STATUT
CENTRUM JANA PAWŁA II
W LUBLINIE
Tekst jednolity
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Centrum Jana Pawła II w Lublinie, zwane w dalszej części Statutu Centrum, jest
erygowane przez Arcybiskupa Lubelskiego Dekretem z dnia 4 maja 2010 r. nr 175/Gł/2010.
2. Centrum działa na podstawie przepisów Kodeksu prawa kanonicznego, Konkordatu między
Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 58,
poz. 318), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz niniejszego
Statutu.
§2
1. Centrum jest kościelną publiczną osobą prawną podlegającą Arcybiskupowi Lubelskiemu.
2. Centrum nabywa osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej w drodze rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji.
3. Centrum prowadzi działalność w zakresie pożytku publicznego na podstawie Ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.).
§3
1. Arcybiskup Lubelski realizuje swoje prawa zgodnie z przepisami Kodeksu prawa
kanonicznego i niniejszego Statutu. Decyzje podejmuje jednoosobowo.
2. W szczególności do jego kompetencji należy:
a) wprowadzanie zmian w Statucie Centrum, w tym odnoszących się do zmiany celów
działania Centrum,
b) powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Rady Centrum, prezesa i wiceprezesa
Zarządu Centrum i pozostałych członków Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej Centrum
powołuje Arcybiskup Lubelski.
§4
1. Siedzibą Centrum jest Lublin, a terenem działania obszar Archidiecezji Lubelskiej.

2. Dla właściwej realizacji celów statutowych Centrum może prowadzić działalność poza
granicami Archidiecezji Lubelskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
§5
1. Centrum używa pieczęci z napisem wskazującym nazwę i siedzibę.
2. Centrum może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Centrum.
Decyzje o tym podejmuje Zarząd Centrum po wysłuchaniu zdania Rady Centrum i
zaakceptowaniu kandydatury przez Arcybiskupa Lubelskiego.
3. Regulamin przyznawania w/w odznaczeń, medali i tytułów honorowych zatwierdza
Arcybiskup Lubelski.

Rozdział II
Cele i formy działania Centrum
§6
Celem Centrum jest upowszechnianie nauczania Jana Pawła II poprzez promowanie
duchowości, kultury, tradycji, wartości i postaw związanych z Jego dziedzictwem, a w
szczególności:
1. Świadectwo miłosierdzia chrześcijańskiego:
a) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
b) działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
c) organizacja pomocy dla osób cierpiących z powodu zaburzeń i patologii,
d) stworzenie systemu rehabilitacji medycznej dla osób potrzebujących,
e) prowadzenie poradnictwa psychologicznego.
2. Troska o ludzi młodych:
a) wspieranie edukacji i wychowania młodzieży,
b) promocja i organizacja wolontariatu,
c) krajoznawstwo i turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
d) rozwijanie dialogu tradycji Wschodu i Zachodu wśród ludzi młodych, a szczególnie
współpraca ze studentami z Europy Wschodniej.

3. Wspieranie małżeństw i rodzin:
a) upowszechnianie myśli Jana Pawła II na temat rodziny,
b) organizowanie spotkań integrujących rodziny,
c) prowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz duchowego dla rodzin,
d) pomoc prawna rodzinom.
4. Promocja kultury ducha:
a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, edukacja, oświata i
wychowanie,
c) formacja elit duszpasterskich,
d) aktualizacja i rozwijanie papieskiej nauki o człowieku.
5. Rozwijanie dialogu w Kościele i w świecie:
a) wspieranie inicjatyw ekumenicznych,
b) pogłębianie dialogu międzyreligijnego,
c) współpraca transgraniczna,
d) działalność na rzecz mniejszości narodowych,
e) współpraca krajowa i międzynarodowa z innymi ośrodkami im. Jana Pawła II.

§7
1. Cele wymienione w § 6 Centrum może realizować poprzez powoływane przez Arcybiskupa
Lubelskiego jednostki organizacyjne. Arcybiskup Lubelski powołuje każdorazowo
kierownika takiej jednostki i nadaje jej szczegółowy regulamin działalności.
2. Wymienione cele Centrum realizuje także poprzez ścisłą współpracę z innymi instytucjami
o podobnych celach na terenie archidiecezji lubelskiej.
3. Szczegółowe formy realizacji celów statutowych Centrum są następujące:
a) działania służące tworzeniu środowisk badających i upowszechniających nauczanie i
świadectwo Jana Pawła II,
b) prowadzenie i finansowanie działalności naukowej,

c) prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej,
d) przygotowanie oraz publikację studiów i raportów dotyczących współczesnych problemów
cywilizacyjnych w formie druków, audycji radiowych i telewizyjnych, przedsięwzięć
multimedialnych i innych środków informacji i komunikacji,
e) prowadzenie i finansowanie działalności szkoleniowej i dydaktycznej,
f) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
g) organizowanie kursów, wykładów, szkoleń oraz uczestnictwo w inicjatywach
edukacyjnych i wychowawczych,
h) organizowanie kursów językowych,
i) organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych,
j) fundowanie nagród i stypendiów,
k) organizowanie i prowadzenie zamkniętych i otwartych ośrodków pomocy medycznej,
l) prowadzenie systematycznej i okazjonalnej formacji wiernych w duchu nauczania Jana
Pawła II,
ł) pomoc w zaspokojeniu ludzkich potrzeb duchowych i religijnych poprzez organizowanie
rekolekcji, pielgrzymek, kolonii, obozów, wymiany międzynarodowej, rajdów, wycieczek,
zjazdów i spotkań integracyjnych,
m) pozyskiwanie oraz gromadzenie środków finansowych i sprzętu do realizacji zadań
statutowych,
n) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami
gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi,
o) współpracę z innymi osobami i instytucjami, których działalność jest zbieżna z jego
celami.

Rozdział III
Władze Centrum
§8
Władzami Centrum są:
1. Zarząd Centrum,
2. Rada Centrum,
3. Komisja Rewizyjna Centrum.

§9
1. Zarząd Centrum jest powoływany i odwoływany przez Arcybiskupa Lubelskiego na
wspólną trzyletnią kadencję.
2. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa, wiceprezesa oraz członka Zarządu.
3. Funkcje w zarządzie można pełnić przez kolejne kadencje.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, rezygnacji przyjętej
przez Arcybiskupa Lubelskiego.
5. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo
powołanych członków, kończy się wraz z upływem kadencji całego Zarządu.
6. Odwołanie członka Zarządu następuje z inicjatywy Arcybiskupa Lubelskiego, w
szczególności w przypadku:
a) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
b) choroby, powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
d) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
7. Członkowie Zarządu Centrum nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 10
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Centrum,
2. uchwalanie rocznego budżetu Centrum,
3. podział uchwalonego rocznego budżetu na poszczególne cele prowadzonej przez Centrum
działalności.
4. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy Centrum,
5. sporządzanie sprawozdania z działalności Centrum,
6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Centrum,
7. podejmowanie decyzji w przedmiocie przyjęcia subwencji, darowizn, spadków i zapisów z
zastrzeżeniem,

8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników
Centrum,
9. kierowanie bieżącą działalnością Centrum oraz odpowiadanie za realizację celów
statutowych Centrum,
10. wnioskowanie do Arcybiskupa Lubelskiego o powołanie komisji wspomagających
realizację zadań statutowych,
11. podejmowanie decyzji, po uzyskaniu pisemnej zgody Arcybiskupa Lubelskiego, o
tworzeniu i likwidacji spółek, przystępowaniu do spółek, obejmowaniu, nabywaniu i
zbywaniu udziałów i akcji w spółkach,
12. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie Centrum,
13. występowanie z wnioskiem o likwidację Centrum.

§ 11
Posiedzenia Zarządu:
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek
Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu są prowadzone w obecności ponad połowy składu Zarządu.
4. Prezes Zarządu lub inna osoba przewodnicząca posiedzeniu Zarządu przedstawia porządek
obrad. Z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad może wystąpić każdy członek
Zarządu. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem opiniodawczym i doradczym osoby z
zewnątrz. Osoby te zapraszane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
dwóch członków Zarządu.
7. Regulamin Zarządu Centrum zatwierdza Arcybiskup Lubelski.

§ 12
1. Oświadczenie woli w imieniu Centrum składa prezes lub wiceprezes Zarządu.
2. W razie wakatu na stanowisku prezesa Zarządu pełnienie jego obowiązków do czasu
powołania nowego prezesa przejmuje wiceprezes Zarządu.

§ 13
Zarząd opracowuje roczne sprawozdania ze stanu majątkowego Centrum oraz działalności
Centrum i przedstawia je do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej.

§ 14
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Centrum w stosunku pracy.
2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Arcybiskup Lubelski.
3. Warunki pracy i płacy pracowników biura Centrum określa Zarząd.
4. W stosunku do pracowników, Centrum reprezentuje Prezes Zarządu.

§ 15
1. Rada Centrum liczy od 6 do 11 członków.
2. Członkami Rady Centrum są:
a) każdorazowy prezes Zarządu Centrum – z urzędu,
b) od 5 do 10 członków Rady, powoływanych i odwoływanych przez Arcybiskupa
Lubelskiego. Mogą to być osoby reprezentujące instytucje współpracujące z Centrum.
3. Przewodniczącego Rady mianuje Arcybiskup Lubelski spośród członków Rady, przy czym
nie może nim być prezes Zarządu Centrum.
4. Przewodniczący i członkowie Rady powoływani są na trzyletnią kadencję z możliwością
powołania na kolejne kadencje.
5. Członkostwo w Radzie Centrum wygasa po upływie kadencji oraz w przypadku, złożenia
rezygnacji przyjętej przez Arcybiskupa Lubelskiego lub odwołania przez Arcybiskupa
Lubelskiego.
6. W razie zmian w składzie Rady w ciągu kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo
powołanych członków, kończy się z upływem kadencji całej Rady.
7. Rada jest organem doradczym Zarządu Centrum o uprawnieniach inicjatywnych i
opiniotwórczych. Opinie Rady nie mają charakteru wiążącego dla Zarządu.
8. Do kompetencji Rady należy:
a) opiniowanie przedstawionych przez Zarząd Centrum programów działania w oparciu o
ogólną koncepcję Centrum,

b) przedstawianie Zarządowi Centrum własnych inicjatyw związanych z działalnością
Centrum,
c) opiniowanie przedstawionego przez Zarząd Centrum planu budżetu na każdy rok
kalendarzowy,
d) opiniowanie przedstawionych przez Zarząd Centrum kandydatur do odznaczeń, medali i
tytułów honorowych.
9. Radę Centrum zwołuje Przewodniczący Rady w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na pół roku. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
10. Regulamin Rady Centrum zatwierdza Arcybiskup Lubelski.

§ 16
Komisja Rewizyjna Centrum:
1. Komisja Rewizyjna Centrum jest organem kontrolnym Centrum, odrębnym od Zarządu i
Rady Centrum i niepodlegającym im w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna Centrum składa się z trzech osób, powołanych przez Arcybiskupa
Lubelskiego, na okres trzyletniej wspólnej kadencji, przy czym w jej skład nie mogą
wchodzić:
a) członkowie Zarządu, ani osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku i w ciągu
dwóch miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego dokonuje kontroli majątku, ksiąg i
gospodarki finansowej Centrum.
4. Komisja Rewizyjna wyniki każdej kontroli w formie pisemnej przedstawia w terminie 30
dni od przeprowadzenia kontroli – Arcybiskupowi Lubelskiemu.

§ 17
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej Centrum ustaje na skutek:
1. upływu trzyletniej kadencji, przy czym jeśli koniec kadencji wypadnie w okresie
przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 16 ust. 3, kadencja ulega przedłużeniu do
zakończenia kontroli i przedstawienia jej wyników Arcybiskupowi Lubelskiemu,

2. złożenia rezygnacji,
3. odwołania przez Arcybiskupa Lubelskiego.

Rozdział IV
Majątek Centrum
§ 18
Centrum ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku, w tym ruchomości i
nieruchomości oraz praw rzeczowych.
§ 19
Za swoje zobowiązania Centrum odpowiada całym majątkiem. Dla zaciągania zobowiązań
wyższych niż 10 000 € potrzebna jest pisemna zgoda Arcybiskupa Lubelskiego.
§ 20
Inne kościelne osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za zobowiązania
Centrum, tak samo Centrum nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zobowiązania
innych kościelnych osób prawnych.
§ 21
1. Dochody Centrum pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji i subwencji,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Centrum,
e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Centrum,
f) dochodów z lokat bankowych, papierów wartościowych i innych lokat kapitałowych.
2. Centrum nie może przyjmować środków pochodzących z przedsięwzięć niezgodnych z
nauczaniem Kościoła Katolickiego.

§ 22
1. Centrum nie ma prawa udzielania pożyczek i dokonywania zabezpieczeń swoim majątkiem
w stosunku do członków organów Centrum, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia

albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w dalszej części
Statutu „osobami bliskimi”.
2. Centrum nie ma prawa przekazywać majątku na rzecz członków organów Centrum,
pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, gdy przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Centrum nie ma prawa do wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Centrum,
pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba,
że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Centrum, albo następuje na rzecz osób
prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Centrum nie ma prawa zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 23
1. Centrum może zostać zlikwidowane przez Arcybiskupa Lubelskiego.
2. Podejmując decyzję o likwidacji Centrum Arcybiskup Lubelski określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Centrum.
§ 24
Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Arcybiskup Lubelski.
§ 25
Niniejszy Statut obowiązuje z chwilą podpisania przez Arcybiskupa Lubelskiego.

+ Stanisław Budzik

Lublin, 2 kwietnia 2012 r.
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