Tekst jednolity
Statut
Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich
MARTYRIUM

Rozdział I
Przepisy wstępne
§1
Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich Martyrium, zwane dalej Stowarzyszeniem jest
powołane do życia dekretem Biskupa Siedleckiego.
§2
Zgodnie z kan. 312 § 1, 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego Stowarzyszenie jest publicznym
stowarzyszeniem wiernych, zrzeszającym katolików zarówno duchownych jak i świeckich,
należących do Diecezji Siedleckiej, bądź z nią związanych, którzy pragną szerzyć kult
bł. Męczenników z Pratulina.
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§3
Stowarzyszenie z chwilą utworzenia posiada kościelną osobowość prawną. Strukturę
i działalność Stowarzyszenia określają odpowiednie przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego,
prawa państwowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy niniejszego statutu.
§4
1. Stowarzyszenie działa na terenie Diecezji Siedleckiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia są Siedlce.
3. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią okrągłą, zawierającą w centralnym polu graficzne
przedstawienie postaci bł. Męczenników z Pratulina i nazwę w otoku oraz pieczęcią
podłużną z nazwą i adresem Stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia
§5
Główne cele Stowarzyszenie są następujące:
a) przywoływanie historii wydarzeń pokazujących wiarę unitów oraz ich heroiczną
miłość do Boga, Kościoła katolickiego i Ojczyzny w okresie prześladowań;
b) szerzenie kultu błogosławionych Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy
– Męczenników z Pratulina;
c) wspieranie działalności formacyjnej prowadzonej w sanktuarium pratulińskim,
bądź w innych miejscach związanych z historią unii;
d) ukazywanie bogactwa i różnorodności Kościoła powszechnego na przykładzie
współistnienia na Podlasiu tradycji zachodniej i wschodniej;
e) podnoszenie postulatu wolności religijnej i ukazywanie niebezpieczeństwa
płynącego z ideologizacji władzy świeckiej.

§6
Ponadto Stowarzyszenie podejmuje cele szczegółowe:
a) gromadzenie i zabezpieczenie świadectw, przekazów i pamiątek ukazujących
historię unii na Podlasiu;
b) troska o utrwalenie pamięci o unitach w parafiach pounickich;
c) pomoc w przygotowaniu programu i materiałów formacyjnych dla sanktuarium
bł. Męczenników w Pratulinie;
d) pomoc w obsłudze ruchu pielgrzymkowo-turystycznego w Pratulinie;
e) inne działania zmierzające do realizacji celów głównych.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
a) wspieranie badań naukowych;
b) wspieranie twórczości w dziedzinie literatury i innych sztuk;
c) wydawanie i kolportaż publikacji naukowych, popularno-naukowych, literackich
i formacyjno-liturgicznych;
d) organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji, spotkań formacyjnych
i rekolekcji;
e) tworzenie izb pamięci i muzeum unii.
§8
Stowarzyszenie będzie dążyło do stworzenia i prowadzenia:
a) pratulińskiego ośrodka dokumentacji, gromadzącego materiały służące
opracowaniom historycznym, teologicznym i liturgicznym;
b) ekspozycji pamiątek po unitach oraz udostępnieniem w formie graficznej
i multimedialnej informacji na temat unii i Pratulina;
c) wolontariackiej służby na rzecz sanktuarium w Pratulinie.
§9
Dla sprawnego wypełniania poszczególnych zadań Stowarzyszenie może powołać uchwałą
Walnego Zgromadzenia sekcje: historyczną, edytorską, liturgiczną, literacko-artystyczną,
gospodarczą itp.
§ 10
Stowarzyszenie jest fundatorem Fundacji Męczenników Podlaskich „Arka”, powołanej do
życia celem gromadzenia środków materialnych dla wypełnienia jego zadań statutowych.
Stowarzyszenie ma też stałego przedstawiciela w Zarządzie Fundacji.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 11
Art. 11. Stowarzyszenie tworzą:
a) członkowie zwyczajni;
b) członkowie honorowi.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy wierny Kościoła katolickiego, zarówno
duchowny, jak i świecki, spełniający następujące warunki:

a) przedstawi wyrażoną na piśmie pozytywną opinię swego proboszcza
i przynajmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
b) złoży wypełnioną deklarację członkowską z zapewnieniem o gotowości
realizowania celów Stowarzyszenia;
c) ma ukończony 16 rok życia.
2. Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny.
§ 13
1. Członek zwyczajny ma prawo do aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz
korzystania z jego duchowych zasobów.
2. Głównym obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest osobista wierność tradycji wiary
Kościoła na Podlasiu oraz mężne świadczenie o niej wobec innych.
3. Prawo biernego i czynnego głosu w wyborach do władz Stowarzyszenia, członek
zwyczajny nabywa po ukończeniu 18 roku życia.
§ 14
1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje przez:
a) złożenie deklaracji wystąpienia przyjętej przez Zarząd Główny;
b) usunięcie decyzją Zarządu Głównego wskutek lekceważącego podejścia do
obowiązków członka Stowarzyszenia, porzucenia wiary katolickiej lub gorszący sposób
życia.
2. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
§ 15
1. Tytuł członka honorowego przyznaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu
Głównego osobom szczególnie zasłużonym dla sprawy unii lub propagowania kultu
błogosławionych Męczenników z Pratulina.
2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem
doradczym.
§ 16
1. Dla usprawnienia działalności i skuteczniejszego wsparcia lokalnych inicjatyw zgodnych
z celami Stowarzyszenia, na zgodny wniosek przynajmniej pięciu członków zwyczajnych,
Zarząd Główny może powoływać wspólnoty terenowe zwane Kołami.
2. Pełnoletni członkowie Koła wybierają spośród siebie przewodniczącego na czteroletnią
kadencję.
§ 17
1. Zarząd Główny może na wniosek proboszcza oraz przynajmniej jednego członka
zwyczajnego powoływać Parafialne Młodzieżowe Wspólnoty Afiliowane.
2. Opiekę duchową nad Parafialną Młodzieżową Wspólnotą Afiliowaną sprawuje proboszcz,
a organizacyjnie wspomaga go wskazany przez Zarząd Główny członek zwyczajny.
3. Warunki przyjęcia do Parafialnych Młodzieżowych Wspólnot Afiliowanych oraz zakres
i sposób ich działania określa odrębny regulamin.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia;
b) Rada Główna;
c) Zarząd Główny.
§ 19
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Przewodniczącego
Rady Głównej co cztery lata jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwołane przez
Przewodniczącego Rady Głównej na wniosek:
a) Biskupa Siedleckiego;
b) Rady Głównej;
c) Zarządu Głównego;
d) co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) ocena pracy Rady Głównej i Zarządu Głównego upływającej kadencji;
b) wybór Rady Głównej oraz jej przewodniczącego;
c) wybór członków Zarządu Głównego, za wyjątkiem prezesa;
d) wskazanie kierunków działań Stowarzyszenia na kolejny czteroletni okres;
e) podjęcie decyzji o powołaniu sekcji Stowarzyszenia oraz wskazanie jej kierownika;
f) ocenienie potrzeby zmian w statucie Stowarzyszenia i wypracowanie propozycji
nowych zapisów;
g) podjęcie decyzji o wprowadzeniu składek członkowskich, ewentualne ustalenie ich
wysokości oraz wszystkich późniejszych zmian.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały:
a) bezwzględną większością głosów pełnoletnich zwyczajnych członków
Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu, w sprawach wskazanych w punkcie b) i c)
poprzedniego ustępu;
b) zwykłą większością głosów wszystkich zwyczajnych członków Stowarzyszenia
obecnych na posiedzeniu, w pozostałych sprawach.
5. Przewodniczący Rady Głównej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem
powiadamia zwyczajnych i honorowych członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu
Walnego Zgromadzenia oraz o jego programie. On też kieruje obradami i decyduje
o tajności, bądź jawności głosowań.
§ 20
1. Rada Główna liczy od 5 do 7 członków i jest powoływana przez Walne Zgromadzenie na
czteroletnią kadencję.
2. Pracami Rady Głównej kieruje przewodniczący, wybrany przez Walne Zgromadzenie,
sami zaś członkowie wybierają na swoim pierwszym posiedzeniu wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
3. Rada Główna winna zbierać się przynajmniej raz w roku.
4. Do zadań Rady Głównej należy:
a) ocena rocznych sprawozdań Zarządu Głównego i następnie przedstawianie ich
Biskupowi Siedleckiemu;
b) nadzorowanie pracy nad przygotowaniem czteroletniego sprawozdania
z działalności Stowarzyszenia celem przedstawienia go na Walnym Zgromadzeniu;
c) uchwalenie regulaminu Parafialnych Młodzieżowych Wspólnot Afiliowanych;
d) powoływanie w razie potrzeby, trzyosobowej Komisji Rewizyjnej, złożonej
z członków Rady;

e) czuwanie nad całością działalności Stowarzyszenia oraz prawidłowością
wypełniania własnych zadań przez jego organa.
§ 21
1. Zarząd Główny składa się z prezesa mianowanego przez Biskupa Siedleckiego spośród
duchownych członków Stowarzyszenia oraz od 2 do 4 osób wybieranych przez Walne
Zgromadzenie na okres czterech lat.
2. Zarząd wybiera ze swego grona kwestora i sekretarza.
3. Zarząd winien być zwoływany na zebranie przez prezesa przynajmniej cztery razy w roku.
4. Do zadań Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:
f) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
g) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
h) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z członkostwem Stowarzyszenia,
Kołami terenowymi oraz Parafialnymi Młodzieżowymi Wspólnotami
Afiliowanymi;
i) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
j) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności oraz czteroletniego
sprawozdania na Walne Zgromadzenie.
§ 22
1. Prezes Zarządu Głównego czuwa w imieniu Biskupa Siedleckiego nad właściwym
charakterem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ma prawo składać
w imieniu Stowarzyszenia oświadczenia woli, które jednak do ważności wymagają także
podpisu kwestora.
2. Kwestor odpowiada za bieżące finanse Stowarzyszenia.
3. Sekretarz Zarządu Głównego protokołuje zebrania, prowadzi korespondencję Zarządu
i przechowuje dokumenty.
§ 23
Rada Główna oraz Zarząd Główny podejmują swoje decyzje bezwzględną większością
głosów przy obecności co najmniej połowy składu. Jeśli po dwóch głosowaniach liczba jest
równa wtedy przeważa głos przewodniczącego Rady, bądź prezesa Zarządu.
§ 24
W wyjątkowych sytuacjach Biskup Siedlecki może zadecydować o przedterminowym
zakończeniu kadencji Rady i Zarządu, bądź przedłużeniu ich uprawnień na kolejną kadencję
bez zwoływania Walnego Zgromadzenia.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 25
1. Stowarzyszenie ma prawo nabywania, posiadania, zarządzania i zbywania (alienowania)
mienia ruchomego i nieruchomego, a także korzystania z własnego konta bankowego.
2. Na majątek Stowarzyszenia składają się działki rolne położone w miejscowości Pratulin,
środki przekazywane przez Fundację Męczenników Podlaskich „Arka”, darowizny, dotacje,
zapisy i składki członkowskie.
3. Wszelkie dochody winny być kierowane wyłącznie na działalność statutową
Stowarzyszenia.

§ 26
Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na zabezpieczenie zobowiązań jego
członków lub innych osób fizycznych, bądź prawnych.
§ 27
Decyzje odnoszące się do zarządzania majątkiem Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
Główny, jednak w sprawach o większej wartości materialnej należy wcześniej uzyskać
pozwolenie Biskupa Siedleckiego.
§ 28
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, majątek przechodzi na Diecezję Siedlecką
i o jego przeznaczeniu decyduje Biskup Siedlecki.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 29
Zmiany w niniejszym statucie wprowadza Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, jednak
wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu przez Biskupa Siedleckiego.
§ 30
Stowarzyszenie może przestać istnieć:
a) na mocy uchwały o jego rozwiązaniu, przyjętej przez Walne Zgromadzenie
większością ¾ głosów, przy obecności przynajmniej ¾ liczby członków zwyczajnych;
b) decyzją Biskupa Siedleckiego podjętą po wysłuchaniu zdania Rady Głównej oraz
Zarządu Głównego, podjętą z poważnych przyczyn.
§ 31
Środki materialne pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przechodzą na Diecezję
Siedlecką.
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