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……………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………….. 
(kod i miejscowość) 

…………………………………………………………………………………… 
Pani/Pan Dyrektor szkoły 

....................................................................................... 

(telefon kontaktowy) 
zwana dalej „Caritas” zwana dalej „Szkołą” 

 
W celu zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowanie przez nich dzieł 
miłosierdzia, powołuje Szkolne Koło Caritas, zwane dalej  „Kołem”.  

Organizacje oraz zasady działalności Szkolnego Koła Caritas  określa niniejszy regulamin.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Podstawą prawną powołania Koła są: 

a) § 3 pkt 3 i § 21 lit. b Statutu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z marca 2011 r. 
b)  t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm. 

2. Koło jest organizacją młodzieżową powoływaną przez Dyrektora Caritas, na wniosek Dyrektora Szkoły, działającą na 
terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-
opiekuńczą oraz działalność wychowawczą prowadzoną przez Caritas.  
3. Koło zrzesza młodzież Szkoły, w której zostało powołane, nie wyłączając  młodzieży, która równocześnie należy do innych 
organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów, o ile ich cele i działalność nie są rażąco sprzeczne z działalnością Koła. 
4. Terenem działania Koła jest teren Szkoły. 
5. W podejmowanych działaniach Koło stosuje się także do uregulowań zawartych w Statucie Szkoły. 
6. Działalność Koła będzie ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas. 

 
§ 2 

1. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje  Opiekun Koła, którym jest nauczyciel 
szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły. 

2. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła wyznaczony przez Dyrektora Szkoły i zatwierdzony przez Biskupa 
diecezjalnego. 
 

CELE I ZADANIA KOŁA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 
 

§ 3 
Najistotniejszymi celami działalności Koła jest:  
1) uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy, 
2) krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego, 
3) podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym, 
4) troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej, udział w spotkaniach formacyjnych 
5) rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestnictwa we Mszy św.  
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§ 4 
Zadania Koła obejmują w szczególności: 
1) pogłębienie znajomości nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie, 
2) stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i 

Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę, 
3) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy, 
4) stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i Parafialny Zespół Caritas, na którego terenie działa 

Koło, 
5) pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych, 
6) współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 
 

§ 5 
1. Zadania, o których mowa w § 4 Koło realizuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i 
sposoby działania.  

 
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA. SYMPATYCY KOŁA 

 
§ 6 

1. Członkiem Koła może być każdy uczeń Szkoły, który włączył się w pracę Koła i wypełnia obowiązki wynikające 
z niniejszego regulaminu. 

§ 7 
Każdy członek Koła ma prawo: 

1) uczestniczenia w życiu i działalności Koła oraz wpływania na jego kształt, 
2) posiadania legitymacji członka Koła, 
 

§ 8 
Członkowie Koła mają obowiązek: 

1) życia i pracy w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego, 
2) dążenia do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno być realizowane na trzech 

płaszczyznach: modlitwy, słowa i czynu, 
3) dbania o dobre imię Ojczyzny, Kościoła, Szkoły i Koła, 
4) wypełniania celów i zadań regulaminu, a także decyzji władz Koła,  
5) troszczenia się o rozwój Koła, 
6) uczestniczenia w zebraniach Koła, 
7) posiadania aktualnej legitymacji podczas prowadzenia akcji przez Koło. 
 

§ 9 
1. Przyjęcia w poczet członków Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek osoby ubiegającej  się o przyjęcie do Koła, 

za uprzednią zgodą rodziców (dla kandydatów poniżej 18-tego roku życia).  
2. Członkiem Koła nie może zostać osoba podlegająca karze kościelnej zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

§ 10 
1. Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji Wolontariusza odbywa się w dniu Święta 

Patronalnego Koła lub innym terminie ustalonym przez Opiekuna Koła. 
 

§ 11 
1. W działalność Koła mogą włączać się uczniowie Szkoły nie będący członkami Koła lub uczniowie innej szkoły, na zasadzie 

członka sympatyka Koła. 
2. Członkowie Koła mogą brać udział na zasadzie wolontariatu w pracach różnego rodzaju placówek charytatywnych, 

opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach. 
 

§ 12 
Członkostwo w Kole ustaje na skutek : 

1) ukończenia lub zmiany Szkoły, 
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2) dobrowolnego wystąpienia członka z Koła. 
 

WŁADZE KOŁA 
 

§ 13 
Władzami Koła są: 

1) Zarząd, 
2) Walne Zgromadzenie Członków Koła. 

§ 14 
1. Pracami Koła kieruje Zarząd, w składzie przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik, wybrani przez 

Walne Zgromadzenie Członków Koła spośród członków Koła. 
2.   Opiekę i nadzór nad pracą Zarządu sprawują Opiekun Koła i Asystent Koła. 

 
§ 15 

Do zadań Zarządu należy: 
1) czuwanie nad działalnością Koła na terenie Szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy 

w działaniach zewnętrznych, 
2) inspirowanie członków Koła do podejmowania działań, 
3) ustalanie terminów zebrań Koła, 
4) przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków, kandydatów i sympatyków Koła, 
5) rozstrzyganie spraw spornych między członkami Koła, 
6) reprezentowanie Koła na zewnątrz, 
7) stały kontakt z Caritas i Dyrektorem Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych 

w regulaminie, 
8) decydowanie o wydatkach Koła. 

§ 16 
 

1. Walne Zgromadzenie Członków Koła odbywa się przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego. 
2. Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków Koła należy: 

1)  wybór członków Zarządu Koła, 
2) ustalenie priorytetów zadań Koła na czas do następnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła.  

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków Koła mają prawo udziału Asystent Koła oraz Opiekun Koła z prawem głosu. 
4. Decyzje Walnego Zgromadzenie Członków Koła podejmowane są zwykłą większością głosów członków Koła. 
5. Decyzje Walnego Zgromadzenia Członków Koła są ważne po ich zatwierdzeniu przez Asystenta Koła, Opiekuna Koła i 

Dyrektora Szkoły. 
 

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ KOŁO 
 

§ 17 
1. Wszystkie fundusze zgromadzone przez Koło na cele charytatywne stanowią majątek Caritas jako ofiary zgromadzone 

pod zastrzeżonym prawnie znakiem Caritas i za zgodą Dyrektora Caritas. 
2. Środki pozyskane mają być dysponowane przez Koło zgodnie z celami i misją działalności Caritas Diecezji Warszawsko-

Praskiej (Statut Caritas DWP rozdz. II § 5). 
3. Za środki pozyskane przez Koło oraz ich dysponowanie odpowiada Skarbnik oraz Opiekun Koła. 

 
§ 18 

Do obowiązków skarbnika należy: 
1) prowadzenie zestawienia wpływów i wydatków, 
2) gromadzenie funduszy i przekazywanie ich Opiekunowi Koła, 
3) czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych zgodnie z decyzjami Zarządu, za co osobiście odpowiada, 
4) składanie kwartalnego sprawozdania Zarządowi Koła.  
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§ 19 
1. Caritas nie odpowiada za zobowiązania Koła, a w szczególności za zobowiązania finansowe, które nie były uzgodnione i 
pisemnie zaakceptowane przez Dyrektora Caritas.  
 

PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE
 

§ 20 
Świętem patronalnym Caritas w Polsce jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego - I niedziela 
po Wielkanocy. 

 
§ 21 

1. Koło wybiera swojego Patrona spośród Świętych i Błogosławionych Kościoła Katolickiego, najlepiej tych, którzy 
szczególnie zasłużyli się na polu miłosierdzia. 
2. Koło ustanawia Święto Koła w dniu liturgicznego wspomnienia Patrona Koła. 
3. Koło może ustalić pieśń, która będzie hymnem Koła i modlitwę, która będzie wspólną modlitwą Koła. 

 
§ 22 

1. Koło może używać zastrzeżonego znaku Caritas.  
 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 23 
1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. W przypadku świadomego naruszania regulaminu, 
Zarząd może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka Koła lub wnioskować o usunięcie z 
Koła. 

 
§ 24 

1. Zmiana regulaminu Koła wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie przez Caritas i Dyrektora Szkoły. 
 

§ 25 
1. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Caritas na wniosek Zarządu Koła  lub Dyrektora Szkoły. 
2. Caritas może również rozwiązać Koło, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, gdy jego działalność  przynosi 
poważną szkodę Caritas lub Kościołowi.  

 
§ 26 

1. Gdy Koło zmyka swoją działalność fundusze, które posiada Koło zostają przekazane do Caritas, a majątek Koła 
spożytkowany zgodnie z decyzją Zarządu i wolą członków - zawsze na cele charytatywne. 

 
§ 27 

 
1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem nadania dektetu przez Ordynariusza Diecezji o powstaniu Szkolnego Koła 
Caritas. 
 
 

 
     
 
 

………………………………………………………………………………………. 

(data i podpis Dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej) 

………………………………………………………………………… 

(data i podpis Dyrektora Szkoły) 
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