
REGULAMIN 

SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS 

W DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ 
 

 

Szkolne Koła Caritas w Diecezji Sosnowieckiej, zwane dalej „Kołami”, działają na podstawie 

art. 56 ustawy o systemie oświaty 7 września 1991 r. oraz § 8 ust. 5 statutu Caritas Diecezji 

Sosnowieckiej, zwanej dalej „Caritas”. 

 

Rozdział I 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Koło jest organizacją społeczną działającą na terenie szkoły i jako taka podlega nadzorowi 

jej dyrektora. 

2. Koła działają  z motywacji chrześcijańskiej solidarności z człowiekiem potrzebującym 

pomocy i w miarę możliwości włączają  się w działalność pomocową i wychowawczą 

Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Z tych względów pozostają w zakresie podejmowanych 

działań pod nadzorem dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej.   

3. Koła stosują się w swej działalności do uregulowań zawartych w statucie szkoły i statucie 

Caritas Diecezji Sosnowieckiej. 

 

§ 2 

 

1. Koło zostaje powołane do życia na mocy porozumienia zawartego przez dyrektora szkoły 

z dyrektorem Caritas. Koło zrzesza uczniów szkoły.  

2. Bieżącą opiekę o charakterze wychowawczym i organizacyjnym sprawuje nad Kołem 

jego opiekun. Opiekun wywodzi się z grona pedagogów szkoły i zostaje wskazany w 

porozumieniu, o którym mowa w ust.1. Dyrektor szkoły każdorazowo informuje 

dyrektora Caritas o zmianie opiekuna. 

 

 

Rozdział 2 

 

CEL I ZADANIA KÓŁ ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 3 

 

Podstawowym celem Kół jest praktyczna realizacja chrześcijańskiej zasady miłości bliźniego 

w odniesieniu do każdego człowieka bez względu na jego przekonania, wyznanie, 

narodowość i rasę. Celem równorzędnym jest kształtowanie wśród członków Kół postawy 

otwarcia na drugiego człowieka, odpowiedzialności, uczciwości, rzetelnej pracy i 

umiejętności współdziałania, jak również propagowanie tych postaw w środowiskach, w 

których działają Koła. Oba cele członkowie Kół realizują przez podejmowanie konkretnych 

zadań w szkole,  parafii i środowisku lokalnym. 

 

 



§ 4 

 

Zadania Kół obejmują w szczególności: 

a. rozeznawanie potrzeb ludzkich w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie 

oraz niesienie możliwej pomocy, 

b. uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkich potrzeb, 

c. udział w akcjach i stałą współpracę z Caritas na szczeblu diecezji i parafii, 

d. współdziałanie w zakresie działań pomocowych z innymi organizacjami 

młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 5 

 

Zadania, o których mowa w § 4, Koła realizują między innymi przez: 

a. włączanie się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych, 

b. posługę wobec osób potrzebujących żyjacych w ich środowisku, 

c. organizowanie spotkań, imprez i szkoleń o wymowie charytatywnej, 

d. propagowanie idei pomocy potrzebującym przez wydawanie gazetek, prowadzenie 

stron internetowych; 

e. udział w kwestach,  zbiórkach i akcjach organizowanych przez Caritas. 

 

 

 

Rozdział 3 

CZŁONKOWIE KÓŁ 

 

§ 6 

 

Koła zrzeszają uczniów szkoły wyrażających chęć uczestnictwa w Kole i wypełnianie 

zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu. W przypadku  kandydata poniżej 18-

tego roku życia wymagana jest zgoda rodziców. 

 

 

§ 7 

 

Członek Koła ma prawo do: 

a. uczestniczenia w życiu i działalności Koła oraz wpływania na jego funkcjonowanie, 

b. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego dotyczącego osób wybieralnych 

ze składu Zarządu Koła, 

c. posiadania legitymacji członkowskiej Koła, 

d. posiadania identyfikatora podczas realizowania zadań Koła. 

 

 

§ 8 

 

Członek Koła ma obowiązek: 

a. uczestniczyć  w pracach i zebraniach Koła;  

b. godnie reprezentować Koło oraz ideę chrześcijańskiej miłości bliźniego; 

c. stosować się do przepisów niniejszego regulaminu oraz decyzji władz Koła i osób je 

nadzorujących; 

d. troszczyć się o rozwój Koła. 



 

 

§ 9 

 

1. W działalności Koła mogą włączać się uczniowie nie zrzeszeni lub uczęszczający do innej 

szkoły na zasadzie sympatyków Koła. 

2. Absolwent szkoły, który był członkiem Koła i pragnie kontynuować pracę w Kole 

podejmując wszystkie związane z tym obowiązki, może do niego należeć na zasadzie 

członka-seniora. Członek-senior nie posiada prawa wyborczego.  

 

 

§ 10 

 

Członkostwo w Kole ustaje przez: 

a. ukończenie lub zmianę szkoły; 

b. wystąpienie; 

c. skreślenie przez Zarząd Koła. 

 

 

Rozdział 4 

ORGANIZACJA KÓŁ 

 

§ 11 

 

Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą: 

a. z urzędu, z głosem decydującym, opiekun Koła; 

b. z wyboru, z głosem doradczym: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i skarbnik 

wybierani w tajnym głosowaniu z własnego grona przez członków Koła. 

 

§ 12 

 

Opiekun Koła: 

a. sprawuje pieczę nad całością działalności Koła; 

b. włącza sprawowanie swojej funkcji w realizację programu wychowawczego szkoły; 

c. prowadzi z pomocą Zarządu merytoryczną i finansową dokumentację działalności 

Koła; 

d. w razie potrzeby reprezentuje Koło w kontaktach z dyrektorem szkoły i dyrektorem 

Caritas. 

 

§ 13 

 

Do zadań Zarządu Koła należy: 

a. planowanie przy współudziale wszystkich członków kierunków formacji i działalności 

Koła w danym roku szkolnym, 

b. inspirowanie członków Koła do podejmowania działań, 

c. tworzenie sekcji w ramach Koła; 

d. zwoływanie i prowadzenie zebrań Koła: 

e. przyjmowanie i usuwanie członków i sympatyków Koła; 

f. rozstrzyganie spraw spornych między członkami Koła; 

g. reprezentowanie Koła na zewnątrz; 



h. decydowanie o wydatkach Koła i kontrola aktywności finansowej; 

i. przedstawianie dyrektorowi szkoły i dyrektorowi Caritas rocznego planu działalności 

Koła na najbliższy rok szkolny oraz rocznego sprawozdania z działalności Koła, w 

tym rozliczenia finansowego, za ubiegły rok szkolny w terminie do 30 września. 

 

§ 14 

 

Wszelkie istotne decyzje dotyczące działalności i finansów Koła są podejmowane przez 

uprawnione osoby jawnie i po konsultacji z ogółem członków Koła. 

 

Rozdział 5 

MAJĄTEK I FUNDUSZE KÓŁ 

 

§ 15 

 

Majątek Koła stanowią: 

a. składki członkowskie i inne dobrowolne zobowiązania członków na rzecz Koła, 

b. środki finansowe z innych źródeł przeznaczone na potrzeby Koła. 

  

§ 16 

 

1. Fundusze pozyskane przez Koło na cele charytatywne z własnej inicjatywy są majątkiem 

szkoły i winny być wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Fundusze pozyskane przez Koło na cele charytatywne w ramach działań zainicjowanych 

przez Caritas są majątkiem Caritas i winny być przekazane Caritas lub zadysponowane 

zgodnie z odrębnymi ustaleniami. 

3. W szczególnych wypadkach dyrektor Caritas może wyrazić zgodę na gromadzenie przez 

Koło większej ilości środków finansowych na ściśle określony cel na specjalnym 

subkoncie prowadzonym przez Caritas. Środki te winny być wydatkowane za wiedzą 

dyrektora Caritas według intencji ofiarodawcy z zachowaniem wszelkich wymogów 

księgowości Caritas. 

4. W razie niewykorzystania środków, o których mowa w ust. 2 i 3 na pierwotnie założony 

cel, dyrektor Caritas przeznaczy je na inne cele charytatywne. 

5. Caritas nie odpowiada za majątek i fundusze Koła poza sytuacjami wskazanymi                         

w ust. 2 i 3. 

 

Rozdział 6 

 

PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE 
 

§ 17 

 

Członkowie Koła mogą wspólnie wybrać patrona Koła spośród świętych i błogosławionych, 

którzy szczególnie zasłużyli się na polu chrześcijańskiego miłosierdzia, i ustanowić święto 

Koła w dniu liturgicznego wspomnienia tej osoby.  

 

§ 18 

 

Koła mają prawo posługiwać się podczas pełnienia swoich zadań zastrzeżonym znakiem 

Caritas. Jest to czerwony, równoramienny krzyż z potrójnymi promieniami falistymi 



wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz słowem 

"Caritas" wpisanym w formie serca w środek krzyża z napisem: "Szkolne Koło Caritas" w 

otoku. Sposób posługiwania się identyfikacją wizualną określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 7 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 19 

 

Rozwiązanie Koła wymaga rozwiązania w formie pisemnej porozumienia, o którym mowa w 

§ 2. Rozwiązać porozumienie może każda ze stron porozumienia w dowolnym czasie na 

wniosek Zarządu Koła lub z innej ważnej przyczyny. 

 

§ 20 

 

Likwidację majątku i funduszów Koła przeprowadza Zarząd Koła lub osoba wyznaczona 

przez dyrektora szkoły. Majątek Koła spożytkowany zostanie zgodnie z wolą członków Koła. 

Fundusze, o których mowa w § 16 ust.1 przekazane zostaną szkole i spożytkowane na cele 

charytatywne. Fundusze, o których mowa w § 16 ust.2 i 3 przekazane zostaną Caritas i 

spożytkowane na cele charytatywne. 

 

§ 21 

Zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej w postaci jednobrzmiących 

porozumień między dyrektorem Caritas a dyrektorami szkół, w których działają Koła. 

 

 


