Statut
Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”
Rozdział I.

Postanowienia ogólne

Art. 1. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”, zwane dalej „Patronat”, jest
Stowarzyszeniem, którego celem jest:
- niesienie pomocy duchowej, materialnej i prawnej osobom pozbawionym wolności,
zwolnionym z zakładów karnych oraz członkom ich rodzin, zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
- inicjowanie i uczestnictwo w zapobieganiu przestępstw i wykluczeniu społecznemu,
- prowadzenie działalności mediacyjnej, w tym łagodzenie następstw popełnionych
przestępstw, zgodnie z zaleceniami Rady Europy,
- wpływanie na humanizowanie wykonywania kar.
Art. 2.
§ 1. Działalność „Patronatu” ma charakter charytatywny.
§ 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą oraz odpłatną działalność
pożytku publicznego, mającą na celu uzyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.
Art. 3.
§ 1.
„Patronat” działa w zorganizowanych oddziałach i kołach na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. „Patronat” może świadczyć pomoc obywatelom polskim pozbawionym wolności
zagranicą.
Art. 4. Siedzibą naczelnych władz „Patronatu” jest miasto stołeczne Warszawa.
Art. 5.
§ 1. W zakresie wykonywania swoich zadań statutowych „Patronat” współpracuje z organami
i instytucjami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, z kościołami oraz z
innymi związkami wyznaniowymi, ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi oraz
osobami prywatnymi i z innymi podmiotami, zwłaszcza wymienionymi w art. 38 § 1 kkw.
§ 2. Zasady współdziałania z organami administracji państwowej pełniącymi zwierzchni
nadzór nad zakładami, w których przebywają osoby pozbawione wolności, określa
porozumienie zawarte między tymi organami a Zarządem Głównym „Patronatu”; z organami
terenowymi stosowne porozumienia zawierają oddziały „Patronatu”.
§ 3. „Patronat” współdziała z innymi organizacjami o podobnych celach w krajach należących
do Unii Europejskiej oraz z innymi krajami. „Patronat” na swoją działalność statutową,
zwłaszcza zaś pomoc byłym więźniom i rodzinom więźniów może się ubiegać o środki z
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz z innych funduszy strukturalnych Unii.
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Art. 6. Na podstawie statutu mogą być powoływane oddziały terenowe „Patronatu” oraz koła.
Art. 7. „Patronat” może za zgodą Zarządu Głównego przystąpić do federacji (porozumienia),
stowarzyszeń polskich lub międzynarodowych, których zadania są zbieżne bądź zbliżone do
celów działania „Patronatu”.

Rozdział II.

Zadania i środki działania

Art. 8.
§ 1. Zadaniem „Patronatu” jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pozbawionym
wolności przede wszystkim bezdomnym i niepełnosprawnym - zwłaszcza w zakładach
karnych i zakładach dla nieletnich oraz aresztach śledczych - bez względu na ich wiek i
podstawę pozbawienia wolności. Jest nim również społeczna readaptacja po zwolnieniu z
zakładu a także pomoc rodzinom osób pozbawionych wolności. „Patronat” stawia sobie za
cel podejmowanie starań o humanizację systemu penitencjarnego i umacnianie w nim
praworządności, a także zapobieganie przestępczości.
§ 2. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych „Patronat” może udzielać pomocy osobom,
wobec których zastosowano inne kary i środki karne niż wymienione w § 1.
Art. 9. Podstawowymi środkami i metodami działania „Patronatu” są zwłaszcza:
1) udzielanie osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom pomocy moralnej, materialnej i
prawnej;
2) uczestniczenie w działalności wychowawczej, prowadzonej w zakładach, w których
przebywają osoby pozbawione wolności, a zwłaszcza w dziedzinie kultury i oświaty,
kultury fizycznej i ochrony środowiska
3) odwiedzanie osób pozbawionych wolności w miejscach ich przebywania;
4) zwracanie się do kompetentnych organów w indywidualnych sprawach osób
pozbawionych wolności;
5) przedkładanie właściwym organom państwowym memoriałów, wystąpień i wniosków w
sprawie zakładów, w których przebywają osoby pozbawione wolności, ich potrzeb i
funkcjonowania oraz opiniowanie aktów prawnych, związanych z materią objęta
zakresem działania patronatu;
6) sprawowanie dozoru nad skazanymi i sprawowanie opieki nad osobami zwolnionymi z
zakładów;
7) indywidualne przygotowywanie poszczególnych skazanych do readaptacji w
społeczeństwie po zwolnieniu z zakładu;
8) przeciwdziałanie bezrobociu oraz promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
skazanych i byłych skazanych, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
9) prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalno – oświatowej i sportowej,
10) organizowanie wypoczynku letniego (lub zimowego)
11) organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów
12) prowadzenie działalności terapeutycznej
13) promowanie wolontariatu i działań na rzecz społeczności lokalnych a także zasad
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równouprawnienia wszystkich obywateli.
14) prowadzenie lub współdziałanie w utrzymywaniu schronisk dla bezdomnych,
zwolnionych
z zakładów, o których mowa w art. 8 §1 lub osób zagrożonych
demoralizacją, a także placówek wsparcia dziennego, domów readaptacji i socjalizacji
oraz spółdzielni socjalnych ;

15) inicjowanie i wspieranie szczególnie ważnych dla praktyki penitencjarnej badań
naukowych;
16) zgłaszanie członka „Patronatu” w charakterze społecznego przedstawiciela w
postępowaniu sądowym i przedstawiciela skazanego w postępowaniu wykonawczym;
17) delegowanie swoich przedstawicieli do wykonywania zadań kontrolnych w zakładach, w
których przebywają osoby pozbawione wolności, zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie społecznej kontroli;
18) współdziałanie z kuratorami sądowymi;
19) uczestnictwo w działaniach wspierających postępowanie mediacyjne.
Rozdział III.

Prawa i obowiązki członków

Art. 10. Członkami „Patronatu” są członkowie zwyczajni, wspierający oraz honorowi.
Art. 11.
§ 1. Członkiem zwyczajnym „Patronatu” może zostać osoba, która cieszy się autorytetem,
wynikającym z trwałych postaw społecznych, opartych na humanistycznym systemie norm, a
ponadto spełnia następujące warunki formalne:
1) jest pełnoletnia;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) pełniona funkcja lub wykonywany zawód nie przeszkadza w zdobyciu zaufania osób
pozbawionych wolności.
Art. 12.
§ 1. Nabycie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego lub zarządu
oddziału, powziętej na wniosek osoby zainteresowanej, rekomendowanej przez dwóch
członków „Patronatu”.
§ 2. Członkiem wspierającym „Patronatu” mogą zostać osoby wymienione w § 1 popierające
materialnie, organizacyjnie lub moralnie cele „Patronatu”, które jednak nie mogą w sposób
systematyczny uczestniczyć w jego pracach organizacyjnych i działalności statutowej.
§ 3. Członkostwo honorowe Zarząd Główny przyznaje osobom szczególnie zasłużonym w
realizowaniu celów oraz ideałów, dla których „Patronat” powołano, w tym również członkom
zwyczajnym i wspierającym.
Art. 13.
§ 1. Członkostwo wygasa w wyniku:

3

1) dobrowolnego wystąpienia z „Patronatu” przez złożenie pisemnego oświadczenia
zarządowi oddziału,
2) skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Głównego lub właściwego zarządu
oddziału,
3) pozbawienia członkostwa praworządnymi orzeczeniami Sądu Koleżeńskiego.
§ 2. Skreślenie z listy członków w trybie art.13 § 1, pkt.2 i pkt.3 może nastąpić na skutek
utraty kwalifikacji, o których mowa w art. 11, nieusprawiedliwionego uchylania się od
wypełniania ciążących na członkach „Patronatu” obowiązków. Do czasu rozstrzygnięcia
sprawy przez zjazd delegatów, w razie odwołania się doń członka „Patronatu”, właściwy
zarząd oddziału lub Zarząd Główny może podjąć uchwałę o zawieszeniu w prawach
członkowskich. O powziętej uchwale o wygaśnięciu członkostwa lub wnioskującej skreślenie
z listy, właściwy zarząd oddziału zawiadamia niezwłocznie Prezydium Zarządu Głównego.
Art. 14. Do obowiązków członka zwyczajnego „Patronatu” należy:
1) uczestniczenie w bieżących pracach „Patronatu” stosownie do swoich uzdolnień i
możliwości organizacyjnych;
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz „Patronatu”;
3) płacenie składek członkowskich.
Art. 15.
§ 1. Członek zwyczajny ma bierne i czynne prawo wyborcze do władz „Patronatu”,
przysługuje mu prawo posługiwania się legitymacją członkowską (względnie
zaświadczeniem) oraz prawo zgłaszania wniosków w sprawie kierunków i form pracy
„Patronatu”.
§ 2. Członek wspierający i honorowy „Patronatu” korzysta z praw członkowskich z
wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
Rozdział IV.

Patronacki opiekun

Art.16. Członkowie „Patronatu” typowani przez Zarząd Główny lub zarządy oddziałów,
którzy uzyskają zgodę kompetentnych organów administracji państwowej na wstęp do
zakładów, w których przebywają osoby pozbawione wolności, pełnią obowiązki patronackich
opiekunów.
Art.17. Kandydatury patronackich opiekunów przedstawia odpowiednim władzom Zarząd
Główny lub zarząd oddziału spośród członków wyróżniających się znajomością zagadnień
penitencjarnych, dojrzałością społeczną i rozwagą.
Art.18.
§ 1. Patronacki opiekun, który pełniąc swe obowiązki nadużył zaufania osób pozbawionych
wolności, dopuścił się poważnego naruszenia prawa albo nie wywiązuje się z nałożonych nań
zadań, zostaje odwołany.
§ 2. Odwołanie następuje uchwałą Zarządu Głównego lub oddziału, od której zwolniony z
funkcji patronacki opiekun może się odwołać do zjazdu delegatów, uchwała zjazdu jest
ostateczna. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia Prezydium Zarządu Głównego zawiesza
patronackiego opiekuna.
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Art.19.
§ 1.Ustanowieni przy określonym zakładzie patronaccy opiekunowie, działający zgodnie z
porozumieniami, o których mowa w art. 5 i w art. 41 pkt. 9:
1) odwiedzają osoby pozbawione wolności w miejscach, w których one przebywają;
2) starają się dostarczać osobom, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub osób bliskich
paczki z żywnością, odzieżą i lekami;
3) organizują zajęcia kulturalne, oświatowe i wychowawcze w porozumieniu z administracją
zakładu;
4) przeprowadzają na osobności rozmowy z osobami pozbawionymi wolności;
5) podejmują się funkcji przedstawiciela skazanego;
§ 2. Patronacki opiekun może wizytować za zgodą odpowiednich władz również inne zakłady
niż ten, przy którym został ustanowiony, jak też miejsca, w których mogą przebywać osoby
pozbawione wolności a także być delegowany do rad lub organów kolegialnych, o których
mowa w kkw.
Art. 20. W przypadku stwierdzenia zaniedbań lub naruszeń praw osób pozbawionych
wolności ze strony administracji zakładu, patronacki opiekun występuje do władz zakładu lub
organów nadzorczych lub zwierzchnich - zwłaszcza zaś do Sądu penitencjarnego lub sędziego
penitencjarnego z wnioskami, jednocześnie powiadamiając o tym Prezydium Zarządu
Głównego i zarząd oddziału.
Art. 21. Szczegółowy zakres działania patronackich opiekunów określają porozumienia
zawarte pomiędzy Zarządem Głównym i centralnymi organami administracji, które pełnią
zwierzchni nadzór nad poszczególnymi rodzajami zakładów, w których przebywają osoby
pozbawione wolności lub zarządami oddziałów i dyrektorami tych jednostek lub zarządy
oddziałów z terenowymi jednostkami penitencjarnymi.
Rozdział V.

Naczelne władze.

Art. 22.
§ 1. Naczelnymi władzami „Patronatu” są:
1)
2)
3)
4)
5)

Zjazd Delegatów;
Zarząd Główny i jego Prezydium;
Rada Główna
Centralna Komisja Rewizyjna;
Sąd Koleżeński.

§ 2. Kadencja władz „Patronatu” trwa 4 lata.
Art. 23.
§ 1. Zjazd delegatów jest najwyższą władzą „Patronatu” i jest zwoływany w trybie
zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
§ 2. Do czasu przekroczenia liczby 300 członków w oddziałach poza Warszawą funkcje
zjazdu delegatów spełnia zjazd członków Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”.
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Art. 24. Do kompetencji zjazdu delegatów należy:
1) uchwalenie ogólnego programu działania „Patronatu”;
2) uchwalenie zmiany statutu, z wyjątkiem jego dostosowania do obowiązujących przepisów
prawnych;
3) uchwalenie budżetu i wytycznych dla przygotowania budżetów terenowych
4) uchwalenie wysokości składek członkowskich;
5) wybieranie członków Zarządu Głównego, Rady Głównej, Centralnej Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego
6) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Centralną
Komisję Rewizyjną i delegatów;
7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych „Patronatu”;
8) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i uchwał Zarządu Głównego, w
tym w sprawie odwołania patronackich opiekunów;
9) decydowanie w sprawie nawiązywania współpracy z instytucjami, o których mowa
w art. 5;
10)
rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Sądu Koleżeńskiego i Centralnej
Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie Zarządowi Głównemu, na wniosek Centralnej
Komisji Rewizyjnej, absolutorium;
11)
podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania „Patronatu” i przeznaczenia jego
majątku;
12)
podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia zjazdu
delegatów;
13)
uzupełnienie składu Zarządu Głównego i Rady Głównej w drodze wyborów lub
kooptacji w czasie trwania kadencji. Kooptacja nie może przekroczyć 1/3 wybranych w
Zarządzie;
14)
podejmowanie uchwał w sprawie odwołania prezesa lub członków Zarządu
Głównego, Sądu Koleżeńskiego i Centralnej Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji.
Art. 25.
§ 1. Zjazd delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny co najmniej raz na cztery lata.
§ 2. Nadzwyczajny zjazd delegatów zwoływany jest na podstawie uchwały Zarządu
Głównego na wniosek centralnej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 50
członków „Patronatu” lub trzech zarządów oddziałów.
§ 3. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajny zjazd delegatów w terminie trzech miesięcy od
dnia złożenia wniosku lub podjęcia uchwały.
§ 4. Zarząd Główny zawiadamia delegatów o terminie zjazdu co najmniej na 30 dni przed
jego rozpoczęciem, przesyłając im jednocześnie proponowany porządek obrad.
§ 5. Nadzwyczajny zjazd delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
Art. 26.
§ 1. W zjeździe delegatów udział biorą:
1) z głosem decydującym delegaci wybrani przez walne zgromadzenie oddziałów terenowych
oraz członkowie naczelnych władz „Patronatu” z głosem doradczym, jeśli nie są
delegatami;
2) z głosem doradczym-pozostali członkowie „Patronatu” przybywający na zjazd z własnej
woli oraz osoby zaproszone;
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§ 2. Zjazd delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugimniezależnie od ich liczby, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. Uchwały zapadają
w głosowaniu jawnym, jednakże na żądanie 1/4 uczestników głosowanie należy
przeprowadzić w sposób tajny.
§ 3. Do ważności uchwał o odwołaniu prezesa, członków Zarządu, Rady Głównej, Komisji
Rewizyjnej lub Sadu Koleżeńskiego wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów.
Art. 27.
§ 1. Zjazd delegatów wybiera spośród członków „Patronatu” Zarząd Główny w liczbie nie
przekraczającej 15 osób.
§ 2. Jeśli dany oddział nie jest reprezentowany w składzie Zarządu Głównego, wyznaczony
przez zarząd oddziału przedstawiciel bierze udział w pracach tego Zarządu z głosem
doradczym.
§ 3. Zarząd Główny wybiera ze swego grona prezesa, a na jego wniosek do dwóch
wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz Prezydium w składzie nie przekraczającym 5 osób.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnione są wszystkie osoby
wchodzące w skład Prezydium, przy czym dla ważności oświadczenia wymagane jest łącznie
działanie trzech członków.
§ 4. Sprawowanie funkcji w Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Koleżeńskim „Patronatu”
wyklucza podejmowanie ich w jakimkolwiek innym jego organie.
Art. 28. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie „Patronatu” na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2) wykonywanie uchwał zjazdu delegatów;
3) kierowanie działalnością „Patronatu” oraz wytycznych do jego oddziałów
4) dysponowanie majątkiem „Patronatu”, podejmowanie czynności prawnych związanych z
obrotem finansowym, ubieganie się o środki finansowe, przyznawane z odpowiednich
funduszów państwowych oraz przyjmowanie zapisów i darowizn;
5) powoływanie patronackich opiekunów oraz odwoływanie ich i zawieszanie w pełnieniu
funkcji;
6) zawieranie porozumień z centralnymi organami administracji państwowej w sprawie
zakresu działania patronackich opiekunów w poszczególnych rodzajach zakładów, w
których przebywają osoby pozbawione wolności;
7) przygotowanie rocznych sprawozdań działalności „Patronatu” i budżetu Zarządu
Głównego
8) zwoływanie zjazdu delegatów i ustalanie liczby i zasad wyboru delegatów na zjazd;
9) powoływanie, zawieszanie, rozwiązywanie oddziałów terenowych i kół oraz sprawowanie
nadzoru nad ich działalnością;
10) delegowanie przedstawicieli do centralnych organów opiniodawczych i doradczych, które
zajmują się zapobieganiem przestępczości, postępowaniem ze skazanymi oraz ich
społeczną adaptacją;
11) wprowadzanie zmian do statutu, niezbędnych ze względu na obowiązujące przepisy
prawne;
12) przedkładanie właściwym organom opinii o aktach prawnych i reformach związanych z
funkcjonowaniem zakładów izolujących osoby pozbawione wolności;
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13) podejmowanie uchwał w sprawach „Patronatu”, które nie zostały zastrzeżone do
kompetencji innych władz;
14) kontrola zgodności działania oddziałów ze statutem i przyjmowania rocznych sprawozdań
z oddziałów
15) przyjmowanie nowych osób w poczet członków „Patronatu” do koła działającego przy
Zarządzie Głównym.
Art.29.
§ 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes co najmniej raz na sześć miesięcy; uchwały Zarządu
zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków
Zarządu.
§ 2. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 3. Obsługę sekretarską i biurową Zarządu Głównego jego Prezydium oraz Rady Głównej
zapewnia Zarząd Oddziału Warszawskiego.
Art.30.
§ 1. Członkowie Zarządu Głównego wybierają ze swego grona Prezydium. W skład
Prezydium Zarządu Głównego wchodzą z urzędu: prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik.
§ 2. Prezydium kieruje bieżącą działalnością „Patronatu” z upoważnienia i w zakresie
zleconym mu przez Zarząd Główny.
§ 3. Pracami Prezydium kieruje prezes. Posiedzenie zwołuje co najmniej raz na trzy miesiące.
Art. 31.
§ l. Zjazd delegatów wybiera spośród członków oraz innych osób cieszących się autorytetem
społecznym „Patronatu” Radę Główną w liczbie nie przekraczającej 15 osób.
§2. Rada Główna jest organem doradczym dla Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów.
§3. Rada Główna wybiera ze swego grona przewodniczącego, a na jego wniosek zastępcę i
sekretarza.
§4. Rada Główna, powołana zgodnie z §1, w drodze uchwały może powołać w jej skład
innych członków w liczbie nie przekraczającej 15.
Art. 32.
Do kompetencji Rady Głównej należy:
1) reprezentowanie „Patronatu” na zewnątrz i działanie w jego imieniu za zgodą i
upoważnieniem Zarządu Głównego;
2) inicjowanie uchwał i zaleceń dla zjazdu delegatów i Zarządu Głównego;
3) wspieranie Zarządu Głównego w ubieganiu się o środki finansowe, przyznawanie z
odpowiednich funduszów państwowych
4) delegowanie przedstawicieli do centralnych organów opiniodawczych i doradczych, które
zajmują się zapobieganiem przestępczości, postępowaniem ze skazanymi oraz ich
społeczną readaptacją;
5) przedkładanie właściwym organom opinii o aktach prawnych i reformach związanych z
funkcjonowaniem zakładów izolujących osoby pozbawione wolności;
6) przygotowywanie i opiniowanie projektów działań związanych z działalnością statutową
„Patronatu”.
Art. 33.
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§ l Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący co najmniej raz na sześć miesięcy; uchwały
Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby
członków Rady.
§ 2. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 3. Obsługę sekretarską i biurową Rady zapewnia Zarząd Oddziału Warszawskiego.

Art.34.
§ 1. Centralna Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 członków.
§ 2. Centralna Komisja Rewizyjna kontroluje przynajmniej raz w roku całokształt działalności
„Patronatu”, a zwłaszcza gospodarkę finansową oraz zgodność jego działania ze statutem, a
także opiniuje sprawozdania Zarządu Głównego i przedstawia zjazdowi delegatów wnioski w
sprawie absolutorium.
§ 3. Uchwały Centralnej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Komisji.
Art. 35.
§ 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, którzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego i sekretarza.
§ 2. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami „Patronatu”, powstające na tle
prowadzonej w nim działalności, oraz rozpatruje zarzuty wysunięte przeciwko członkom
„Patronatu”, a polegające na nie przestrzeganiu statutu, regulaminów i uchwał powziętych
przez jego władze.
Art. 36. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1) nagana;
2) zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku;
3) pozbawienie członkostwa.
Art.37.
§ 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do zjazdu delegatów; uchwała
zjazdu delegatów jest ostateczna.
§ 2. Organizację i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim oraz tryb rozpatrywania
odwołań określi regulamin uchwalony przez zjazd delegatów.
Rozdział VI.

Oddziały terenowe „Patronatu”

Art.38.
§ 1. Oddziały terenowe powstają na mocy uchwały Zarządu Głównego. Oddziały mogą
posiadać osobowość prawną.
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§ 2. Oddział zostaje powołany wtedy, gdy na danym terenie jest co najmniej 5 członków.
Jeden oddział może zasięgiem działania obejmować więcej niż jedną określoną jednostkę
administracji terenowej.
§ 3. Oddziały terenowe posiadają własne konto bankowe oraz nr NIP i REGON, wynikające z
właściwych przepisów, gromadzą środki finansowe na działalność statutową, z których
rozliczają się samodzielnie we właściwych organach i instytucjach.
§ 4. Za zgodą Zarządu Głównego przy tym Zarządzie i przy oddziałach terenowych mogą być
powoływane koła.
Art. 39.
§ 1. Władzami oddziałów terenowych są:
1) walne zgromadzenie,
2) zarząd,
3) komisja rewizyjna,
§ 2. Kadencja władz oddziału terenowego trwa 4 lata.
Art. 40. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą oddziału terenowego i tworzą je
wszyscy członkowie „Patronatu” działający na jego terenie; jest zwoływany w trybie
zwyczajnym i nadzwyczajnym.
Art. 41. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:
1) wybór delegatów na zjazd delegatów;
2) rozpatrywanie sprawozdań zarządu i podejmowanie - na wniosek komisji rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielania zarządowi absolutorium;
3) wybór zarządu i komisji rewizyjnej oddziału o ustalonej liczbie członków oraz
przekazywanie zjazdowi delegatów opinii w sprawie kierunków jego działania jako
całości;
4) dysponowanie środkami finansowymi na działalność statutową, zgodnie z wytycznymi
Zarządu Głównego;
5) podejmowanie uchwał w sprawie odwołania prezesa oddziału, członka zarządu i komisji
rewizyjnej oraz delegatów na zjazd delegatów przed upływem kadencji, gdy nie mogą
pełnić swych funkcji ze względów obiektywnych lub gdy utracili zaufanie wyborców, albo
zostali zawieszeni w pracach bądź zostali pozbawieni członkostwa;
6) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd, komisję rewizyjną lub
członków oddziału;
7) uzupełnianie składu władz oddziału w drodze wyborów lub kooptacji w czasie trwania
kadencji. Kooptacja nie może przekroczyć 1/3 wybranych na zjeździe.
Art.42.
§ 1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd raz na 4 lata.
§ 2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest na mocy uchwały Zarządu
Głównego, zarządu oddziału, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 liczby członków
oddziału.
§ 3. Postanowienia art. 26 § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio.
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Art.43.
§ 1. Walne zgromadzenie wybiera spośród członków oddziału zarząd w liczbie do 11 osób
oraz komisji rewizyjnej w liczbie 3 osób.
§ 2. Postanowienia art. 27 § 3 stosują się odpowiednio.
§ 3. Zarząd oddziału wybiera na wniosek prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
Art.44.
§ 1. Do kompetencji zarządu oddziału należy:
1) zwoływanie walnego zgromadzenia;
2) realizowanie celów statutowych;
3) reprezentowanie oddziału „Patronatu” na terenie objętym jego działalnością;
4) przyjmowanie nowych członków (lub skreślenie) i przedstawienie wniosku w
sprawie
skreślenia członków w trybie art. 13 § 1 oraz podejmowanie uchwał w sprawie
zawieszenia członkostwo na podstawie art. 13 § 2;
5) wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia oraz uchwał i wytycznych naczelnych władz
„Patronatu”;
6) dysponowanie funduszami oddziału zgodnie ze statutem i zaleceniami Zarządu Głównego,
łącznie z wpływami ze składek członkowskich oraz ich należyte rozliczanie
7) przygotowywanie projektu budżetu i rocznych sprawozdań z działalności oddziału;
8) organizowanie pracy merytorycznej, polegającej na wypełnianiu zadań określonych celami
„Patronatu”;
9) zawieranie porozumień z dyrektorami zakładów karnych lub aresztów śledczych,
dotyczące prowadzenia działalności w tych jednostkach;
10)
zwracanie się z interwencjami do przełożonych zakładów, w których przebywają
osoby pozbawione wolności i terenowych organów nadzoru penitencjarnego w sprawach
zauważonych zaniedbań i nadużyć;
11)
powoływanie i odwoływanie patronackich opiekunów a także ich zawieszenia w
pełnieniu czynności;
12)
organizowanie instruktażu i szkolenia w gronie swych członków oraz działalności
propagandowej i popularyzacyjnej w społeczeństwie;
13)
delegowanie przedstawicieli do działających na terenie oddziału organów
opiniodawczych i doradczych, które zajmują się zapobieganiem przestępczości,
postępowaniem ze skazanymi oraz ich społeczną readaptacja;
14)
podejmowanie uchwał w sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji
innych władz „Patronatu”.
15)
posiadanie konta bankowego, nr NIP i REGON , nadane zgodnie z właściwymi
przepisami.
16) upoważnianie określonych osób z Zarządu Oddziału do zawierania umów.
Art.45.
§ 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i pełni funkcje określone w art.31 § 2 w
odniesieniu do oddziału.
§ 2. Postanowienie art. 31 § 3 stosuje się odpowiednio.
Rozdział VII.

Majątek „Patronatu”
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Art. 46. Majątek „Patronatu” stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Art. 47. Fundusz „Patronatu” tworzą :
1) składki członkowskie,
2) subwencje państwowe,
3) dotacje,
4) zapisy i darowizny,
5) wpływy z działalności statutowej, oraz z działalności odpłatnej pożytku publicznegozgodnie z przepisami prawa.
Art. 48. Bieżącą kontrolę finansową sprawują odpowiednio dla swoich budżetów Zarząd
Główny i zarządy oddziałów terenowych. W tym celu wszystkie dokumenty związane z
obrotem finansowym podpisują osoby upoważnione przez Zarząd tzn. prezes i członek
zarządu.
Rozdział VII.

Zmiana statutu i rozwiązanie „Patronatu”

Art. 49. Zmiana statutu i rozwiązanie „Patronatu” wymagają uchwały zjazdu delegatów,
podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania - w pierwszym terminie, a w drugim - niezależnie od ich liczby.
Art. 50. Zjazd delegatów podejmując uchwałę o rozwiązaniu „Patronatu” zadecyduje o
przeznaczeniu majątku, powoła Komisję Likwidacyjną i przedstawi swą uchwałę władzy
rejestracyjnej.
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