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Rozdział I 
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
1. Katolickie  Stowarzyszenie  Kolejarzy  Polskich jest  prywatnym 

stowarzyszeniem wiernych i posiada zgodę Konferencji Episkopatu Polski 
na  używanie  nazwy  „katolickie" (kan.  299  i  kan.  300  KPK). 
Stowarzyszenie podlega nadzorowi władz kościelnych zgodnie z przepisami 
Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2.  Katolickie  Stowarzyszenie  Kolejarzy  Polskich  zwane  dalej 
Stowarzyszeniem,  działa na podstawie  niniejszego Statutu,  może używać 
skróconej nazwy KSKP.

3. Patronami stowarzyszenia są: 
Św. Katarzyna Aleksandryjska, 
Św. Rafał Kalinowski i 
bł. Franciszek Rogaczewski.

§ 2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto  Lublin. Siedziba Stowarzyszenia może 

być przeniesiona w inne miejsce decyzją Walnego Zebrania.

§ 3
   Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek terenowych według 

zasad określonych w niniejszym Statucie.

§4
 Duszpasterz krajowy i jego zastępca oraz duszpasterze regionalni, których 
zadaniem jest opieka duszpasterska nad członkami Stowarzyszenia, mianowani 
są  przez  władze  kościelne  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  prawa 
kanonicznego.

§ 5
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, oraz na 

pracy wolontariuszy.
2. Do wykonywania zadań statutowych  lub prowadzenia określonych spraw na 

rzecz  Stowarzyszenia  można  zatrudniać  pracowników w oparciu  o  zawartą 
umowę na piśmie.

§ 6
1. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem na obwodzie: w 

części górnej - Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich, w 
części dolnej - „Bogu i Ojczyźnie".
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2. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują legitymacje (wzór w załączniku), 
jak również mogą mieć odznaki  ustalone przez Zarząd Główny (wzór w 
załączniku).

Rozdział II 
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie życia ludzi świeckich związanych 

zawodowo z kolejnictwem w oparciu o chrześcijańską koncepcje człowieka i 
świata,  ujętą  w  społecznym  nauczaniu  Kościoła  Rzymsko-Katolickiego  oraz 
zgodnie z polską tradycją narodową, a w szczególności:

1)  ochrona  życia  i  godności  człowieka,  rodziny  i  narodu  oraz  troska  o 
duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju,

2)  przygotowanie kolejarzy do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w 
życiu Kościoła i Narodu,

3)  uświęcanie  życia  małżeńskiego,  rodzinnego  i  pracy  zawodowej,  przez 
gorliwe życie chrześcijańskie.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1) pracę formacyjną w oparciu o naukę Kościoła celem pogłębiania wśród 
członków wiary i umiłowania praktyk religijnych,

2) organizowanie i prowadzenie zebrań, dyskusji, odczytów, seminariów, 
konferencji, studiów programowych, dni skupienia, rekolekcji, pielgrzymek,

3) prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie własnego pisma 
„ZWROTNICA",

4) wspomaganie członków w obronie ich postaw moralnych,
5) stałą troskę o zachowanie tożsamości narodowej, kulturowej i 

obywatelskiej,
6) kształtowanie wspólnoty chrześcijańskiej wśród kolejarzy w 

społecznościach terytorialnych i wspólnotach parafialnych,
7) uczestniczenie w organizowaniu sympozjów i kongresów krajowych i 

międzynarodowych,
8) rozwijanie kontaktów i współpracy z międzynarodowymi 

organizacjami i stowarzyszeniami zawodowymi, które mają te 
same cele działania,

9) pomoc społeczną rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej,

10) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
11)  upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu,
12) działalność charytatywną,

    13) ochronę i promocję zdrowia oraz działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, współpracę z organizacjami do spraw uzależnień 
społecznych (alkoholizm, narkomania),
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14) działanie na rzecz aktywności zawodowej kolejarzy, zwłaszcza 
pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,

15) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości i wspólnot lokalnych,

16) promocję i organizację wolontariatu.

Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
Członkami Stowarzyszenia są:

1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie honorowi,
3) członkowie wspierający.

§ 10
Członkami  zwyczajnymi Stowarzyszenia  mogą  być  osoby 

pełnoletnie  -  obywatele  polscy  mający  pełną  zdolność  do  czynności 
prawnych,  katolicy  mający  stałe  miejsce  zamieszkania  na  terytoriom 
Rzeczypospolitej Polskiej - które utożsamiają się z celami Stowarzyszenia oraz 
deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów, a w 
szczególności:

1) aktualni i byli pracownicy kolei oraz członkowie ich rodzin,
2) uczniowie i słuchacze szkół oraz uczelni związanych z kolejnictwem.

§ 11
1. O przyjęciu danej osoby wymienionej w § 10, pkt l i 2 w poczet członków 

zwyczajnych  Stowarzyszenia  decyduje  Zarząd  Koła  terenowego  na 
postawie pisemnej deklaracji kandydata popartej przez dwóch  członków 
wprowadzających.

2. Kandydat winien odbyć okres próby ustalony przez Zarząd przyjmujący i 
złożyć przyrzeczenie.

3. O przyjęciu nowych członków i złożeniu przyrzeczeń, Zarząd Koła 
powiadamia Zarząd Główny.

          § 12
Tytuł „członka honorowego" nadaje Zarząd Główny osobom 

wybitnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.

§ 13
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub 

prawna (organizacja, instytucja, zakład pracy).
2. Osoba prawna reprezentowana jest w Stowarzyszeniu przez upoważnionego 

przedstawiciela.
3. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez 

siebie wysokości.
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§ 14
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5) udzielania poparcia dla kandydatów,
6) posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia,
7) korzystania z ewentualnych ulg w opłatach przy wyjazdach 

pielgrzymkowych, kongresach itp. oraz innych działaniach statutowych 
Stowarzyszenia.

§ 15
Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w pracach i inicjatywach 

podejmowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym 
Zebraniu  Stowarzyszenia  oraz  w  Walnym  Zebraniu  właściwego  Koła 
Stowarzyszenia.

§ 16
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, w szczególności 
spotkaniach formacyjnych,

2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz 
Stowarzyszenia, 

3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i dawać dobre świadectwo,
4) regularnie opłacać składki statutowe i wykonywać świadczenia 

obowiązujące w Stowarzyszeniu.

§ 17
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka 
zwyczajnego.
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd 

Koła terenowego w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
2) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres, 

co najmniej l roku,
3) śmierci członka.

3. Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Koła w 
następujących wypadkach:
1) nie przestrzegania postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz 

Stowarzyszenia,
2) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
3) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka 

Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
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4. Wykluczenia członka Zarządu Głównego i członka Zarządu Koła 
terenowego dokonuje Zarząd Główny.

5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt 2, w ust. 3 oraz w 
ust. 4 członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od daty 
jej doręczenia do Głównego Sądu Honorowego, którego uchwała jest 
ostateczna.

                           § 18
 Członkowie honorowi są zwolnieni od opłaty składek członkowskich 
Stowarzyszenia.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Honorowy.

§ 20
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Członek Stowarzyszenia może być wybierany do władz na dowolną ilość 

kadencji.

§ 21
1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania są:

1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne

3.  Walne Zebranie odbywa się z udziałem wszystkich członków,  jeśli liczba 
członków Stowarzyszenia nie przekracza 200 osób. W razie przekroczenia tej 
liczby  Walne  Zebranie  odbywa  się  z  udziałem  delegatów  wybranych  w 
tajnym głosowaniu w Kołach terenowych w proporcji  i  trybie określonych 
uchwałą Walnego Zebrania.

4.  Delegaci  sprawują  swój  mandat  do  czasu  zakończenia  obrad  Walnego 
Zebrania. Na każde Zebranie należy wybrać nowych delegatów.

5. Uchwały Walnego Zebranie są podejmowane zwykłą większością głosów, w 
obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z wyjątkiem uchwał w 
sprawie  zmiany  Statutu  i  rozwiązania  Stowarzyszenia,  które  wymagają 
większości 2/3 głosów.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie wytycznych programowych i wytyczanie kierunków działalności 

Stowarzyszenia,
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2) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
3) wybór Prezesa Zarządu Głównego i jego członków,
4) wybór Komisji Rewizyjnej,
5) wybór Sądu Honorowego,
6)  rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań Zarządu Głównego,  Komisji 

Rewizyjnej  i  Głównego  Sądu  Honorowego  z  działalności  w  minionej 
kadencji,

7) udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Głównemu,

8) podjecie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 22
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje się, co dwa lata na mocy uchwały 

Zarządu Głównego.
2.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się z własnej inicjatywy Zarządu 

Głównego w każdym czasie lub na żądanie Komisji Rewizyjnej. Może także 
być  zwołane  na  wniosek  2/3 ogółu  członków względnie  1/2 ilości  Kół 
terenowych.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w ciągu trzech miesięcy od 
podjęcia inicjatywy lub daty zgłoszenia wniosku.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało 
zwołane.

5.  Prezes Zarządu Głównego powiadamia członków (delegatów) o miejscu, 
terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, co najmniej na 30 dni przed jego 
rozpoczęciem. 

§ 23
W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia udział biorą:

1) członkowie Stowarzyszenia (delegaci Kół terenowych),
2) członkowie ustępujących władz naczelnych,
3) Krajowy Duszpasterz Kolejarzy i wydelegowani przez niego inni 

duszpasterze w liczbie ośmiu, z głosem doradczym.

§ 24
1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie miedzy Walnymi 

Zebraniami.
2. Zarząd Główny składa się z 12 członków wybieranych przez Walne 

Zebranie.
3. Obowiązkiem członka Zarządu Głównego jest aktywne uczestnictwo w 

pracach Zarządu Głównego.

                                                § 25
l. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności:
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1)  realizacja  uchwalonych  przez  Walne  Zebranie założeń  ideowo-
programowych, kierunków działania Stowarzyszenia oraz innych uchwał 
Walnego Zebrania, kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i ponoszenie 
odpowiedzialności przed Walnym Zgromadzeniem,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3) zwoływanie Walnego Zebrania,
4) pozyskiwanie środków finansowych,
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
6) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, zgodnie z § 5 ust. 2, 

uchwalanie regulaminu organizacji i funkcjonowania zatrudnionego 
personelu,

7) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Kół regionalnych oraz 
innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów 
Stowarzyszenia,

8) powoływanie komisji problemowych,
9) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, 
10) ustalanie wysokości składek członkowskich.

2.  Zarząd  Główny  w  przypadku  rezygnacji  Prezesa,  a  także  w  wypadku 
niemożności wykonania przez niego  funkcji  przez okres,  co najmniej  6 
miesięcy, albo orzeczenia Sądu Honorowego w sprawach określonych w § 
17  ust.  l  powierza  pełnienie  obowiązków  Prezesa  Zarządu Głównego 
jednemu z członków Zarządu. Przepis § 21 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Głównego wykonuje swoją funkcję do 
czasu Walnego Zebrania.

4. Odwołanie członków Prezydium Zarządu Głównego następuje na mocy 
uchwały Zarządu, podjętej większością głosów w głosowaniu tajnym.

5. Zarząd Główny unieważnia uchwały Kół terenowych, jeżeli uchwały te 
są sprzeczne z Statutem lub obowiązującym prawem.

§ 26
1.  Posiedzenia  Zarządu  Głównego  odbywają  się  w  miarę  potrzeb  lub  na 

wniosek, co najmniej 1/3 członków Zarządu Głównego, jednak nie rzadziej 
niż  raz na kwartał.  Posiedzenie zwołuje  prezes i  jemu przewodniczy.  W 
zastępstwie  prezesa  jego  funkcje  wykonuje  jeden  z  wyznaczonych 
wiceprezesów.

2. Uchwały zapadaj ą zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 
połowy członków.

3. Funkcjonowanie Zarządu Głównego określa szczegółowo Regulamin 
zatwierdzony przez Walne Zebranie.
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§ 27
1. Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego 

- na wniosek Przewodniczącego, w następującym składzie:
a) prezesa,
b) 2 wiceprezesów,
c) sekretarza, 
d) skarbnika.

2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością 
Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd 
Główny oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

3. Prezydium Zarządu Głównego może zawiesić w czynnościach Zarząd 
Koła terenowego w razie stwierdzenia, że jego działalność jest sprzeczną z 
założeniami ideowo-programowymi Stowarzyszenia, bądź z niniejszym 
Statutem lub uchwałami władz naczelnych.

4. W sytuacji, o której mowa w pkt 3, Prezydium Zarządu Głównego powołuje 
Zarząd tymczasowy lub pełnomocnika dla kierowania kołem terenowym, 
który w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest przygotować Nadzwyczajne 
Walne zebranie Koła w celu wyboru nowych władz koła.

5.  W sytuacji,  o  której  jest  mowa w pkt  3  i  4  Prezydium  Zarządu 
Głównego zobowiązane  jest  do  złożenia  sprawozdania  z  podjętych 
czynności na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

§ 28
1.  Główna Komisja Rewizyjna jest  naczelnym wewnętrznym organem 

kontrolnym działalności Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed 
Walnym Zebraniem.

2. Składa się z 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie na okres 
kadencji. Członkowie wybierają  spośród siebie przewodniczącego, jego 
zastępcę i sekretarza.

3. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Stowarzyszenia,
2) przeprowadzanie kontroli w każdym czasie, a zobowiązana jest uczynić 

to przynajmniej raz w roku oraz przed Walnym Zebraniem,
3) składanie sprawozdań na walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie 

wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) przedstawianie Zarządowi Głównemu protokołów pokontrolnych wraz z 

wnioskami,
5) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
6) sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Rewizyjnych Kół 

terenowych,
7) przyjmowanie od członków Stowarzyszenia skarg i zażaleń, a po 

zaopiniowaniu przekazanie wniosków właściwym organom Oddziałów.
4. Główna Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań 

kontrolnych jest uprawniona do:
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1) żądania od Zarządu przestawienia wszelkich dokumentów dotyczących 
Stowarzyszenia,

2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień.

5. Nie można łączyć członkostwa w Głównej Komisji Rewizyjnej, z 
pełnieniem funkcji w Zarządzie lub stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą:
1) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z 

tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) otrzymywać z tytułu członkostwa w Głównej Komisji Rewizyjnej 

zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości 
wyższej niż przewidują odrębne przepisy dotyczące osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi.

7. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z 
głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
oraz Zarządów Kół terenowych.

8. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez 
Zarząd Główny.

§ 29
1. Główny Sąd Honorowy składa się z 5 członków wybieranych przez Walne 

Zebranie na okres kadencji.
2. Członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i 

sekretarza.
3. Do kompetencji Sadu Honorowego należy:

1) orzekanie w sprawach spornych i honorowych miedzy członkami 
Stowarzyszenia,

2) orzekanie w sprawach wynikłych z nieprzestrzegania uchwał władz 
Stowarzyszenia oraz działań na szkodę Stowarzyszenia,

3) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów kół w sprawach, o których 
mówi § 17 ust. 2, pkt b,

4) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu,
5) przedstawianie Zarządowi Głównemu informacji z działalności wraz z 

podjętymi orzeczeniami.
4.   Sąd   Honorowy   może wymierzyć   następujące  kary  organizacyjne: 

upomnienia,   nagany,   zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy.
5. Udzielenie kary organizacyjnej nie tamuje drogi postępowania w sprawach o 

wykluczenie ze Stowarzyszenia.
6. Członkowie Sądu Honorowego nie mogą być członkami innych władz 

Stowarzyszenia.
7. Sąd Honorowy działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd 

Główny.
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8. Główny Sąd Honorowy jest organem rozstrzygającym spory wewnątrz 
Stowarzyszenia. Orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów i nie 
podlegają zaskarżeniu.

Rozdział V
KOŁA STOWARZYSZENIA

§ 30
1. Stowarzyszenie dzieli się na jednostki zwane Kołami terenowymi.
2. Koła powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny Stowarzyszenia, określając 

ich teren działania, podległość organizacyjną oraz strukturę ich władz.
3.  Do powołania Koła terenowego wymagana jest, co najmniej liczba 20 

członków zamieszkałych  lub pracujących na terenie Koła.
4. Koła prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez 

władze naczelne Stowarzyszenia.
5. Koła terenowe mogą tworzyć zespoły członkowskie określając ich zadania.

§ 31
l Władzami Koła terenowego są:

1) Walne Zebranie Koła,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna Koła.

2. W sprawach nie uregulowanych odrębnie, do władz Koła terenowego 
stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz 
naczelnych.

§ 32
1. Walne Zebranie Koła terenowego jest najwyższą władzą i jest 

zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Koła.
2. W Walnym Zebraniu Koła terenowego uczestniczą wszyscy członkowie 

Koła.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła,
2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i 

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3) uchwalanie planu pracy i kierunków działania na terenie Koła,

4) wybór prezesa Zarządu Koła i członków Zarządu Koła, a także Komisji 
Rewizyjnej,

5) decydowanie o udzielaniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
6) podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem 

obrad zebrania.
§ 33

1. W Walnym Zebraniu Koła terenowego uczestniczą:
1) członkowie Stowarzyszenia (delegaci) zrzeszeni w danym Kole,
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2) członkowie ustępujących władz Koła,
3) członkowie wspierający Stowarzyszenie z terenu Koła,
4) członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa regulamin uchwalony 
przez Zarząd Koła.

§ 34
1.  W skład Zarządu Koła wchodzi: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, 

duszpasterz kolejarzy oraz przewodniczący komisji działający w ramach 
Koła.

2.  W sprawach nie uregulowanych odrębnie, do władz Koła Stowarzyszenia 
stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz naczelnych.

§ 35
Spotkania  członków  Koła  odbywają  się  w  miarę  potrzeb,  ale  nie 

rzadziej  niż raz w miesiącu. Posiedzenia  Zarządu Koła odbywają się, co 
najmniej raz w miesiącu oraz przed Walnym Zebraniem członków Koła.

§ 36
Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1) organizowanie działalności i kierowanie bieżącą pracą Koła,
2) realizowanie zadań statutowych,
3) wykonywanie uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
4) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
5) regularne przekazywanie do Zarządu Głównego 50% dochodów Koła, 

50% dochodów pozostaje do dyspozycji Koła,
6) współpraca z duszpasterzem kolejarzy,
7) powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Koła jednemu z członków 

Zarządu w przypadkach, o których jest mowa w § 25, ust. 2.

§ 36
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności Koła,
2)  składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i składanie wniosków o 

udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

Rozdział VI 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 38
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki 

finansowe.
2. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe 

i inne składniki majątkowe z tytułu:
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a) składek członkowskich,
b) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej,
c) akcji zbiórkowych oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających,
d) dotacji i subwencji,
e) darowizn, spadków, zapisów.

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na 
realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między 
członków.

§ 39
Sposób dysponowania majątkiem Stowarzyszenia określonym w § 38 
precyzuje wewnętrzny regulamin finansowo-księgowy.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40
1.  Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie, 

przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej 
większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków 
(delegatów).

2. Każda zmiana Statutu w całości czy części, wymaga zatwierdzenia
     Konferencji Episkopatu Polski.

§ 41
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane lub zawieszone w swej działalności 

na  podstawie  uchwały  Walnego  Zebrania,  powziętej  większością  2/3 
głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków (delegatów).

2.  Likwidatorami są członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia,  o  ile 
Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.  Majątek Stowarzyszenia pozostały po jego likwidacji przechodzi na 
własność Konferencji Episkopatu.
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