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Wprowadzenie

Duch Swigty rozdziela miqdzy wiernych wszelakiego stanu szczeg6lne laski, przez

kt6re czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dziel oraz funkcji
maj4cych na celu odnowq i dalszq poiyteczn4 rozbudowq Ko5ciola zgodnie ze slowami
Wszystkim zo! objawia siq Duch dla wsp6lnego dobra (1 Kor 12,7; LG,12). fedn4 spo5r6d

tych lask jest dar wspierania pomocq (1 Kor 12,28). Prowincja Polska Zgromadzenia Ksiq2y

Marian6w pod wezwaniem Niepokalanego Poczqcia NMP, odpowiadaj4c na wezwanie
Ducha Swiqtego i potrzeby Ko5ciola oraz wychodz4c naprzeciw oczekiwaniom os6b
pragnEcych Sci5lej zwiqzat, siq ze Zgromadzeniem, aby w jego duchu i pod jego

przewodnictwem d42yt. do pelni chrzeScijahskiej doskonatoSci i czynnie uczestniczy6 w
jego apostolskiej misji, powolala do Lycia Stowarzyszenie Pomocnik6w Mariafiskich [dalej
Stowarzyszenie ) i nadala mu niniejszy Statut.

ROZDZIAT.I
POSTANOWIENIA OGoLNE

sr

L. Stowarzyszenie Pomocnik6w Mariariskich, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest

wsp6lnot4 wiernych Ko6ciola katolickiego zrzeszonych z ProwincjE Polsk4

Zgromadzenia Ksiq2y Marian6w pod wezwaniem Niepokalanego Poczqcia

NajSwiqtszej Maryi Panny na zasadzie dobrowolnoSci w celu osiEgniqcia

wzajemnych korzy5ci duchowych oraz popierania apostolskiej i charytatywnej
dzialalnoSci KoSciola.



z. Stowarzyszeni e prowadzi dzialalnoS C, na rzecz og6lu spoteczeristwa.

s2

Stowarzyszenie prowadzi dzialalnoSi poZytku publicznego zgodnie z art.3 ust. 3
pkt 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o

wolontariacie.

s3

Stowarzyszenie jest organizacj4 koScielnE utworzon4 na podstawie aktu
erekcyjnego Przelo2onego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ksiq2y Marian6w
Niepokalanego Poczqcia Naj5wiqtszej Maryi Panny z dnia 24.t0.I994 r. i dziala na
podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Paristwa do
KoSciola katolickieg o w Rzeczypospolitej Polskiej oraz kanon ow: 298-320, 327 -329

i 677 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Dyrektorium Zgromadzenia Ksiq2y Marian6w
nr B5 oraz niniejszego Statutu.
Do Stowarzyszenia nie stosuje siq ustawy z dnia 7 kwietnia 1.989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U 2200L r. Nr 79, poz. 855 zpoLn.zm.).
Stowarzyszenie nie posiada osobowo5ci prawnej i dziala w ramach Prowincji
Polskiej Zgromadzenia Ksiq2y Marian6w pod wezwaniem Niepokalanego Poczqcia

NajSwiqtszej Maryi Panny, zwanej dalej ,,Zgromadzeniem KsiqZy Marian6w".

s4

Siedziba Stowarzyszenia znajduje siq w Warszawie.

ss

Zakladanie nowego oddzialu Stowarzyszenia naleiy do Przelohonego Zgromadzenia
KsiqZy Marian6w.

s6

Stowarzyszenie moZe byd czlonkiem organizacji krajowych i miqdzynarodowych,
kt6rych cele i zadania sE pokrewne Stowarzyszeniu Pomocnik6w Mariariskich.

ROZDZIAI,II
CEIE I SPOSOBY DZIAT,ANIA STOWARZYSZENIA

s7

Celem Stowarzyszenia jest:

L.szerzenie chwaly Bohejirozw6j kr6lestwa BoZego na ziemi;
2.wspieranie czlonk6w w dq2eniu do Swiqto5ci 2ycia orazw czynnym angaZowaniu siq

w apostolsk4 misjq Ko5ciola;
3.poznawanie i szerzenie misterium Niepokalanego Poczqcia NMP oraz nabo2eristwa

do Matki BoLej;
4.szerzenie orgdzia i naboZeristwa do Milosierdzia Bo2ego;

5.pomoc zmarlym w czy56cu cierpiqcym;

2.

3.



6. pobudzanie, wspomaganie powolari kaplariskich i zakonnych;
7. duchowe i materialnie wspieranie misjonarzy mariariskich w przygotowaniu do

pracy na misjach, w formacji duchowej i intelektualnej, w pracy misyjnej, w leczeniu
i wypoczynku;

B. prowadzenie dzialalnoSci charytatywnej;
9. wspieranie dziel dobroczynnych realizowanych przez misjonarzy w krajach

rozwijajEcych sig lub zagro|onych ub6stwem, pomoc ofiarom katastrof, klqsk
Zywiolowych, konflikt6w zbrojnych i wojen w kraju i za granic4;

10. promowanie wiedzy o polskich misjonarzach na Swiecie;
L1. pomoc Polonii i Polakom zagranic4;
12.podtrzymywanie tradycji narodowej, pielggnowanie polsko6ci oraz rozwoju

SwiadomoSci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
13. promowanie godno5ci osoby ludzkiej od poczqcia aZ do naturalnej Smierci,

dzialalno6d na rzecz rodziny, macierzyristwa, rodzicielstwa;
14. promowanie i organizowanie wolontariatu w Polsce i krajach misyjnych;
15. pomaganie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej, wyr6wnywanie szans

tych rodzin i os6b oraz pomoc mniejszoSciom etnicznym i grupom wykluczonym
spolecznie przez wzgl4d na wiek, wyksztatcenie, kolor sk6ry i pochodzenie,
wyznawanq religiq;

16. promowanie muzyki, kultury i sztuki etnicznej w krajach misyjnych Afryki,
Ameryki Lacifi skiej i Azji;

lT.dzialania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczeg6lno6ci leczenie chorych
w krajach rozwijaj4cych siq i zagroionych ub6stwem;

1 B. dzialan ia na rzecz os6b niepelnosprawnych;
lg.podejmowanie dziatari narzecz nauki, edukacji, o6wiaty, wychowania i integracji

miqdzynarodowej;
20. podnoszenie kwalifikacji dzieci, mlodzieiy, grup i os6b indywidualnych pYzez

szkolenia, warsztaty, konferencje, sympozja, rekolekcje, i specjalistyczn4
literaturq;

2L. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os6b pozostajqcych bez pracy i
zagrohonych zwolnieniem z pracy;

22. inspirowanie Srodowisk opiniotw6rczych i medi6w w zakresie podejmowania
okreSlonych dziatari narzecz ludzi potrzebujqcych na Swiecie;

23. wspieranie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i tradycji;
24. wspomaganie rozwoju wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych;
25. podejmowanie wsp6lpracy ze szkolami w zakresie edukacji i ksztaltowania

postaw bezinteresownej pomocy;
2 6. wsp6lorganizowanie wyp oczynku dzieci i mlo dzie|y ;

27 . przeciwdzialanie patologiom spolecznym;
28. wspieranie dzialan na rzecz ochrony Srodowiska i metod rozs4dnego

gospodarowania zasobami naturalnymi ziemi;
29. dzialalnoS6 na rzecz organizacji pozarz4dowych oraz podmiot6w wymienionych

w art. 3 ust. 3, Ustawy o dziatalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie w
zakresie realizacji przez te podmioty dzialan w sferze zadan po2ytku publicznego.

sB

Zgodnie z Polsk4 Klasyfikacj4 DzialalnoSci cele statutowe Stowarzyszenia

obejmuj4ce dzialalnoS6 po2ytku publicznego sE nastqpuj4ce:
\. wydawanie ksi4Zek (PKD 58.11.2);



2.

3.

pozostala dzialalnoSi wydawnicza (PKD 58.1,9.2);

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spolecznych i

humanisty czny ch [PKD 7 2.20.2);
4. dzialalno5t, zwi4zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem

pracownik6w (PKD 7 B.L}.Z);
dzi alal n o S ( or ganizato r6w turystyki (P KD 7 9 .I2.2) ;

pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.2);
pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD
85.59.B);
dzialal no56 wspoma gajEca edukacj q (P KD B 5. 60.2) ;

Pozostala dziatalnoS6 w zakresie opieki zdrowotnei, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 86.9 0.E) ;

10. pomoc spoleczna z zakwaterowaniem dla os6b w
niepelnosprawnych (PKD 87.30.2);

L1. pomoc spoleczna bez zakwaterowania dla os6b w
niepelnosprawnych (PKD BB.10.Z);

12. pozostala pomoc spoleczna bezzakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

[PKD BB.ee.z);
L3.dzialalnoSd wspomagajqca wystawianie przedstawiefi artystycznych IPKD

e0.02.2);
14. dzialalnoSi historycznych miejsc i budynk6w oraz podobnych atrakcji

turystycznych IPKD 9 L03.2);
15. dzialalno66 organizacji komercyjnych i pracodawc6w IPKD 9a.lI.Z);
16. dzialalno5i organizacji religijnych (PKD 9a.9t.Z);
l-7. dzialalno5d pozostalych organizacii czlonkowskich,

ni esklasyfikowana (PKD 9 4.99 .2).

gdzie indziej

se

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.. propagowanie wszelkich dziel pobo2no5ci, modlitwy, pokuty i miloSci blilniego za

pomocE wszelkich dostqpnych Srodk6w;
2. podejmowanie r62nych dziel apostolskich;
3.duchowe i materialne wspomaganie dziel apostolskich, misyjnych, edukacyjnych i

dobroczynnych marian6w;
4.wspieranie ksztalcenia kandydat6w do kaplaristwa i Lycia zakonnego w

Zgromadzeniu KsiqZy Marian6w przez modlitwq i pomoc materialn4;
5. formacjq duchow4 czlonk6w dokonujqcq siq m.in. za pomocE pisma Stowarzyszenia,

r62norakich publikacji, a takze wszelkich dostqpnych form duszpasterstwa, kt6re
prowadz4 do dojrzaloSci chrze6cijariskiej, podtrzymujq i zacieSniajq wzajemne wiqzi
oraz informujE o pracy apostolskiej marian6w na Swiecie;

6. organizowanie i wspieranie o6rodk6w zdrowia i pomocy spolecznej, punkt6w
2ywieniowych i stol6wek;

T.pomoc w prowadzeniu szk6l i punkt6w edukacyjnych oraz fundowanie stypendi6w
na edukacjq;

B.organizowanie szkole6, spotkari, rekolekcji, dni skupienia, sympozi6w i konferencji,

wystaw i prezentacji multimedialnych;
9. wspierani e o6ro dk6w opiekuri czy ch, oSwiatowych, wychow aw czy ch, rekreacyj nych i

kulturalnych;
L0. wspieranie instytucji kultury i historii polskiej m.in. przez dofinansowanie muze6w,

5.

6.

7.

B.

9.

podeszlym wieku i os6b

podeszlym wieku i os6b



wystaw stalych i okresowych, konserwacji i ochrony starodruk6w, dokument6w,
medali i pieczqci;

11-. wspieranie dzialalnoSci multimedialnej, zwlaszcza wydawniczej i filmowej
promuj4cej historiq i kulturq polsk4 oraz pracQ polskich misjonarzy na Swiecie.

s10

Dziatalno6i statutowa Stowarzyszenia bgdEca dzialalno6ci4 poZytku publicznego
okreSlona w S B niniejszego Statutu prowadzona bgdzie jako dzialalnoS6 nieodptatna.

ROZDZIAT,III
CZT,ONKOWIE I OSOBY WIACZONE DO UDZIAT,U W DOBRACH DUCHOWYCH

s11

Czlonkami Stowarzyszenia mogE zosta(. wszyscy wierni Ko5ciota katolickiego,
zar6wno duchowni, osoby zakonne, jak i Swieccy, kt6rzy pragnE w duchu mariariskim
pelniej korzystai z pomocy w dEZeniu do Swiqto5ci.

s12

Darczyncom i osobom szczeg6lnie zasluZonym dla dziela Stowarzyszenia, jako

Wraz wdziqcznoici za ofiarnoSi i pomoc, Dyrektor Stowarzyszenia moZe przyzna(,

czlonkostwo honorowe. Czlonkowie honorowi korzystaj4z udziaiu w dobrach duchowych
Zgr omadzenia Ksiq2y M aria n6w.

s13

Do udzialu w dobrach duchowych Zgromadzenia KsiqZy Marian6w mogq by6

r6wnieZ wl4czone osoby ?yj4ce lub zmarle, kt6re zostaly polecone modlitwom duchowej
rodziny mariariskiej.

s14

Przyjqcia w poczet czlonk6w Stowarzyszenia dokonuje Dyrektor Stowarzyszenia na

wniosek/pisemn4 deklaracjq ubiegaj4cego sig, po spelnieniu nastqpuj4cych warunk6w:
ubiegaj4cy sig akceptuje postanowienia niniejszego Statutu i zobowi4zuje siq czynnie
u czestn i czy (, w r ealizacj i cel 6w S towa rzys zenia.

s1s

Do Stowarzyszenia moZna by(. przyjgtym lub wlqczonym do udzialu w
duchowych Zgromadzenia Ksiq2y Marian6w na czas okre6lony lub bezterminowo.

s16

Utrata czlonkostwa nastqpuje na skutek: pisemnej rezygnacji zlo2onei
Dyrektora Stowarzyszenia, wykluczenia decyzjq Dyrektora Stowarzyszenia z

nieprzestrzegania postanowiefi Statutu, wygaSniqcia czlonkostwa.

dobrach

na rqce
powodu



ROZDZIAT,IV
ZOBOWIAZANIA

s17

Czlonkowie Stowarzyszenia zobowi4zujq siq do
przykazaniami B o2ymi, Ewangeli4 | ezu sa Ch rystu sa

wiernego wypelniania obowi4zk6w swego stanu.
Czlonkowie Stowarzyszenia czynnie wspieraj4 dziela apostolskie, misyjne,
edukacyjne i dobroczynne prowadzone przez Ksiq2y Marian6w.
Ponadto zobowi4zuj4 siq:

. stara6 siq o wzrost czci i prawdziwego naboZeristwa do Niepokalanego
Poczgcia Naj5wiqtszej Maryi Panny w 2yciu osobistym i w swoim
Srodowisku,

c sz€rzlt, nabo2eristwo do Milosierdzia BoZego; poglqbiad ufno56 w moc laski
Bo|ej,kt6ra zachowala Niepokalanie Poczqt4 od wszelkiego grzechu,

. odmawiat. przynajmniej raz w tygodniu do wyboru: jedn4 czEstkq r62a6.ca

albo Koronkq 10 cn6t Naj5wigtszej Maryi Panny lub Koronkq do Milosierdzia
Bo2ego w intencji 2yvvych i zmarlych czlonk6w Zgromadzenia KsiqZy

Marian6w i Stowarzyszenia, za zmartych w czyS6cu cierpi4cych i o wzrost
powolari kaplariskich i zakonnych,

. ofiarowad w intencji zmariych w czy5icu cierpiqcych lub nowych powolari
posty iwyrzeczenia,

. zachqca6 osoby chore i cierpiEce do ofiarowania Bogu w zjednoczeniu z

Chrystusem swych cierpieri fizycznych i duchowych w wyZej wymienionych
intencjach,

. wl4cza6 siq w lokalne praktyki pobo2no5ciowe.

Zobowi4zania wymienione w punkcie 2 i 3 nie obowi4zujq pod grzechem.

ROZDZIAT, V
KORZYSCI DUCHOWE

s18

Wszyscy cztonkowie Stowarzyszenia oraz osoby Zyj4ce i zmarle wl4czone do udzialu w
dobrach duchowych Zgromadzenia Ksiq2y Marian6w korzystaj4 z laski i owoc6w Mszy

Swiqtych, modlitw i Bo2ych dziel spelnianych przez marian6w pracujqcych na calym

Swiecie. Ponadto:
. mai4 udzial w owocach jednej Mszy Swiqtej odprawianej codziennie w ich intencji,
o powierzani sq Panu Bogu w nieustaj4cej Nowennie do Milosierdzia Boiego i w

modlitwach pracownik6w Centrum Stowarzyszenia Pomocnik6w Mariafi skich,
o korzysta jEz owoc6w specjalnej Mszy Swiqtej odprawianej za nich w pierwsze pi4tki i

soboty ka2dego miesiqca oraz w nastqpuj4ce Swiqta ku czci Chrystusa Pana i

NajSwiqtszej Maryi Panny, a takZe patron6w Stowarzyszenia:

Stycze6:.
1. Swiqtej BoZej Rodzicielki
6.0bjawienie Pariskie

1.

3.

prowadzenia Lycia zgodnego z
i nauczaniem KoScioia, a tak2e do

4.



27 . b+. I erzego Matul ewi cza
Luty:

2. Ofiarowanie Pariskie
Marzec:

19. 5w. l6zefa Oblubiefica NMP
25. Zwiastowanie NMP

Niedziela Zmarhruychwstania Pafi skiego
Niedziela Milosierdzia BoZego
Wniebowst4pienie Patiskie
Zeslanie Ducha Swiqtego

Maj:
18, 5w. Stanislawa Papczyriskiego

Czerwiec:
L2. bl. Antoniego i lerzego, mqczennik6w

Naj5wiqtszego Ciala i Krwi Pafiskiej
Sierpieri:

15. Wniebowziqcie NMP
Wrzesieri:

B. Narodzenie NMP
1 4. Podwy 2szenie Krzyla Swiqtego

PaZdziernik
5. 5w. Faustyny Kowalskiej

Listopad
2. Wszystkich Wiernych Zmarlych

Grudzief
B. Niepokalane Poczgcie NMP

25. Narodzenie Pariskie

s1e

Cztonkowie Stowarzyszenia mogq uzyska6 odpust zupelny pod zwyklymi warunkami:
o w dniu wst4pienia do Stowarzyszenia oraz
. w nastQpuiqce Swiqta i uroczystoSci roku:

L9 marca - 5w.J5zefa Oblubietica NMP
25 marca - Zwiastowanie Pahskie
L5 sierpnia - Wniebowziqcie NMP
B wrze6nia - Narodzenie NMP
8 grudnia - Niepokalane Poczqcie NMP

ROZDZIAT, VI
PATRONOWIE

s20

Gl6wnE patronk4 Stowarzyszenia jest Maryja Niepokalanie Poczqta, Matka Chrystusa

i KoSciola.

s21



Pozostalymi patronami s4:
. 5w.l6zef Oblubieniec NMP
. 5w. Stani slaw Papczyrisk i, zal oLy ciel Zgr omadzenia Ksi q2y Marian6w
o bl.lerzy Matulewicz, odnowiciel Zgromadzenia Ksiq2y Marian6w
. 5w. Faustyna Kowalska, apostolka Bo2ego Milosierdzia
o bl. Antoni i |erzy, mgczennicy z Rosicy

ROZDZIAI, VII
STRUKTURA I ZARZAD

s22

Organami Stowarzyszenia sE: Dyrektor Stowarzyszenia bqd4cy organem
zarzqdzaj4cym oraz Rada Stowarzyszenia,zwana dalej Rad4, bqd4ca kolegialnym organem
nadzoru odrqbnym od organu zarz4dzaj4cego i niepodlegaj4cym mu w zakresie
wyko nywani a kontroli wewnqtr znej or az nadzo ru.

s23

Dyrektor Stowarzyszenia mianowany przez Przelo2onego Zgromadzenia Ksiq2y

Marian6w spoS16d czlonk6w Zgromadzenia samodzielnie reprezentuje, zarz4dza,

koordynuje i animuje dzialalnoS6 Stowarzyszenia.

s24

Dyrektor Stowarzyszeniajest mianowany na czas nieokre5lony i moZe by6 odwolany
przez Przelo2onego Zgro madzenia Ksi q2y M a ria n6w.

s2s

Dyrektor powinien troszczyt, siq o zachowanie w Stowarzyszeniu nienaruszonej
wiary i obyczaj6w oraz czuwat., aby nie wkradly siq nadu2ycia dyscypliny ko6cielnej.

s26

Dyrektor Stowarzyszenia nie moZe by6 skazany prawomocnym wyrokiem za

przestqpstwo umySlne Scigane z oskar2enia publicznego lub przestqpstwo skarbowe.

s27

Radq Stowarzyszenia powoluje Przelo|ony Zgromadzenia Ksiq2y Marian6w
spoSr6d czlonk6w Zgromadzenia Marian6w na 3-letniE kadencjq. Rada sklada siq z 3 os6b,

w tym przewodni cz1cego.

Czionkowie Rady:

t. nie mogE pelni6 jednoczeSnie funkcji Dyrektora Stowarzyszenia ani

pozostawa(, z nim w stosunku pokrewieristwa, powinowactwa lub
podlegloSci slu2bowej,

2. nie mog4 byi skazani prawomocnym wyrokiem za przestqpstwo umySlne

Scigane z oskar2enia publicznego lub przestqpstwo skarbowe,



3. nie mogE otrzymywad wynagrodzenia z tytulu pelnienia funkcjiw Radzie.

s28

Do kompetencji Rady naleZy:
kontrolowanie dzialalno5ci Stowarzyszenia,
zatwierdzanie budZetu i rocznych sprawozdail merytorycznych i finansowych z

dzialalnoSci Stowarzyszenia,
nadz6r nad realizacj4 okresowych plan6w dzialalnoSci Stowarzyszenia
o p racowa n y ch przez Dyrekto ra Stowa rzys zenia,
przygotowywanie wsp6lnie z Dyrektorem Stowarzyszenia projekt6w zmian
niniejszego Statutu,
wyra2a ni e o p i ni i w s p rawa ch prze dI o2o nych przez Dyrekto ra Stowarzys zenia.

s2e

Rada podej muj e uchwaly zwyklqwiqkszo5ci4 gtos6w.
Posiedzenia Rady zwolywane s4 w miarq potrzeby, przynajmniei raz w roku.

s30

Przyj4t. rezygnacjq radnego lub pozbawid go urzqdu w przypadku naruszania
postanowieri Statutu lub niewywi4zywania sig z powierzonych zadafi, mo2e wytqcznie
P rzel o|ony Zgr omadzenia Ks i qZy M ari an 6w.

Rezygnacja z czlonkostwa w Radzie wymaga formy pisemnej.
Na wakujqcy urzqd radnego PrzeloZony Zgromadzenia Ksiq2y Marian6w wybiera

innego czlonka Zgromadzenia Ksiq2y Marian6w do korica danej 3-letniej kadencji.

s31

Przewodni czEcy wraz z Radq mo2e dodatkowo powola6 Radq programowE

Stowarzyszenia lub inne gremia slu2Ece pomocE Dyrektorowi w jego pracy.

s32

Stowarzyszenie mo2e z wlasnej inicjatywy podejmowa6 przedsiqwziqcia odpowiadaj4ce
jego celom i charakterowi,zzachowaniem zale2no6ci od przelo2onych'

s33

MajEtek Stowarzyszenia stanowi4 dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz

Srodki pochodzqce z ofiarnoSci publicznej, wplyw6w z dzialalnoSci statutowej, dochod6w

z majEtku Stowarzyszenia.

s34

1. Stowarzyszenie samo zarz4dza posiadanymi dobrami zgodnie ze Statutem i pod

zwierzchnim kierownictwem przelo2onego v,ryiszego, kt6rym jest PrzeloZony

Zgromadzenia Ksiq2y Marian6w, i kt6remu kaZdego roku przedstawia



sp rawozda nie z dzialal no5ci.

DziaialnoS6 po2ytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie podlega

wyodrqbnieniu w spos6b zapewniaj4cy nale2yt4 identyfikacjq pod wzglqdem
or ganizacyjnym i rachunkowym.
Srodki pieniq2ne niezale2ne od ich 2r6dla pochodzenia mog4 byi przechowywane
wytqcznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wplaty got6wkowe winny
byt, przy uwzglqdnieniu bieZqcych potrzeb przekazywane na rachunek bankowy.

s3s

Nadwy2kq przychod6w nad kosztami uzyskiwanq w wyniku prowadzenia dzialalnoSci
po2ytku publicznego Stowarzyszenie przeznacza wyl4cznie na prowadzenie dzialalno5ci
po2ytku publicznego okreSlonej niniejszym Statutem.

s36

Zebrane ofiary i jalmu2ny sEprzeznaczane na cele zgodne z intencj4 ofiarodawc6w i

Statutu Stowarzys zenia.

s37

Zabronione jest :

1. udzielanie po?yczek lub zabezpieczanie zobowi4zaf maj4tkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego czlonk6w, czlonk6w organ6w lub pracownik6w oraz os6b, z
kt6rymi czlonkowie, czlonkowie organ6w oraz pracownicy Stowarzyszenia
pozostajq w zwiEzku malZefskim, we wsp6lnym po2yciu albo w stosunku
pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie6stwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s4 zwi4zani z tytufu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2. przekazywanie maj4tku Stowarzyszenia na rzecz jego czlonk6w, czlonk6w
organ6w lub pracownik6w oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych ni? w
stosunku do os6b trzecich, w szczeg6lnoSci, je2eli przekazanie to nastqpuje
bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywanie maj4tku Stowarzyszenia narzecz cztonk6w, czlonk6w organ6w
lub pracownik6w oraz ich os6b bliskich na zasadach innych niZ w stosunku do

os6b trzecich, chyba 2e to wykorzystanie bezpo5rednio wynika z celu

statutowego,
4. dokonywanie zakupu towar6w lub uslug od podmiot6w, w kt6rych uczestnicza

czlonkowie Stowarzyszenia, czlonkowie jego organ6w lub pracownicy oraz ich

os6b bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do os6b trzecich lub po cenach

wylszych ni2 rynkowe.

ROZDZIAI, VIII
PRZYT.ACZONE GRUPY

s38

W ramach Stowarzyszenia Pomocnik6w Mariafskich dziala grupa Przyjaci6l Misji
pod kierunkiem promotora misji. Tworzy ona duchowe zaplecze modlitwy i ofiar na rzecz

misji. Osoby z grupy Przyjaciol Misji korzystajq ze wszystkich przywilej6w duchowych

2.

3.

t0



czlonk6w Stowarzys zenia.

s3e

Promotor misji mianowany jest ka2dorazowo przezPrzelo2onego Zgromadzenia Ksiq2y
Marian6w spo6r6d czlonk6w Zgromadzenia i wsp6lpracuje z Dyrektorem Stowarzyszenia.
Funkcjq promotora misji mo2e pelnid Dyrektor Stowarzyszenia.

ROZDZIAT,IX
ZMIANY STATUTU

s40

Niniejszy Statut obowi4zuje od dnia zatwierdzenia ai do odwolania.

s4r

Zmiany w niniejszym Statucie wymagaj4 aprobaty PrzeloZonego Prowincji Polskiej

Zgromadzenia KsiqZy Marian6w pod wezwaniem Niepokalanego Poczqcia NajSwigtszej

Maryi Panny za zgod4Rady Prowincji.

s42

Za zgod4 Rady Prowincji wyra|on4 w dniu 5 grudnia 2016 roku zatwierdzam

niniejszy Statut i polecam go oglosii.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 roku

],, Q*f-J-r"{^^^r'i.^r-
Ks. Pawel Naumowicz
P rzelohony Prowi ncj i P ol skiej
Zgr omadzenia Ksiq2y Marian6w
pod wezwaniem
Niepokalanego Poczqcia NajSwiqtszej Maryi Panny

Za Stowarzyszenie Pomocnik6w Mariariskich
przy Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ksiq2y Marian6w pod wezwaniem

N iepokala nego Poczqcia N aj Swi qtv6iltp r7i Panny/b lLLi- l1/.-.*
,{l

Q/y r ekto r S t o w a rzys zenia
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