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Statut Parafialnego Zespołu Caritas

przy parafii p.w. Św. Teodora Męczennika
i Najświętszego Śerca Pana Jezusa w Kociszewie

Zgodnie z rozdz. \rI pkt. 1 - 2 Statutu Caritas Arclridiecezji Łódzkiej, zatwierdzonego przez
Księdza Arc.vbiskupa Władysława Ziołka MetropolitęŁodzktego, w dniu 30 czerwca 2012
roku oraz rv oparciu o ,,Wskazania duszpasterskię dla parafialrrych zespołów Caritas",
zaakcepto,nrtnę pTzęz Komisję Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski w dniu 3 grudnia
l999 roku. rradaje się niniejszy statut Parafialrrego Zespołu Caritas (PZC), dla jak riajlepszego
real i zorvan ta zadań rrriło sierdzi a, stoj ących przed k azdyrn wi emyn.

Rozdział I
powołanie i siedziba

Parafialn;,, Zespół Caritas, określany * aut.Ąl"zęści nirriejszego statutu PZC, powołuje na
wr1iosek proboszcza miejscowej parafii Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej, nadając
nazwę ,.Parafialny Zespół Caritas przy parafti p.*. Sw. Teodora Męczennika i Najświętszego
Serca Pana Jezusa rv Kociszewie". Siedzibą PZC jest siedziba parafii.
1. O porł,ołaniuPZC Dyrektor Caritas informuje Biskupa Ordy'ariusza.
2. PZC jest jednostką terenową Caritas ArchidiecezjiŁódzkiej.
3. PZC może zostać wyodrębniony podatkowo, jako zorganizowana częśc parafii, zgodnie

z oborł,iązującymi przepisami prawa.

§2l, PZC korzysta w swojej działalności z osobowości prawnej parafii, przy ktorej został
polł.ołany.

2. Obszarem działanja PZC jest teren parafii, przy której został polvołany. Dla skutecznego
wykonyłvania misji t zadań PZC, za zgodą Dyrektora Caritas Archidiecezji Łodzkiej,
mozlirł,e jest rozszerzenie działalności poza obszar parafii.

1.

Rozdział II
Misia i zadania

§3
Ceiern PZC jest działalnośc charlatywna i humanitanra d7a zrealizowania potrzeb
duclror.vych i rnaterialnych człowieka, wypłyłvająca z ewangelicznego przykazania
miłości i rnająca na uwadze godność kazdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie,
światopogląd" narodowość, rasę i przekonania.
PZC. w ramach posiadarrych nrozliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie
inicjatyłv i zadań stawianych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
PZC koordynuje działalność charytatyłvną na terenie parafii.

2.

a
_).



§4
1. Do zadańPZC należy w szczegolności:

a) krzewienie i ozyrvianie rniłości miłosiernej otaz systematyczna i metodyczna
fbrmacj a clrarytatyłvna,

b) prowadzenie działalności charytatywno - opiekuriczej, systetnatyztlwanie jej fonn
i podejmow,anie działań narzęcz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczegól-
ności rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych,
seniorów. uzaleznionych, bezdomtrycłt, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów,
migrantórł, i uclrodźców, ofiar klęsk zyłviołowych, epidemii i zbrojnych korrfliktów,

c) polnoc społeczna,
d) podtrzyn,l,li,anie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świado-

rnoś c i narodorł,ej . ob yłvatel ski ej i kulturowej,
e) działairrość na rzeczmniejszości narodowych,
0 ochrolla i prorrrocja zdrowia,
g) działalnośc na rzeczosób niepełnosprawnych,
h) promocja zatrudrrienia i aktyi;vizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

i zagrożotlyclr zwolnienietn z pracy,
i) uporł,szeclrnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzęcz równych praw

kobiet i tnężczyzn,
j) działalność wspornagająca rozwój wspólnot i społeczrrości lokalnyclr,
k) działalllość narzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
1) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i nłodzieży,
m) kultura. sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
11) upowszechrrianie kultury ftzycznej i spotlu,
o) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwterząt oraz ochrony dziedzictwa

przyrodniczego,
p) przeciwdziałanie patologiom społecznyrn,
q) uporł,szechnianie i ochrona wolrrości i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

a takze dzlałanta wspomagające rozwój dernokracji,
r) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żyrviołowych, konfliktow zbrojnych i wojen w kraju

i za granicą
s) działanianaTzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz

rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
t) promocja i organtzacja wolontariatu.

2. Zadania powyzsze PZC ręa7tzuje w szczególności poprzez:
a) systernatyczną formację i kształcenie wolontariuszy,
b) spotkania i setninaria formacyjne, obchody Tygodnia Miłosierdzia i inne formy

krzewienia rniłości miłosiemej,
c) organizowanie i prowadzenie placówek charflatywno-opiekuńczych, oświatowych,

nredyczrrych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwyclr dla rea7izacji
zadań P ZC . za zgo dąD yrektora C arit as Arclri di ece ąi Ło dzkiĄ 

^

d) organizorvanie grup wolontariatu,
e) ,uvspółpracę ze Szkolnyrri Kołami Caritas i promowanie tej fo*y działalności

chary,tatyrł,nęj w szkołach na terenie parafii, na zasadach określonych przez
D yrektora C aritas Archidiece zji Łódzkiej,

r) prowadzenie akcji promującyclr i finansujących działalność charytatywną



g) różne formy wypocz5mku dla dzieci i dorosłych, a zwłaszcza dla dzięci i młodzteży
niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzięży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych,
wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonij nej, dla osób starszych.

3. PZC informuje Dyrektora Caritas ArchidieceĄi Łódzkiej o podjętej współpracy
z innlrmi instytucjami charytatywnymi na terenie parafii i diecezji.

4. PZC po uzyskaniu aprobaty Dyrektora Caritas ArchidieceĄi może podjąó współpracę:
a) z administracjąpubliczną
b) z organizacjami charytatywnyrni innych wyznń i religii oraz organizaĄarri

świeckimi, przy zachowaniu własnej katolickiej tozsamości.

Rozdział III
Władze PZC i ich organizacja

Władzami PZC są:

1. Przelł,odtriczący(proboszcz)
2. Prezes (osoba świecka)
3. Skarbnik
4. Sekretarz.

§5
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§6
Przervodniczącym PZC jest proboszcz lub upoważniony pisemnie jego pełnomocnik,
ktorvnr nloze być duchowny pracujący w parafii, O ustanowieniu pełnomocnika
ploboszcz informuj e Dyrektora Caritas Archidiece zji Łodzkiej.
Przerł-odniczący odpowiada za całokształt działalności PZC przed Biskupem
Di ec ezj alnyrr oraz Dyrektorem C aritas Archidi ece zji Łódzkiej.
Do zadań Przewodniczącego na7eży w szczególności:

a) propagowanie misji i zadańPZC.
b) zatwierdzanie programów działalności,
c) zatwterdzanie członków Zarządu i członków zwyczajnychPZC.
d) nadzor nad działalnością PZC,
e) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozpotządzanie finansatni

na rł,niosek Zarządu,
0 składanie wniosku naZębraniu Członków o odwołarrieZarządu.

\\r nadzwyczajnych sytuacjach, Przewodniczący PZC, działając w porozumieniu
z Dl,rektorem caritas Arclridiecezji Łodzkiej, moze samodzielnie odwołać zarząd
PZC lub poszczególnych jego człorrków.
Przervodniczący określa zakres obowiązków i uprawnień Prezesa.

§7
Zarząd PZC składa się z 3-5 osób: Przewodniczącego, Prezesa, Sekretarza i Skarbnika
oraz Wiceprezesa. przy S-osobowym składzie Zarządu.
Człorrkó,,ł, Zarządu wybiera Zębranie Członków PZC. zatwierdza Przewodniczący
PZC I akceptuje Dylektor Caritas ArchidieceĄiŁódzkiej.
Zarząd porvołyTvany jest na trzyletnią kadencję. Członkowie Zarządu po upłyłvie
kadencji Zarządu lnogąbyć ponownie wybrani na następnąkadencję.
Członkor.ł,i e Zarządu peŁrią swoją funkcję bez wynagrodzenia.
Przewodniczący PZC zrł,ołuje posiedzenia Zarządu. Zaruąd odbyłva posiedzenie
przynajmrrlej raz w rniesiącu oraz zawsze, ilekroć zachodzi potrzeba.

)
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Do z akres u działanta Zar ządu na\eży w sz cz egó l no ś ci :

a) kierowanie działalnościąPZC,
b) rozporządzanie środkami materialnyrr'i i finansami PZC w porozulxieniu z Przewod-

c) współpraca z Caritas ArchidieceĄiŁodzkiej,
d) przygotowyłvanie i zwołyłvanię Zębtania Członków,
e) przygotowanie corocznego sprawozdania nrerytorycznego i finansowego dla Caritas

Archi di ec e zji Ł ó dzki ej or az Zębr ani a C złonków.

§9
PZC reprezentuje Przewodniczący wraz zprzynajmniej jednym członkiem Zarządu.
Na wniosek Przellodniczącego Dyrektor Caritas fi}oze upoważnić do reprezelitowania
PZC Prezesa \\,raz z przynajmniej jednym członkienr Zarządu.

§l0
1. Zebrarrie Członkorł,PZC odbyrva się przynajmniej razw roku oraz zawsze wówczas, gdy

zachodzt potrzeba. Zwołane zgodnie z § 7 i § 10 pkt. 2 - 4 jest prawomocne przy
obecności co rrajrnrriej '/^ członkow zwyczajnych. W Zebraniu Członkórł, uczestniczą
czł onkorv i e zrr- l,c z aj tri P ZC, członkowi e Zar ządu or az P r zewodni cz ący.

2. O z,uł-ołaniu Zebrarria Członkórv PZC informuje się w sposób zwyczajowo ustalony
lv dariej paratii dla ogłoszeń duszpasterskich.

3. Zebranie Członków lnoze wypowiadać się we wszystkiclr sprawach dotyczących PZC,
a \\ szczególności:
a) zaty-tęrdza sprawozdanie Zarządu,
b) rozstrzyga ,,vnioski członków, o ile były uwzględnione lv porządku obrad.
c) rł,r,btera członków Zarządu,
d) na rł,niosek Przewodrricząaęgo PZC odwołuje członkow Zarządu,
e) rł,nioskuje do Dyrektora Caritas Archidiecezji Łodzkiej o rozwięanie PZC

lł-iększością % głosow obecnych człorrków uprawnionycłi do głosowatria.
4. \\rszl,scv członkowie rnają równe plawo głosowania. Uchwały Zńrania Członków

zapadajązlł,,vkłąwiększościągłosów, z wyjątkiem § 10 pkt. 3 e).

Rozdział IV
członkostwow pzc

§11
1. Członkostlł,o lv PZC dzieli się rra:

a) zrł,vczajne - wolontariusze pracujący systematycznie d7a ręalizacji misji Caritas,
kt ó rz,v zł o żyli d ekl ara cj ę c złonka zw y czajne go,

b) rł,spierające - osoby flzyczne lub prawne deklarujące swoją stałą okresową ofiarę
finansolł,ą na wsparci e rea7lzacji misji Caritas.

2. Z PZC mogą."ł,spółpracować wolontariusze, ktorzy nie są członkami PZC, z zachowanienr
odrębn_vch przepi sow dotyczących pracy wolorrtariuszy.

3. Wszvstkicłl rr,olontariuszy PZC obowiązuje tajernnica w odniesieniu do spraw i osób,
którl,rn pomagają.

4. Utrata członkostrr a rrastępuje w wyniku rezygnacji człorrka PZC lub decyzji Przewod-
niczącego podjętej na r,ł,niosek ZarząduPZC.



Rozdział V
środki materialne

§12
PZC czerpie potrzebne do prowadzęnia działalności statutowej środki materialne w naturze
i gotówce zrożnychźrodel, a w szczególności:

a) dochodów zimprez (festyny, loterie, aukcje, zabawy),
b) ofiar pieniężnych i w naturze,
c) dotacji insty,tucji kościelrrych i publicznych.
d) darowizn. spadkórv i zapisów,
e) funduszólł, parafialnych,
0 własnej działalności gospodarczej,
g) innych źrodeł według praktyki parafialrrej i diecezjalnej.

§13
1, PZC posiada odrębny rachunęk bankowy, na którym gromadzi środki dla realizacji celów

statutotł,r,clr.
ż. W karcie rlzotólr- podpisow podpisy składają Przewodniczący i członkowie ZarząduPZC.
3. Do d1,,sporrorł,ania środkami zgromadzonyni na rachunku wymagany jest podpis

Przerł,odnicza.cego i jednego z członków ZarząduPZC.

1.
§14

PZC nie 1na pra\łra zaciągania zobowięań w postaci kred5,tow i pożyczek oraz zawlera-
lria irullch utnów. z zastrzeżeniem pkt. 2, bez pisemnej zgody Dyrektora Caritas
Arclii di ec e zli Ło dzklej.
PZC na pra\\lo ubiegania się o dotacje i granty na prowadzenię swojej działalności
statutolr-ej i zarł,ieranie umów z tym związanych, po uzyskaniu pisernnej zgody Dyrektora
C arit a s Archi di ece zji Łó dzkiej,
Podjęcie działalności gospodarczej przezPZC wymaga pisernnej zgody Dyrektora Caritas
Archi di ec e zjt Łódzkiej.

§15
1. Okresem sprawozdawczynPZCjest rok kalendarzowy.
2. W ciąrru rniesiąca od zakończenia roku sprawozdawczego PZC przesyła pełne sprawo-

zdanie mer}toryczne i finansowe do Caritas ArchidiecezjiŁódzkiĄ.
3. Dl,rektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej ]ub osoba ptzęz niego upowazniona" za zgodą

Biskupa Ordynariusza, ma prawo kontroli rnajątku, dokurnentacji i gospodarki finarrsowej
PZC ir kazdym czasie.

Rozdział VI
Dokumentacj a działalności

§16
1. PZC dokumentuje slvoją działalnośc zgodnie z w7Ąycznymi i wzorami przekazan5nnt

przez Cantas ArchidieceĄiŁódzkiej, a w szczególności poprzez:
a) prorvadzenie kartotek osób potrzebuj ącyclr,
b) e,uvidencję otlzymanych i przekazanych darów rzeczowych
c) pror.ł,adzenie dokurnerrtacji finansowej,
d) pro,ul,adzenie protokołów spotkań
e) pro,nł,adzenie krorriki.

ż.

J.
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5.

2, DokumentacjaPZC, z wyjątkiem § 16 pkt 1e), pozostaje w całości do wyłącznęgo wglądu
Przewodniczącego, członków Zarządu PZC, BiskupaDiecezjalnego i Dyrektora Caritas
ArchidieceĄi ŁódzkiĄ 1ń ich upowaznionych przedstawicieli.

3. W przypadku realizowania przez PZC zadań zleconych przęz administrację publiczną
należy prowadzió dokumentacj ę wl,rnag aląprzez zleceniodawcę.
Dostęp do dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania przysługuje podmiotom
wskazan;rm przęz zleceniodawcę w umowie oraz podmiotom wymienionym w § 16 pkt 2.
Prowadzenie dokumentacji zawierającej dane osobowe wymaga zachowania nalezytej
staranności t przestrzegania w tym zakresie przepisów prawa o ochronie danych
osobowych. Dostę do danych osobowych zbieranych w ramach dokumentaąi PZC
powinien być ograniczorry.

6. W przypadku prowadzenia przezPZC działalności gospodarczej należy spełnić wszystkie
obowiązki nakładane przęz odpowiednie przepisy prawa, zarówno przy jej podejrnowaniu,
jak też prorł,adzeniu.

1. Dokurnentacja bieząca i archiwalrra PZC przechowyłvana jest w siedzibie parafii
z zachclrvani ern oborł, i ązuj ącycli przepi sów prawa.

§17
1. Pralł,o podpis.lri-arria umów przysługuje łącznie Przewodniczącemu i jednemu z członkow

Zarzalu PZC. zgodnie z § 9 ust. 1 niniejszego Statutu.
2. Wszelkie irrne pisma, dokutnenty i informacje PZC wychodzące na zewnątrz wymagają

podpi su Przerł,odnic zącego P ZC .

Rozdział VII
Formacja charytatywna i edukacja członków

§l8
1. Członkorvie PZC mają obowiązek troszczęnia się o pogłębienie własnego zycia religij-

ne_go oraz dokształcania się w dziedzinię pracy clrarytatyłvnej.
2. Przl,najlnnlej raz w miesiącu powinny odbyr,vać się spotkania członków PZC obejmujące:

a) tbnnację religijną
b) tbnnację metodyczno - dydaktyczną
c ) spra\\,y organizacyjne.

3. Oboił,iazkiem członkow zwyczajnycłr PZC jest uczestniczenie w spotkaniach fonna-
c;,jn.vch i szkoleniach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej w celu
do skonal eni a podej mowarrej posługi miłosierdzia.

Rozdział VIII
RozwiązaniePZC

§19
PZC noże Tozw),ązac Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej za zgodą Biskupa Diece-
zjalnego:

a) z rr,łasnej inicjatyłr y.
b) na rł,niosek Zebrania Członków PZC,popartego % głosów,
c) na rł,niosek Przelvodniczącego PZC.



1.

§20
W przypadku rozwiązanta PZC jego środki materialne przekazywane są lla działalność
charytatyr,vrrą zgodnie z decyzją o przeznaczetriu środków materialrrych i finansowych
podjętą przęz Dyrektora Caritas ArchidieceĄtŁódzkiej w porozumieniu z Przewodniczącp
PZC.

Rozdział IX
Symbole i święta

§2l
PZC używa pieczęci o treści: Parafialny Zespoł Caritas przy parafti p.*. Sw. Teodora
Męczennika i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kociszęwl,e i logo Caritas. Logo
Caritas składa się z symbolu przedstawiającego równoramienny krzyż, uzupełrriony
potrójnyrni t-alistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między
ramiotrami Wzyża oraz napisu CARITAS stylizowanego na syrnbol sefca, znajdującego
się rv cerrtralrrej części pola krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się, umieszczony
centralnie napis CARITAS. Całość obramowana jest czerwonym konturem z
zaokraglorrrłni naroznikami. Wszystkie elementy logo są j ednokolorowe.
PZC ma pra\\,o posługiwarria się znakiem Caritas z zachowaniem odrębriych przepisów
i zaleceń.
Srviętern patronalnyn PZC jest Swięto Miłosierdzia Bozego.

Rozdział X
Przepisy końcowe

§22
Niniejsz1, statut r,r,clrodzi w życie z dniem podpisarria.

ll'zór lliltiejszego statutu został przyjęty i zahtierdzon)) przez Jego Ekscelencję Księdza
Arctbishrya lI'ładllsława Ziółka Metropolitę Łódzkiego u, dniu 30 czeru,ca 2012 r.

'aĄłka

bdzkiej
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Łódź. dnia 2 stycznia 201 8 r.


