
CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW SZTUKI SAKRALNEJ 
„ECCLESIA”

STATUT
(TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH Z DNIA 21 CZERWCA 2010 ROKU)

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Stowarzyszenie  działające  na  podstawie  niniejszego  Statutu  nosi  nazwę  „Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie  Twórców  Sztuki  Sakralnej  Ecclesia”,  zwane  jest  dalej  „Stowarzyszeniem” 
i posiada siedzibę w Krakowie.

§ 2.
 Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach, 
skupiającą osoby akceptujące społeczną naukę Kościoła Katolickiego.

§ 3.
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz może prowadzić działalność poza 
granicami kraju.

§ 4. 
Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe oraz może współdziałać i współpracować z 
innymi  organizacjami,  instytucjami,  jednostkami,  ośrodkami  i  osobami  w realizacji  zadań 
statutowych. 

§ 5. 
Stowarzyszenie  posiada  osobowość  prawną  i  używa  pieczęci  okrągłej  z  napisem 
„Chrześcijańskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia”.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY JEGO DZIAŁANIA

§ 6. 
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie wartości religijnych i kulturowych poprzez sztukę oraz 
prowadzenie działalności wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej.

§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez:
1. prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej;
2. prowadzenie działalności wychowawczej, oświatowej, edukacyjnej i naukowej - organizacja 

kursów, warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń, obozów, rekolekcji;
3. współpracę z międzynarodowymi ośrodkami o podobnym charakterze;
4. działania  na rzecz integracji  europejskiej  oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami;
5. prowadzenie ośrodka dydaktyczno-naukowego;
6. prowadzenie pracowni artystycznych;
7. prowadzenie klubów środowiskowych;
8. promocję sztuki o charakterze chrześcijańskim, poprzez prowadzenie galerii,  aukcji na cele 

statutowe;
9. prowadzenie działalności charytatywnej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
10. promocja i organizacja wolontariatu;
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11. prowadzenie  działalności  wspomagającej  technicznie,  szkoleniowo,  informacyjnie  lub 
finansowo  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty  podzielające  cele  statutowe 
Stowarzyszenia;

12. stałą formację członków w oparciu o duchowość ignacjańską.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI 

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 8.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności 
prawnych,  dająca  gwarancję  realizacji  celów i  zadań  stowarzyszenia  przez  zaangażowanie  i 
właściwą postawę moralną.

§ 9.
Członkami  wspierającymi  Stowarzyszenie  mogą  być  organizacje,  instytucje  i  zakłady 
posiadające osobowość prawną oraz osoby fizyczne, zmierzające do uczestniczenia w realizacji 
założeń statutowo-programowych Stowarzyszenia.

§ 10.
1. Decyzję  o przyjęciu  w poczet  członków Stowarzyszenia  podejmuje Zarząd na podstawie 

pisemnej  deklaracji  wstępującego  oraz  pisemnego  poparcia  przez  dwóch  członków 
Stowarzyszenia.

2. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Walne Zgromadzenie członków na 
podstawie pisemnej deklaracji wstępującego.

§ 11. 
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

a. udziału w działalności Stowarzyszenia;
b. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego;
c. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu członków;
d. zgłaszania wniosków i inicjatyw do władz Stowarzyszenia;
e. otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia.

2. Uprawnienia członkowskie wynikające z ustępu 1 pkt. b nie dotyczą członka wspierającego. 
§ 12. 

1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a. przestrzegać zasad niniejszego statutu;
b. uczestniczyć czynnie w pracach Stowarzyszenia;
c. płacić terminowo składki członkowskie.

2. Obowiązki członkowskie wynikające z ustępu 1 pkt. c nie dotyczą członka wspierającego.
§ 13.

Członkostwo w Stowarzyszeniu traci się przez:
1. nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez 

okres jednego roku kalendarzowego;
2. dobrowolne wystąpienie przedstawione na piśmie Zarządowi;
3. śmierć osoby fizycznej lub rozwiązania się osoby prawnej;
4. skreślenie  lub  wykluczenie  w przypadku  podejmowania  działań  niezgodnych  ze  statutem 

Stowarzyszenia;
5. skreślenie lub wykluczenie w przypadku praktyk i przekonań poważnie sprzeciwiających się 

prawu naturalnemu i moralnemu w rozumieniu doktryny Kościoła Katolickiego.
§ 14.
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1. Uchwałę  o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Od decyzji 
Zarządu w tej sprawie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie można 
wnieść w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu.

2. Uchwałę  o skreśleniu  lub wykluczeniu  członka wspierającego Stowarzyszenie  podejmuje 
walne Zgromadzenie Członków. Do czynności odwoławczych nie mają zastosowania zasady 
§14 ustęp 1.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA, WŁADZE STOWARZYSZENIA

I ICH KOMPETENCJE

§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków;
2. Zarząd Stowarzyszenia;
3. Komisja Rewizyjna.

§ 16.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.

§ 17. 
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia:
1. składa się ze wszystkich członków Stowarzyszenia;
2. jest ważne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków, a w drugim 

terminie przy obecności przynajmniej 1/3 członków Stowarzyszenia;
3. podejmuje decyzje w formie uchwał;
4. podejmuje  uchwały  w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą  większością  głosów  przy  quorum 

określonym w pkt.2.
§ 18.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako 
zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.

§ 19.
Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  jest  zwoływane  na  podstawie  uchwały  Zarządu 
Stowarzyszenia,  na  żądanie  Komisji  Rewizyjnej  lub  gdy  domaga  się  tego  pisemnie  1/3 
członków.  Od  chwili  złożenia  wniosku  do  czasu  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego 
Zgromadzenia  nie  może  upłynąć  więcej  niż  30  dni.  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie 
obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1. uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
2. powoływanie  oddziałów terenowych, określanie ich struktury i zakresu działania;
3. powoływanie, odwoływanie składu  Zarządu Stowarzyszenia;
4. powoływanie, odwoływanie składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
5. zatwierdzenie rocznego planu działania Stowarzyszenia;
6. przyjęcie  sprawozdania  z  rocznej  działalności  Stowarzyszenia,  jak  również  rozliczenie 

finansowe Zarządu;
7. uchwalenie wysokości składek członkowskich i trybu ich ściągania;
8. uchwalenie rozwiązania Stowarzyszenia;
9.  w  okresie  pomiędzy  zgromadzeniami  sprawozdawczo-wyborczymi  uzupełnienie  składu 

Zarządu w ilości 1/3 składu określonego w §22 oraz uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej 
w ilości do 2/3 składu określonego w §29 ust. 2 niniejszego Statutu.

§ 21.
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O  terminie,  miejscu  i  porządku  Walnego  Zgromadzenia  członkowie  Stowarzyszenia  są 
zawiadamiani co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.

§ 22.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób: dwóch wybranych spośród Członków 
Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie, z których przynajmniej jedna musi być Jezuitą, i 
jednej osoby delegowanej przez Prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa 
Jezusowego. Osoba delegowana przez Prowincjała musi należeć do Stowarzyszenia

§ 23.
Dwóch członków Zarządu jest wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Członkami Zarządu 
Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania otrzymali największą ilość 
głosów na liście ułożonej według ilości uzyskanych głosów, przy zachowaniu wymogu 
sformułowanego w paragrafie 22. Dopuszczalny jest ponowny wybór tego samego Zarządu na 
kolejną kadencją.

§ 24.
Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród swoich członków Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika.

§ 25. 
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

§ 26. 
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. propagowanie idei Stowarzyszenia;
2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
3. zwoływanie  zwyczajnego  lub  nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  członków 

Stowarzyszenia;
4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
5. organizowanie środków finansowych i materialnych na cele statutowe Stowarzyszenia;
6. współpraca z innymi podmiotami w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia;
7. inicjowanie i opracowywanie planów działalności statutowej Stowarzyszenia;
8. przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia na dany rok finansowy;
9. składanie na Walnym Zgromadzeniu członków sprawozdania z działalności Stowarzyszenia;
10. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
11. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 27.
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej  połowy  jego  członków.  W  przypadku  równej  ilości  głosów  decydujący  jest  głos 
Prezesa Stowarzyszenia.

§ 28.
Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą działalność Stowarzyszenia.

§ 29.
Komisja Rewizyjna:
1. jest wybierana przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia;
2. składa  się  z  3  osób,  które  nie  mogą  należeć  jednocześnie  do  Zarządu Stowarzyszenia  –

dopuszczalny jest ponowny wybór do Komisji;
3. wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę;
4. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu; bez prawa głosu 

stanowiącego.
§ 30. 

Do zadań  Komisji Rewizyjnej należą w szczególności:
1. kontrolowanie merytorycznej i organizacyjnej działalności Stowarzyszenia;
2. kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia;
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3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu.
§ 31 

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej  2/3  jej  członków.  W  przypadku  równej  ilości  głosów  decydujący  jest  głos 
Przewodniczącego Komisji.

ROZDZIAŁ V
SPOSÓB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I UZYSKIWANIA

ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§ 32. 
Środki finansowe Stowarzyszenia pochodzą w szczególności:
1. z dotacji, subwencji,  darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z Polski, jak i z 

zagranicy;
2. ze zbiórek i imprez publicznych;
3. z dochodów z praw majątkowych przekazanych Stowarzyszeniu odpłatnie lub nieodpłatnie;
4. ze składek członkowskich;
5. z dotacji pochodzących od organizacji społecznych i prywatnych wspierających działalność 

określoną w celach Stowarzyszenia;
6. z innych wpływów.

§ 33.
Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i majątkowym oraz 
dokumenty rozliczeniowe sygnowane muszą być przez Prezesa Stowarzyszenia i Skarbnika lub 
osoby upoważnione na piśmie przez Zarząd Stowarzyszenia.
Decyzje  o  upoważnieniu  poszczególnych  osób  do  zaciągania  zobowiązań  finansowych 
podejmuje Zarząd w formie uchwały.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY POWOŁYWANIA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI 

TERENOWEJ

§ 34.
1. Oddział  terenowy  Stowarzyszenia  powoływany  i  rozwiązywany  jest  przez  Walne 

Zgromadzenie Członków na zasadach określonych w §17 pkt. 2 i 4 statutu.
2. Do powstania Oddziału terenowego koniecznym jest deklaracja co najmniej 15 członków 

Stowarzyszenia wnioskujących o jego utworzenie i deklarujących przynależna do Oddziału.
3. Działalność Oddziału terenowego odbywa się na podstawie regulaminu uchwalonego przez 

Zebranie  członków  Oddziału,  a  zatwierdzonego  przez  Walne  Zgromadzenie  członków 
Stowarzyszenia.  Zatwierdzenia  przez  Walne  Zgromadzenie  członków  Stowarzyszenia 
wymagają również zmiany w regulaminie Oddziału.

4. Oddział terenowy Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.
§ 35.

1. Władzami Oddziału terenowego Stowarzyszenia są:
a. Zebranie członków Oddziału;
b. Zarząd Oddziału;
c. Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Kadencja władz Oddziału trwa dwa lata.

§ 36.
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1. Zebranie członków Oddziału zwoływane jest w miarę potrzeby; nie rzadziej niż jeden raz w 
roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.

2. Do kompetencji Zebrania członków Oddziału należy w szczególności:
a. wytyczanie kierunków bieżącej działalności Oddziału;
b. zatwierdzanie planów działania w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia członków;
c. uchwalanie zmian w regulaminie Oddziału;
d. powoływanie, odwoływanie składu Zarządu Oddziału;
e. powoływanie, odwoływanie składu Komisji Rewizyjnej Oddziału;
f. przyjmowanie sprawozdań z działalności Oddziału składanych przez Zarząd Oddziału;
g. przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Oddziału;
h. wnioskowanie o rozwiązanie Oddziału;

i. w  okresie  pomiędzy  zebraniami  sprawozdawczo-wyborczymi  uzupełnianie  składu 
Zarządu w ilości  do 2/5 składu określonego w §37 oraz uzupełnianie  składu Komisji 
Rewizyjnej  w ilości  do 2/3 składu określonego w §29 ust.  2 i  §38 ust.  2 niniejszego 
Statutu.

3. Do działalności  Zebrania członków Oddziału stosuje się odpowiednie przepisy §17 i §21 
niniejszego Statutu.

4. Uchwały Zebrania członków Oddziału mogą być unieważnione przez Walne Zgromadzenie 
członków Stowarzyszenia z powodu ich niezgodności z obowiązującym prawem, statutem 
Stowarzyszenia lub regulaminem Oddziału.

§ 37.
1. Zarząd Oddziału składa się z 5 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia.
2. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału;
b. inicjowanie i opracowywania planów działalności Oddziału;
c. zwoływanie zebrań członków Oddziału;
d. wykonywanie uchwał Zebrania członków Oddziału;
e. zarządzaniem  majątkiem  Oddziału  w  części  przekazanej  uchwałami  Walnego 
Zgromadzenia  członków  i  Zarządu  Stowarzyszenia,  w  tym  organizowanie  środków 
finansowych i materialnych na cele działalności statutowej Stowarzyszenia;
f. składanie sprawozdań z działalności Zebrania członków Oddziału;
g. przygotowanie  wniosków  budżetowych  dotyczących  Oddziału  na  dany  rok 
finansowy;
h. współpraca z innymi podmiotami dotycząca działalności statutowej Stowarzyszenia 
w zakresie określonym przez Zarząd Stowarzyszenia;
i. reprezentowanie  oddziału  na  zewnątrz  w  zakresie  określonym  przez  Zarząd 
Stowarzyszenia.

3. Do zasad działania Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy §23; §24; §25 i §27 
statutu.

4. Uchwały Zarządu Oddziału mogą być unieważnione przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu 
ich  niezgodności  z  obowiązującym  prawem,  statutem  Stowarzyszenia  lub  regulaminem 
Oddziału.

§ 38.
1. Komisja  Rewizyjna  Oddziału  terenowego  jest  organem  sprawującym  kontrolę  nad 

działalnością Oddziału.
2. Do działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy §29; §30 i 

§31 niniejszego Statutu.
§ 39.

1. Działalność finansowa Oddziału prowadzona jest  w oparciu o upoważnienie określone w 
uchwale Walnego Zgromadzenia członków powołujących Oddział terenowy.
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2. W zakresie  działalności  finansowej  prowadzonej  przez  Oddział  stosuje  się  odpowiednio 
przepisy §33 niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 40. 
Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie członków na podstawie 
uchwały  podjętej  większością  3/4  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  2/3  liczby  osób 
stowarzyszonych.

§ 41. 
O  przeznaczeniu  majątku  zlikwidowanego  Stowarzyszenia  decyduje  Walne  Zgromadzenie 
członków, powołując Komisję Likwidacyjną. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne 
Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej majątek 
Stowarzyszenia bez zobowiązań przechodzi  na własność Towarzystwa Jezusowego Prowincji 
Polski Południowej.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU

§ 42.
Zmian i uzupełnień statutu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w formie 
uchwały na zasadach określonych w §17 ust. 2 i 4 niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ IX
ZARZĄDZENIA OGÓLNE

§ 43. 
Wszystko, co nie jest zawarte w tym Statucie, a wymaga regulacji prawnej, będzie regulowane 
według właściwych przepisów prawa polskiego.

§ 44. 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.
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