnych na Walnym Zjeździe
Związkowym, a uprawnionych do głosowania.
Przy rozwiązaniu Związku obowiązują przepisy prawa kanonicznego.
Likwidację majątku Związku przeprowadza Komisja, wyznaczona przez Biskupa
Ordynariusza diecezji tarnowskiej.
Majątek po rozwiązaniu Związku, jako własność kościelna, przechodzi do dyspozycji
Biskupa Ordynariusza diecezji tarnowskiej, który nim zarządzi zgodnie z celami Związku.

Na mocy kanonów 100 art. l., 685 i 687 Kodeksu Prawa Kanonicznego, oraz art. I., XVI i
XXIV Konkordatu niniejszym dekretem erygujemy: „Związek CARITAS Diecezji Tarnowskiej",
równocześnie nadajemy mu osobowość prawną kościelną wraz z wszelkimi prawami i przywilejami,
jakie tego rodzaju osobom prawnym przysługują, oraz statut tego Związku w całej osnowie
zatwierdzamy.
Tarnów, dnia l marca 1937 roku.
† FRANCISZEK LISOWSKI
Biskup Tarnowski.

