
STATUT 

BRACTWA MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. BRATA ALBERTA 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta i w dalszych 

postanowieniach niniejszego statutu zwane jest Bractwem. 

 

 

§ 2. 

1. Bractwo jest katolicką, niezależną organizacją dobroczynną działającą na podstawie prawa              

o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

2. Bractwo zostało utworzone na czas nieoznaczony.  

 

  

 

§ 3. 

Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Bractwa jest 

miasto Lublin. Dla właściwego realizowania swoich celów Bractwo może prowadzić 

działalność również poza granicami kraju. 

 

 

§ 4. 

1. Bractwo współpracuje z innymi organizacjami, instytucjami, ośrodkami i osobami w celu 

realizacji celów statutowych. 

2. Bractwo, realizując cele statutowe, może tworzyć nowe placówki i jednostki organizacyjne.  

§ 5. 

1. Bractwo opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich 

spraw może zatrudnić pracowników. 

2. Bractwo nie prowadzi działalności gospodarczej, może jednak obejmować udziały w 

podmiotach gospodarczych, które taką działalność prowadzą z zastrzeżeniem, że dochód 

uzyskany z tego tytułu będzie przeznaczony wyłącznie na cele statutowe stowarzyszenia. 

 



 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

 

§ 6. 

Celem Bractwa jest przywracanie osobom i rodzinom: bezdomnym, ubogim, bezrobotnym, 

chorym, w podeszłym wieku, uzależnionym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, dzieciom 

i młodzieży, samotnym matkom, godności osoby ludzkiej oraz pomoc w powrocie do 

społeczeństwa w tym pełnieniu ról społecznych i wyrównywaniu szans tych osób i rodzin. 

 

§ 7. 

Bractwo realizuje swoje cele przez:   

1. Udzielanie tymczasowo noclegów - bezpłatnych lub za niską opłatą - w tworzonych w tym 

celu domach noclegowych zwanych schroniskami św. Brata Alberta oraz w mieszkaniach dla 

osób wychodzących z bezdomności. 

2. Udzielanie wszechstronnej pomocy między innymi w uzyskaniu przez bezdomnych 

dokumentów stwierdzających tożsamość, renty, emerytury, zasiłków pieniężnych, odzieży, 

zatrudnienia, miejsca w szpitalu, w domach dla przewlekle chorych, w domach pomocy 

społecznej, w ośrodkach leczenia odwykowego, 

3. Tworzenie kuchni, ośrodków wsparcia, poradni prawnych i zawodowych, klubów 

integracji społecznej oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, 

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki bezdomności, a w szczególności udział 

prawno finansowy w przedsięwzięciach z zakresu budownictwa socjalnego i społecznego 

oraz ewentualnie obejmowanie udziałów w podmiotach, których celem jest zapewnienie 

lokum ludziom ubogim i potrzebującym. 

5. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, rządowej administracji ogólnej, 

instytucjami i organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, Policji, sądami 

powszechnymi oraz organizacjami i instytucjami religijnymi, 

6. Gromadzenie środków pieniężnych we wszelkich przewidywanych prawem formach; 

7. Prowadzenie akcji informacyjno-propagandowych, 

8. Prowadzenie edukacji pozaszkolnej, 

9. Podejmowanie działań: terapeutycznych, profilaktyki uzależnień i bezdomności, 

edukacyjno-pomocowych oraz organizowanie wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń                 

mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności życia w rodzinie i społeczności 



przez osoby bezdomne, ubogie, uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych oraz chorych psychicznie, 

10. Udzielanie porad prawnych i wyjaśnień osobom z problemami życiowymi w zakresie 

możliwości skorzystania z rozwiązań ustawowych w dochodzeniu swoich praw, 

11. Udzielanie wsparcia i pomocy dla integrowania i samoorganizowania się osób                      

i rodzin z trudnościami życiowymi w celu podejmowania wspólnej inicjatywy i przedsięwzięć 

w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, 

12. Podejmowanie  innych działań z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu    

osób, rodzin i grup społecznych. 

13. Prowadzenie usług na rzecz innych podmiotów, w szczególności usług prawnych, 

księgowych, marketingowych, doradczych, szkoleniowych, itp. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 8. 

Członkowie Bractwa dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) honorowych, 

c) wspierających. 

§ 9. 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy oraz cudzoziemcy mający 

lub nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o nienagannej 

przeszłości, którzy zgłosili swoje przystąpienie do Bractwa i zostali przyjęci uchwałą 

Zarządu. 

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

oraz małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych mogą zostać członkami 

biorącymi udział w działalności charytatywnej Bractwa. 

3. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów 

Bractwa. Godność członka honorowego nadaje Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

4. Członkami wspierającymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które udzielają 

pomocy finansowej Bractwu. Osoby prawne działają poprzez swoich upoważnionych 

przedstawicieli. 

 

 



§ 10. 

Członkowie mają prawo do: 

1. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego (członkowie zwyczajni pełnoletni), 

2. Zgłaszanie wniosków i uwag oraz podejmowaniu inicjatyw, 

3. Regularnego opłacania składek członkowskich - od obowiązku tego zwolnieni są 

członkowie honorowi, 

4. Szerzenia idei Bractwa i zdobywania nowych członków.  

 

§ 11. 

Członkostwo ustaje wskutek: 

1. Wystąpienia z Bractwa po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich, 

2. Skreślenia z listy członków w przypadku nie wywiązania się z obowiązków 

członkowskich, 

3. Wykluczenie w przypadku działania na szkodę Bractwa skazania za popełnienie czynu 

niegodnego. 

4. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu z Bractwa przysługuje odwołanie do Zebrania 

Członków w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia takiej uchwały członkowi skreślonemu 

lub wykluczonemu. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Bractwa 

 

§ 12. 

1. Władzami Bractwa są: 

a) Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

2. Kadencja wybieralnych władz Bractwa  trwa 4 lata i upływa z terminem kolejnego 

Walnego Zebrania Członków, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w 

zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków . 

 

 

 



§ 13. 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Bractwa. Może być ono zwyczajne lub 

nadzwyczajne. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, 

(z ograniczeniami określonymi w § 9 ust. 2), a z głosem doradczym członkowie honorowi i 

wspierający oraz zaproszeni goście. 

                                                                      § 14. 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 

cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

     a) określanie głównych kierunków i programów działania Bractwa, 

     b) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie, 

     c) wybór oraz odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

     d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Bractwa, 

     e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

     f) rozstrzyganie w sprawach majątkowych Bractwa, 

     g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach nabycia, zawieszenia i utraty  

     członkostwa w Bractwie oraz innych odwołań przewidzianych statutem, 

     h) rozwiązanie Bractwa. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane: 

     a) z inicjatywy Zarządu, 

     b)  na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

     c) na umotywowany wniosek zgłoszony przez co najmniej 1/3 ogółu członków Bractwa 

uprawnionych do głosowania. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania Członków Zarząd 

zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem tego Zebrania.  Zwołanie 

następuje za pomocą : fax-u, sms-a, e-maila ( pod warunkiem, że członek podał takie dane w 

deklaracji członkowskiej lub w inny sposób wyraził na to zgodę), osobiście za 

potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym. 

5. Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia wniosku 

lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

6.  O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków 

zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 



połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na 

liczbę obecnych w drugim terminie, które odbywa się 30 minut później. 

7. Walne Zebranie Członków może zadecydować zwykłą większością głosów o tajnym 

głosowaniu w każdej sprawie.                                                                                                          

8. Walne Zebranie Członków prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zebranie. Z obrad 

Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego obrad i 

protokolanta. 

.  

§ 15. 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Bractwa i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Do reprezentowania Bractwa uprawniony jest Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności 

Wiceprezes lub upoważniony członek Zarządu. 

3. Zarząd składa się z 3-5osób, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika. W przypadku, gdy 

zarząd liczy więcej niż 3 osoby, Walne Zebranie Członków wybiera 1                      

wiceprezesa i pozostałych członków zarządu. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa 

Zarządu w oddzielnym głosowaniu, i pozostałych członków zarządu.                                                                                                                                        

4.  Zarząd  powinien ukonstytuować się w ciągu 3  dni  od dnia wyborów. 

5.  Zarząd  podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie 

rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2 

Członków Zarządu, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.     

7. Uchwały Zarządu są ważne przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym 

Prezesa lub Wiceprezesa i zapadają zwykłą większością głosów. 

8. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 16. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Wykonywanie uchwał Zebrania Członków, 

2. Uchwalanie rocznego planu działalności, 

3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Bractwa. 

4. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, 

5. Reprezentowanie Bractwa na zewnątrz, 

6. Ustalanie składek członkowskich, 



7. Przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków Bractwa, 

8. Zwoływanie zebrań Członków, 

9. Sprawowanie nadzoru nad schroniskami oraz jednostkami Bractwa prowadzącymi 

działalność gospodarczą, 

10. Kierowanie bieżącą działalnością Bractwa, 

11. Tworzenie nowych Placówek Bractwa i innych jednostek organizacyjnych oraz ich ujęcie 

w Schemacie Organizacyjnym, 

12. Rozstrzyganie sporów między członkami Bractwa,  

13. Składanie sprawozdań z działalności Bractwa,  

14.Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Bractwa (organizacyjnego, pracy, wynagradzania 

i innych przewidzianych prawem),  

15.Inicjowanie i programowanie działalności  stowarzyszenia w szczególności 

przygotowywanie i zatwierdzanie do realizacji projektów ze źródeł zewnętrznych. 

 

§ 17. 

Warunkiem ważności zobowiązań majątkowych i finansowych Bractwa jest złożenie podpisu 

przez Prezesa i Skarbnika lub osobę upoważnioną przez Zarząd. W przypadku nieobecności 

Prezesa uprawnionym do złożenia podpisu jest inny członek zarządu upoważniony przez 

Prezesa. 

 

§ 18. 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Bractwa. Składa się z 3 osób, w 

tym z przewodniczącego. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w roku. 

Przewodniczący Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 

§ 19. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej. 

2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Mogą  otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie  wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 



 

§ 20. 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Bractwa, a szczególności 

gospodarki finansowej, 

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi, 

3. Składanie sprawozdań i wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 

§ 21. 

 

1. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z 

powodu: 

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) pisemnej rezygnacji, 

c) odwołania przez Walne Zebranie uchwała podjętą większością 2/3 głosów. 

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełniania swoich składów poprzez kooptację 

spośród członków Bractwa posiadających bierne prawo wyborcze. Liczba członków tych 

władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków) pochodzących z 

wyboru. 

3. W przypadku złożenia rezygnacji członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pełni swoją 

funkcję do dnia dokooptowania nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub 

Walnego Zebrania Członków, najdalej do 2 miesięcy od dnia złożenia rezygnacji. 

 

 

 

Rozdział V 

Majątek Bractwa 

 

§ 22. 

 

Majątek Bractwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

  

 



 

§ 23. 

 

Na fundusz Bractwa składają się: 

 

1. Wpływy ze składek członkowskich, 

2. Wpływy z działalności statutowej, akcji, obligacji, odsetek od kapitałów oraz z udziałów    

w spółkach w związku z prowadzoną przez nie  działalnością gospodarczą.    

3. Dotacje i subwencje, 

4. Darowizny i zapisy, 

5. Wpływy ze zbiórek publicznych. 

 

§ 24. 

 

Zabrania się: 

1.Udzielania pożyczek lub udzielania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 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", 

2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności 

jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, 

4. Zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe. 

 

 

 

 



Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Bractwa 

 

§ 25. 

Uchwałę o zmianie statutu i rozwiązaniu się Bractwa podejmuje Zebranie Członków 

większością 2/3 obecnych. 

 

§ 26. 

Uchwalając rozwiązanie Bractwa, Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, a 

także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie 

najbliższych celom, powstania Bractwa, na których rzecz przejdzie majątek Bractwa po 

zaspokojeniu jego zobowiązań. 


