
Statut Generalny 
 
Podstawy 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne i struktura 

 
Międzynarodowe Dzieło Kolpinga jest założoną i ukształtowaną przez bł. Adolpha Kolpinga 
katolicką, rodzinną i życiową wspólnotą kształcenia i akcji. Dzieli się na lokalne Rodziny 
Kolpinga oraz ich połączenia w Związki Diecezjalne wzgl. Regionalne i Narodowe. 
 

§ 2 
Nazwa i siedziba 

 
1. Wspólnota nosi nazwę „Międzynarodowe Dzieło Kolpinga”, w dalszej części zwana 

jest Dziełem Kolpinga. 
2. Dzieło Kolpinga ma siedzibę w Kolonii (Niemcy), gdzie bł. Adolph Kolping działał i 

gdzie jest jego grób. 
 

§ 3 
Cele i zadania 

 
Dzieło Kolpinga pragnie zgodnie ze swym programem zaszczepić swym członkom 
umiejętność spełniania się w roli chrześcijanina w świecie i tym samym w zawodzie, w 
małżeństwie i rodzinie, Kościele, społeczeństwie i państwie; 
swoim członkom i społeczeństwu oferować pomoc w różnych sytuacjach życiowych; 
poprzez aktywność swoich członków i swych organizacji wspierać dobro powszechne w 
duchu chrześcijańskim i współuczestniczyć w stałej odnowie i humanizacji społeczeństwa. 
 

§ 4 
Symbol jedności 

 
Wspólnym znakiem Dzieła Kolpinga jest litera „K” w kolorach czarnym i pomarańczowym. 
 

§ 5 
Podstawy materialne 

 
Środki finansowe Dzieła Kolpinga pochodzą ze składek członkowskich, z przychodów z 
majątku oraz z innych wpływów. 
 

§ 6 
Nazewnictwo, statuty i aktywność podmiotów prawnych i organizacji  

Dzieła Kolpinga 
 

1. Nazwy wszystkich organizacji Dzieła Kolpinga i ich podmiotów prawnych z zasady 
wymagają zgody. Kompetencje w tym zakresie należą do Prezydium Generalnego. Po 
utworzeniu Związku Narodowego Prezydium Generalne może scedować swe prawa na 
Związek Narodowy, który ureguluje odpowiednie ich wykonanie. 

2. Prezydium Generalne wzgl. Związek Narodowy poprzez właściwe instancje mają 
prawo do zabronienia organizacjom Dzieła Kolpinga i/lub ich podmiotom prawnym 



kontynuacji używania nazwy, jeżeli ich działalność jest sprzeczna z istotą, celem i 
dobrym imieniem Dzieła Kolpinga. 

3. Wszelkie statuty podmiotów prawnych w ramach Dzieła Kolpinga wymagają zgody. 
Kompetencje w tym zakresie należą do Prezydium Generalnego. Po utworzeniu 
Związku Narodowego Prezydium Generalne może scedować swe prawa na Związek 
Narodowy, który ureguluje odpowiednie ich wykonanie. To samo dotyczy zmian 
statutów. Statuty nie mogą być sprzeczne z postanowieniami programów i statutów 
Dzieła Kolpinga, ani też nie mogą stanowić o ich niestosowalności. 

4. Nabywanie gruntów, budynków i temu podobnych praw przez lokalne Rodziny 
Kolpinga wzgl. ich podmioty prawne jak również sprzedaż i emisja całego majątku lub 
jego większej części wymagają pisemnej zgody Zarządu/Prezydium Narodowego 
wzgl. Prezydium Generalnego. Ta sama regulacja dotyczy budowy nowych obiektów i 
przebudowy obiektów oraz zastawu wykraczającego poza pierwszą hipotekę. 
Podstawą uzyskania zgody jest przedłożenie planów budowlanych i finansowych. 
Ewentualna zgoda bądź odmowa nie ustanawia prawa do odszkodowania ze strony 
Zarządu/Prezydium Narodowego wzgl. Prezydium Generalnego. 

5. W razie potrzeby Związki Narodowe mogą przy uwzględnieniu właściwego 
ustawodawstwa dokonywać dalej idących regulacji odnośnie badań wzgl. kontroli 
aktywności organizacji związkowych wzgl. ich podmiotów prawnych. 

 
Członkostwo 

 
§ 7 

Przyjęcie w poczet członków 
 

1. Członkiem może zostać osoba fizyczna, która akceptuje cele i zadania Dzieła 
Kolpinga i jest gotowa jej urzeczywistniać. 

2. Członkiem Dzieła Kolpinga można zostać z zasady w ramach lokalnej Rodziny 
Kolpinga. W związku z tym wniosek o członkostwo należy skierować do lokalnej 
Rodziny Kolpinga. 

Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Rodziny Kolpinga. 
Przyjęcie do Rodziny Kolpinga jest równoznaczne z nabyciem członkostwa w Dziele 
Kolpinga. 
 
 
 
 

§ 8 
Członkostwo indywidualne 

 
Jeżeli członkostwo w Rodzinie Kolpinga nie jest możliwe, można nabyć członkostwo 
indywidualne w Związku Narodowym – zgodnie z jego właściwymi postanowieniami 
również w organizacjach regionalnych – lub w Dziele Kolpinga. 
 

§ 9 
Prawa i obowiązki członków 

 
1. Członkowie mają prawo 

- do wykonywania prawa głosu i prawa wyborczego według wykładni właściwych 
statutów; 



- do uczestnictwa w przeznaczonych dla członków imprezach i przedsięwzięciach w 
ramach możliwości. 

2. Członkowie są zobowiązani 
- do współuczestniczenia w życiu Dzieła Kolpinga we wszystkich jego organizacjach i 
zaangażowania na rzecz realizacji jego programu; 
- do uiszczania składki uchwalonej przez właściwe organy. 

 
§ 10 

Grupy członkowskie 
 
1. W ramach członkostwa mogą istnieć różne grupy członkowskie, których struktura 

należy do kompetencji Związków Narodowych. 
2. Członkowie w wieku, który wyznacza Związek Narodowy, tworzą Młodego Kolpinga. 
3. Członkowie mają w ramach swojej grupy takie same prawa i obowiązki. Grupy 

regulują swe sprawy w ramach uchwał organów nadrzędnych. 
 

§ 11 
Wygaśnięcie członkostwa 

 
Członkostwo wygasa – poza przypadkami zgonu – poprzez dobrowolne wystąpienie lub 
wykluczenie. 
 

§ 12 
Dobrowolne wystąpienie 

 
1. Członkowie, którzy chcą wystąpić z Dzieła Kolpinga, są zobowiązani do 

uregulowania swych zobowiązań finansowych. Wystąpienie staje się skuteczne z 
momentem stwierdzenia wystąpienia przez Zarząd i zobowiązuje do zwrotu 
legitymacji członkowskiej. 

2. § 8 ust. 1 obowiązuje odpowiednio członków indywidualnych. 
 
 
 

§ 13 
Wykluczenie 

 
1. Członek, który w udokumentowany sposób narusza swe obowiązki zgodnie z § 9, 

może zostać wykluczony. 
2. Organy uprawnione do wykluczenia członka 
 - Zarząd Rodziny Kolpinga, 
 - instancje uprawnione do tego przez Związek Narodowy, 
 - Prezydium Generalne. 
3. Członka należy powiadomić o planowanym wykluczeniu w formie pisemnej z 

podaniem przyczyn; członkowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z 
§ 20 w ciągu jednego miesiąca. Uchwała w sprawie wykluczenia musi być podjęta 
większością dwóch trzecich głosów członków właściwego gremium. W każdym 
przypadku najpierw należy wysłuchać właściwego Zarządu. 

 
III. Rodzina Kolpinga 

 



§ 14 
Założenie 

 
1. Założenie Rodziny Kolpinga staje się prawnie skuteczne, gdy poprzez wręczenie aktu 

założycielskiego dokonuje się formalne włączenie do Dzieła Kolpinga. Akt 
założycielski jest wystawiany i podpisywany przez Związek Narodowy. Dla krajów 
nie posiadających Związku Narodowego akt założycielski wystawia i podpisuje Prezes 
Generalny. 

2. Warunkiem przyjęcia nowej Rodziny Kolpinga jest uznanie statutu lokalnego 
ustalonego wzgl. zatwierdzonego przez Związek Narodowy wzgl. – jeżeli Związek 
Narodowy nie istnieje – sprawdzenie i zatwierdzenie statutu przez Prezydium 
Generalne. 

 
§ 15 

Organy 
 
Organami Rodziny Kolpinga są 
-  Zgromadzenie Członków, 
-  Zarząd. 
 

§ 16 
Zgromadzenie Członków 

 
1. Zgromadzenie Członków, który musi się odbyć przynajmniej raz w roku, jest 

najwyższym organem uchwałodawczym Rodziny Kolpinga. Do Zgromadzenia 
Członków należą wszyscy członkowie Rodziny Kolpinga. Szczegóły dotyczące prawa 
głosu i prawa wyborczego reguluje statut lokalny. 

2. Do zadań Zgromadzenia Członków należy w szczególności 
 - wybór Zarządu 
 - ustalenie składki członkowskiej 

- przyjmowanie bilansów rocznych i udzielanie absolutorium Zarządowi 
- podejmowanie uchwał o głównych punktach pracy. 

 
§ 17 

Zarząd 
 

Zarząd jest organem kierowniczym Rodziny Kolpinga. Zarząd działa według wykładni 
uchwał Zgromadzenia Członków na podstawie założeń programowych i uchwał instancji 
nadrzędnych. 
Zarząd obraduje i podejmuje decyzje w sprawach Rodziny Kolpinga, które nie są wyraźnie 
zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Członków. 
W sprawach, które dotyczą tylko jednej z grup ustanowionych na podstawie statutu, 
obowiązuje § 10 ust. 3. Skład Zarządu regulowany jest statutem lokalnym. 
Członkowie Zarządu są wybierani i powinni być w pełni członkami wspólnoty Kościoła 
katolickiego. Wykonują oni swoje zadania w odpowiedzialności kolegialnej. 
 

§ 18 
Przewodniczący 

 



1. Przewodniczący wybierany jest przez Zgromadzenie Członków na czas określony. 
Wybory są tajne. Możliwy jest ponowny wybór. 

2. Przewodniczący reprezentuje Rodzinę Kolpinga w stosunkach wewnętrznych i 
zewnętrznych. Ponosi on w szczególności odpowiedzialność za realizację uchwał 
Zarządu i jest odpowiedzialny za zwołanie i kierowanie posiedzeniami Zarządu i 
Zgromadzenia Członków. 

 
§ 19 

Prezes 
 

1. Prezesem Rodziny Kolpinga jest z reguły kapłan katolicki, który sprawuje swój urząd 
w duchu bł. Adolpha Kolpinga w braterstwie i partnerstwie. Ponosi on pastoralną 
odpowiedzialność za Rodzinę Kolpinga.  Spełnia on swoją posługę pastoralną poprzez 
wspieranie zarówno poszczególnych członków jak i ich wspólnoty w staraniach o 
osobiste decyzje w wierze i towarzyszenie im w spełnianiu zadań chrześcijańskich. 
Ponosi on szczególną odpowiedzialność za duchowy rozwój Rodziny Kolpinga na 
bazie posłania Jezusa Chrystusa i nauki społecznej Kościoła katolickiego.  

2. Prezes wybierany jest przez Zgromadzenie Członków lub przez Zarząd. Wraz z 
przyjęciem wyboru staje się on członkiem Rodziny Kolpinga i Zarządu. 

3. Należy przestrzegać właściwych postanowień Kościoła. 
4. Zgromadzenie Członków może wybrać osobę odpowiedzialną za posługę pastoralną; 

bliższe szczegóły ustalają Związki Narodowe. 
 
 
 
 

§ 20 
Mediacje 

 
W przypadku wniesienia odwołania zgodnie z § 13 ust. 3 oraz w przypadku wszystkich 
poważnych różnic poglądów strony mają prawo do zwrócenia się do  instancji ustalonych 
przez Związek Narodowy. W przypadku Rodzin Kolpinga bez Związku Narodowego 
właściwym gremium jest Prezydium Generalne. W czasie mediacji wysłuchać należy obie 
strony. Decyzja mediacyjna ostatniej instancji jest wiążąca dla wszystkich uczestników sporu. 
 

§ 21 
Rodziny Kolpinga bez Związku Narodowego 

 
Rodziny Kolpinga w krajach nie posiadających Związku Narodowego podlegają 
bezpośrednio Prezesowi Generalnemu. Ich statuty wymagają zgody Prezydium Generalnego. 
 

§ 22 
Rozwiązanie 

 
1. Rodzina Kolpinga może się rozwiązać na podstawie uchwały Zgromadzenia 

Członków. Sczególy ustala Związek Narodowy, a w przypadku Rodzin Kolpinga bez 
Związku Narodowego Prezydium Generalne. 

2. W przypadku rozwiązania Rodziny Kolpinga jej członkowie mogą przyłączyć się do 
innej Rodziny Kolpinga lub nabyć członkostwo indywidualne. 



3. W przypadku gdy Rodzina Kolpinga nie spełnia swych obowiązków względem Dzieła 
Kolpinga lub narusza jego cele i zadania lub gdy nie zachodzą już warunki 
uporządkowanego życia wspólnotowego, Prezydium Generalne wzgl. organ 
kierowniczy Związku Narodowego mogą rozwiązać daną Rodzinę Kolpinga. W 
każdym przypadku należy najpierw przeprowadzić rozmowę z Zarządem danej 
Rodziny Kolpinga. 

 Archiwum i inne składniki majątku Rodziny Kolpinga są zabezpieczane zgodnie z 
ustaleniami Związku Narodowego, a w przypadku Rodzin Kolpinga bez Związku 
Narodowego zgodnie z ustaleniami Prezydium Generalnego. 

 
IV. Związek Narodowy 

 
§ 23 

Ukonstytuowanie 
 

Jeżeli w kraju niezależnym pod względem politycznym istnieje co najmniej dziesięć Rodzin 
Kolpinga, to Prezydium Generalne może na ich wniosek zezwolić na założenie własnego 
Związku Narodowego oraz odpowiedni statut narodowy. Zmiany statutów narodowych 
wymagają również zgody Prezydium Generalnego. 
 
 
 

§ 24 
Zadania 

 
1. Zadaniem Związku Narodowego jest realizacja programu Dzieła Kolpinga na 

podstawie specyficznej sytuacji społecznej, ekonomicznej, politycznej i kościelnej 
danego kraju. 

2. Do zadań tych należą w szczególności 
 - koordynacja aktywności jego organizacji, 
 - wspieranie komunikacji i kooperacji pomiędzy jego organizacjami, 
 - inspirowanie i wydawanie stanowisk i oświadczeń, 
 - opracowywanie i wydawanie publikacji związkowych, 
 - przeprowadzanie szkoleń dla osób sprawujących funkcje kierownicze, 
 - reprezentacja Związku w stosunkach zewnętrznych. 
 

§ 25 
Prawa i obowiązki 

 
Związek Narodowy ma w ramach programu Dzieła Kolpinga i Statutu Generalnego w swoim 
zakresie prawo i obowiązek 
- uchwalania i realizacji programu dostosowanego do konkretnych warunków, 
- uchwalenia statutu narodowego, 
-  dokonania podziału na organizacje regionalne zgodnie z warunkami panującymi w 

danym kraju, 
- ustalania granic wiekowych dla Młodego Kolpinga, 
- włączenia Młodego Kolpinga w struktury całego Związku i zapewnienia mu 

właściwego współdziałania w organach, 
- podziału na grupy zgodnie z § 10 ust. 2, 



- uchwalenia statutu lokalnego wzgl. statutu ramowego wiążącego dla wszystkich 
Rodzin Kolpinga, 

- podejmowania samodzielnych decyzji w kwestiach nazewnictwa grup członków, 
organów i funkcji, 

- ustalania składu organów odpowiednio do własnych potrzeb, wspierania zadań i 
aktywności Dzieła Kolpinga. 

 
§ 26 

Organy 
 

Organami Związku Narodowego są: 
 - organ uchwałodawczy (Zgromadzenie Narodowe) 
 - organ kierowniczy (Zarząd Narodowy). 
W zależności od potrzeb  można tworzyć kolejne organy, jak np. Prezydium Narodowe jako 
organ zarządzający. 
 
 
 
 
 

§ 27 
Zgromadzenie Narodowe 

 
1. Zgromadzenie Narodowe jest najwyższym organem uchwałodawczym Związku 

Narodowego. 
 Do jego kompetencji należy w szczególności obradowanie i podejmowanie uchwał w 

sprawie programu, Statutu Narodowego, statutu lokalnego oraz składki członkowskiej 
i wyboru osób pełniących funkcje w danym kraju. 

 W skład Zgromadzenia Narodowego wchodzą wybrane osoby pełniące funkcje 
kierownicze z Rodzin Kolpinga i/lub organizacji regionalnych  oraz Zarządu 
Narodowego. Należy przy tym odpowiednio uwzględnić istniejące funkcje i zakresy 
zadań. 

 
§ 28 

Zarząd Narodowy 
 

1. Zarząd Narodowy jest organem kierowniczym Związku Narodowego. Obraduje on i 
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Związku Narodowego, które nie są 
zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Narodowego. 

2. W skład zarządu Narodowego wchodzą wybrane osoby pełniące funkcje na poziomie 
narodowym i ewentualnie inni wybrani członkowie. 

 Zarząd Narodowy odpowiada przed Zgromadzeniem Narodowym. Co roku składa on 
na ręce Prezesa Generalnego pisemne sprawozdanie za Związek Narodowy. 

 
§ 29 

Przewodniczący Narodowy 
 

Przewodniczący Narodowy jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. Reprezentuje on 
Związek Narodowy w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, zwołuje i prowadzi 
Zgromadzenie Narodowe i posiedzenia Zarządu Narodowego. 



 
§ 30 

Prezes Narodowy 
 

1. Prezesem Narodowym jest z reguły kapłan katolicki, który wspólnie z 
Przewodniczącym Narodowym ponosi szczególną odpowiedzialność za rozwój i 
jedność Związku. 

 Wybór i pozycję Prezesa Narodowego regulują statuty Związków Narodowych. Przed 
wyborem należy wysłuchać Prezesa Generalnego. Wybór Prezesa Narodowego musi 
zostać zatwierdzony przez protektora biskupiego lub właściwego biskupa narodowej 
Konferencji Episkopatu. 

 Prezes Narodowy jest w szczególny sposób odpowiedzialny za posługę pastoralną w 
Związku Narodowym. Ma on przy tym zadanie składania propozycji szkoleń 
religijnych i tworzenia materiałów roboczych dla celów religijnej pracy szkoleniowej. 
Prezes utrzymuje kontakty z narodową Konferencją Episkopatu. 

 
§ 31 

Rozwiązanie 
 

1. Związek Narodowy może się rozwiązać na podstawie uchwały Zgromadzenia 
Narodowego. Zgromadzenie Narodowe jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli 
obecna jest na nim absolutna większość członków. Uchwała o rozwiązaniu wymaga 
większości 2/3 obecnych członków. Uchwała o rozwiązaniu musi być zatwierdzona 
przez Prezydium Generalne. 

 Jeżeli do Związku Narodowego należy mniej niż dziesięć Rodzin Kolpinga, to 
Prezydium Generalne może w porozumieniu z Zarządem Narodowym  i po 
wysłuchaniu Przewodniczącego Narodowego danego Związku Narodowego uchwalić 
jego rozwiązanie. 

 Zgromadzenie Narodowe może wnieść odwołanie od uchwały Prezydium 
Generalnego o rozwiązaniu. Ostateczną decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rada 
Generalna. Związek Narodowy może zostać rozwiązany przez Prezydium Generalne, 
jeżeli nie przestrzega on programu Dzieła Kolpinga lub Statutu Generalnego bądź 
właściwych  uchwał związkowych. Przed podjęciem uchwały o rozwiązaniu należy 
wysłuchać najwyższego gremium danej Kontynentalnej Wspólnoty Roboczej. Zarząd 
Narodowy może wnieść odwołanie od uchwały Prezydium Generalnego. Ostateczną 
decyzję w tej kwestii podejmuje Rada Generalna. 

 
V. Kontynentalne Wspólnoty Robocze 

 
§ 32 

Ukonstytuowanie i zadania 
 

1. W celu ściślejszej i lepszej współpracy pomiędzy Związkami Narodowymi i ich pracy 
w Dziele Kolpinga Związki Narodowe mogą się łączyć w Kontynentalne wzgl. 
Subkontynentalne Wspólnoty Robocze. 

2. Kontynentalne Wspólnoty Robocze powinny w szczególności 
 - wspierać ponadnarodową współpracę Związków Narodowych, 

- pielęgnować kontakty z Rodzinami Kolpinga nie zrzeszonymi w Związku 
Narodowym i pomagać im w ich pracy, 

- realizować wspólne programy i projekty, 



- wspierać pracę Dzieła Kolpinga na obszarze kontynentu wzgl. subkontynetu, 
- pielęgnować kontakty z instytucjami ponadpaństwowymi, które mają 

znaczenie dla pracy Dzieła Kolpinga. 
 

§ 33 
Struktury 

 
1. Struktury Kontynentalnych Wspólnot Roboczych są ustalane zgodnie przez odnośne 

Związku Narodowe. 
 Przy ustalaniu składu gremiów kontynentalnych należy zwrócić uwagę, by 

odpowiednio uwzględnić wielkość liczebną Związków Narodowych. 
 Prezes Generalny lub Sekretarz Generalny bądź wyznaczony przez nich członek 

Prezydium Generalnego mają prawo zasiadania i głosu w gremiach Kontynentalnych 
Wspólnot Roboczych. 

 
VI. Międzynarodowe Dzieło Kolpinga 

 
§ 34 

Organy 
 

Organami Dzieła Kolpinga są: 
- Zgromadzenie Generalne 
- Rada Generalna, 
- Prezydium Generalne, 
- Prezes Generalny. 
 
Zgromadzenie Generalne 
 

§ 35 
Zadania 

 
Zgromadzenie Generalne jest najwyższym organem uchwałodawczym Dzieła Kolpinga. 
Wszystkie ważne sprawy dotyczące Dzieła Kolpinga należy omawiać na Zgromadzeniu 
Generalnym. Do spraw tych należą w szczególności: 
- podejmowanie uchwał w sprawie programu i Statutu Generalnego, 
- sprawozdanie Prezesa Generalnego z posługi pastoralnej w Dziele Kolpinga, 
- sprawozdanie Sekretarza Generalnego o stanie i działalności Dzieła Kolpinga, 
- sprawozdanie Dyrektora o gromadzeniu i przeznaczeniu środków finansowych, 
- obrady i podejmowanie uchwał w sprawie złożonych wniosków. 
 

§ 36 
Skład 

 
1. W skład Zgromadzenia Generalnego wchodzą 
- członkowie Rady Generalnej, 
- Delegaci. 
 
2. Delegaci Związków Narodowych delegowani są według następujących zasad: 

po jednym delegacie na każde rozpoczęte tysiąc członków dla pierwszych dziesięciu 
tysięcy członków 



po jednym kolejnym delegacie na każde rozpoczęte dziesięć tysięcy powyżej 
dziesięciu tysięcy członków. 

 
3. Rodziny Kolpinga nie zrzeszone w Związku Narodowym delegują po jednym 

Delegacie na kraj. 
 

§ 37 
Zwołanie Zgromadzenia Generalnego 

 
1. Zgromadzenie Generalne powinno się odbywać co pięć lat, jednakże w razie potrzeby 

Prezes Generalny za zgodą Rady Generalnej może zwołać Zgromadzenie Generalne 
przed upływem pięciu lat. 

 Jest on do tego zobowiązany, jeżeli większość członków Rady Generalnej opowie się 
za zwołaniem Zgromadzenia. 

2. Prezes Generalny podaje termin Zgromadzenia Generalnego z wyprzedzeniem co 
najmniej dwunastu miesięcy. Zwołanie Zgromadzenia następuje sześć miesięcy przed 
jego terminem z podaniem porządku obrad. 

 Zaproszenie kierowane jest do: 
 Członków Rady Generalnej, 
 Związków Narodowych, 
 Rodzin Kolpinga w krajach bez Związku Narodowego. 
 Najpóźniej trzy miesiące przed Zgromadzeniem Generalnym Związki Narodowe i 

Rodziny Kolpinga w krajach bez Związku Narodowego podają Sekretariatowi 
Generalnemu w Kolonii nazwiska i adresy Delegatów. 

3. W szczególnych przypadkach Prezydium Generalne może skrócić podane w punkcie 2 
terminy o połowę.  Dotyczy to również terminu wniesienia wniosków. 

4. Każde prawidłowo zwołane Zgromadzenie Generalne jest zdolne do podejmowania 
wiążących uchwał. 

 
§ 38 

Wnioski 
 

1. Wnioski do Zgromadzenia Generalnego mogą być składane przez 
 - Prezesa Generalnego, 
 - Prezydium Generalne, 
 - Radę Generalną, 
 - Związki Narodowe, 
 - Rodziny Kolpinga nie zrzeszone w Związku Narodowym. 
 Wnioski należy przekazać Prezesowi Generalnemu do trzech miesięcy przed terminem 

Zgromadzenia Generalnego. § 37 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 39 
Uchwały 

 
1. Wszystkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości 

głosów wniosek traktowany jest jako odrzucony. Większość odnosi się do osób 
obecnych uprawnionych do głosowania. 

2. Zmiany Statutu Generalnego wymagają większości dwóch trzecich głosów obecnych 
uprawnionych do głosowania. 



 Uchwały Zgromadzenia Generalnego są wiążące dla wszystkich członków i 
organizacji Dzieła Kolpinga. 

 
§ 40 

Prawo wniesienia odwołania 
 

Rada Generalna ma prawo wniesienia odwołania od uchwał Zgromadzenia Generalnego. 
Odwołanie należy wnieść przed zakończeniem Zgromadzenia Generalnego i uzasadnić je. 
Następnie należy przeprowadzić obrady na temat odwołania i podjąć odnośną uchwałę. 
Uchwała ta jest wiążąca również dla Rady Generalnej. 
 

§ 41 
Regulamin działalności 

 
Przygotowanie i przeprowadzenie Zgromadzenia Generalnego reguluje regulamin wyborczy i 
działalności uchwalony przez Radę Generalną. 
 
 
Rada Generalna 
 

§ 42 
Zadania 

 
1. Rada Generalna jest organem kierowniczym Dzieła Kolpinga. Obraduje ona i 

podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 
Zgromadzenia Generalnego. 

2. Do kompetencji Rady Generalnej należą w szczególności 
 - impulsy do realizacji programu Dzieła Kolpinga, 
 - realizacja uchwał Zgromadzenia Generalnego, 

- przyjmowanie sprawozdań Prezydium Generalnego, Prezesa Generalnego i 
Sekretarza Generalnego ze stanu i działalności Dzieła Kolpinga, 

- przyjmowanie sprawozdania Komisji Kontroli Finansowej, 
- wybór członków Komisji Kontroli Finansowej, 
- wybór Prezesa Generalnego, 
- wybór Sekretarza Generalnego i Dyrektora, 
- wybór kolejnych czterech członków Prezydium Generalnego, 
- udzielanie absolutorium członkom Prezydium Generalnego, 
- obradowanie i podejmowanie uchwał w sprawie złożonych wniosków, 
- przygotowanie Zgromadzenia Generalnego i międzynarodowych dużych 

imprez Dzieła Kolpinga, 
- obradowanie i podejmowanie uchwał na temat składek członkowskich, 
- badanie i zatwierdzanie statutów Kontynentalnych Wspólnot Roboczych. 

 
§ 43 

Skład 
 

W skład Rady Generalnej wchodzą: 
- Prezydium Generalne, 
- po jednym przedstawicielu Związków Narodowych, które liczą co najmniej tysiąc 

członków, 



- kolejni przedstawiciele Związków Narodowych według następującego klucza: 
- Związki Narodowe liczące więcej niż 10.000 członków – jeden kolejny 

przedstawiciel, 
- Związki Narodowe liczące więcej niż 25.000 członków – dwóch kolejnych 

przedstawicieli, 
- Związki Narodowe liczące więcej niż 50.000 członków – trzech kolejnych 

przedstawicieli, 
- Związki Narodowe liczące więcej niż 100.000 członków – czterech kolejnych 

przedstawicieli. 
 

§ 44 
Sposób pracy 

 
1. Posiedzenia Rady Generalnej odbywają się raz w roku. Prezes Generalny podaje 

termin i miejsce z wyprzedzeniem co najmniej sześciu miesięcy. Zaproszenia 
kierowane są przez Prezesa Generalnego z wyprzedzeniem co najmniej jednego 
miesiąca. 

 Prezes Generalny jest zobowiązany do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady 
Generalnej, jeżeli co najmniej jedna trzecia członków Rady Generalnej żąda zwołania 
w formie pisemnej z podaniem przyczyn. 

 Każde prawidłowo zwołane posiedzenie Rady Generalnej jest zdolne do 
podejmowania wiążących uchwał. 

 
§ 45 

Komisja Finansowa 
 

1. Komisja Finansowa składa się z trzech członków wybieranych przez Radę Generalną z 
grona członków na okres 5 lat. Jeżeli któryś z członków ustąpi w trakcie kadencji, w 
jego miejsce wybiera się kolejnego członka w wyborach uzupełniających na resztę 
kadencji na najbliższym posiedzeniu Rady Generalnej. Możliwy jest ponowny wybór. 

2. Rada Generalna uchwala dla potrzeb pracy Komisji Finansowej regulamin ustalający 
rodzaj i zakres działalności. 

 
§ 46 

Podmiot prawny 
 

Członkowie Rady Generalnej tworzą jednocześnie Zgromadzenie Członków „Kolpingwerk 
e.V.”, podmiotu prawnego dla majątku Dzieła Kolpinga. W tym charakterze do kompetencji 
Rady Generalnej należy obradowanie i podejmowanie uchwał o gromadzeniu i przeznaczeniu 
środków finansowych niezbędnych do pracy Dzieła Kolpinga. 
Członkowie Prezydium Generalnego tworzą zarząd podmiotu prawnego. 
 
Prezydium Generalne 
 

§ 47 
Zadania 

 
1. Prezydium Generalne jest organem zarządzającym Dzieła Kolpinga. Jest ono 

odpowiedzialne za realizację uchwał Rady Generalnej i odpowiada przed nią. 



 Prezydium Generalne śledzi rozwój Międzynarodowego Dzieła Kolpinga i jego 
otoczenia społeczno-kościelnego oraz opracowuje propozycje dla Rady Generalnej w 
kwestiach merytorycznych i organizacyjnych. Prezydium opracowuje propozycje 
międzynarodowych i kontynentalnych imprez Związków Narodowych. Wspiera i 
doradza w pracy Prezesowi Generalnemu, Sekretarzowi Generalnemu i Dyrektorowi. 

 Inne zadania i kompetencje Prezydium Generalnego wynikają z postanowień §6; § 13 
ust. 2; § 14 ust. 2; § 20; § 21; § 22 ust. 3; § 33 ust. 3; § 37 ust. 3, § 55 Statutu 
Generalnego. 

 
 

§ 48 
Skład 

 
W skład Prezydium Generalnego wchodzą Prezes Generalny, Sekretarz Generalny, Dyrektor 
oraz czterej członkowie wybrani przez Radę Generalną spośród swojego grona na okres 
pięciu lat. Jeżeli któryś z tych czterech członków straci funkcję w swoim kraju, która była 
decydująca dla jego oddelegowania do Rady Generalnej, na najbliższym posiedzeniu Rady 
Generalnej należy przeprowadzić wybory uzupełniające. Jeżeli członek Prezydium 
Generalnego straci swoją funkcję w czasie trwania kadencji, członek wybrany w wyborach 
uzupełniających sprawuje swoją funkcję przez resztę kadencji. 
 

§ 49 
Sekretarz Generalny 

 
1. Sekretarz Generalny wybierany jest przez Radę Generalną na okres dziesięciu lat. 

Ponowny wybór jest możliwy każdorazowo na pięć lat. Kandydat wymaga 
zatwierdzenia przez Prezesa Generalnego. § 54 i § 55 Statutu Generalnego obowiązują 
odpowiednio również dla Sekretarza Generalnego. 

2. Sekretarz Generalny wspiera Prezesa Generalnego w spełnianiu jego zadań. Jest on 
odpowiedzialny przede wszystkim za merytoryczną pracę Dzieła Kolpinga. W ramach 
tej odpowiedzialności przygotowuje on posiedzenia organów związkowych 
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga pod względem merytorycznym, współdziała w 
ustalaniu koncepcji i realizacji kursów kształceniowych i przedsięwzięć 
szkoleniowych dla osób pełniących związkowe funkcje kierownicze oraz opracowuje 
materiały pisemne służące merytorycznemu kształtowaniu Związku. 

3. W przypadku dużych imprez międzynarodowych jest on odpowiedzialny za ich 
koncepcyjne i merytoryczne przygotowanie przy współpracy z właściwymi gremiami. 

4. Sekretarz Generalny ponosi szczególną odpowiedzialność za rozszerzanie Dzieła 
Kolpinga i jest pierwszym partnerem przy zakładaniu nowych Rodzin Kolpinga w 
krajach, które nie posiadają jeszcze własnego Związku Narodowego. Istniejące już 
Związki Narodowe Sekretarz Generalny wspiera pod kątem pracy programowej na 
rzecz realizacji celów Dzieła Kolpinga. 

5. Sekretarz Generalny ma ponadto zadanie wspierania międzynarodowej solidarności w 
Dziele Kolpinga, koordynowania przedsięwzięć solidarnościowych i udostępniania 
środków finansowych z narodowych i międzynarodowych środków pomocowych i 
rządowych na rzecz tej pracy Związków Narodowych i Rodzin Kolpinga. 

6. Sekretarz Generalny reprezentuje Dzieło Kolpinga przed międzynarodowymi 
instytucjami kościelnymi w ramach pracy świeckich i jest jednocześnie 
odpowiedzialny za pielęgnację kontaktów z organizacjami międzynarodowymi, które 
mają znaczenie dla pracy Dzieła Kolpinga. 



 Sekretarz Generalny lub powołany przez niego pełnomocnik ma prawo do 
uczestniczenia w posiedzeniach organów wszystkich organizacji Dzieła Kolpinga. Na 
wszystkie Zgromadzenia Narodowe Sekretarz Generalny musi być zapraszany osiem 
tygodni przed ich terminem. Ma on na nich prawo zasiadania i głosu. 

 
§ 50 

Dyrektor 
 

1. Dyrektor wybierany jest przez Radę Generalną na okres pięciu lat. Możliwy jest 
ponowny wybór. § 54 i § 55 Statutu Generalnego obowiązują odpowiednio również 
dla Dyrektora. 

2. Dyrektor doradza i wspiera Prezesa Generalnego w zarządzaniu Dziełem Kolpinga 
pod względem ekonomicznym. Jest on odpowiedzialny za prawidłową rachunkowość, 
gromadzenie środków finansowych na zabezpieczenie pracy merytorycznej oraz 
prawidłowe sporządzanie umów pod względem prawnym. 

3. W swej odpowiedzialności za ekonomiczne podstawy Dzieła Kolpinga oraz 
prawidłowe wykorzystanie środków finansowych Dyrektor przygotowuje 
Zgromadzenie Członków Dzieła Kolpinga Kolpingwerk e.V. i składa sprawozdanie z 
gromadzenia i wykorzystania środków finansowych. 

 Dyrektor jest odpowiedzialny za prowadzenie z zewnątrz spraw związanych z 
organizacyjnym przygotowaniem posiedzeń organów, posiedzeń gremiów Dzieła 
Kolpinga oraz dużych imprez międzynarodowych.  

 Dyrektor jest w ramach swojej odpowiedzialności za gromadzenie środków 
finansowych jednocześnie Dyrektorem Międzynarodowej Fundacji im.  
bł. Adolpha Kolpinga. Jest on również szczególnie odpowiedzialny za rozwój tej 
fundacji. 

 
 
 
 
 
Prezes Generalny 
 

§ 51 
Funkcja 

 
1. Prezes Generalny jest następcą bł. Adolpha Kolpinga i w związku z tym musi być 

kapłanem. Wraz z innymi organami kieruje Dziełem Kolpinga. 
 Prezes Generalny ma siedzibę w Kolonii (Niemcy). 
 

§ 52 
Wybór 

 
1. Prezes Generalny wybierany jest przez Radę Generalną na okres 10 lat. Możliwy jest 

ponowny wybór każdorazowo na okres pięciu lat. 
 Bliższe szczegóły reguluje Regulamin Wyborczy uchwalony przez Radę Generalną. 
2. Wybór Prezesa Generalnego zatwierdzany jest przez Arcybiskupa Kolonii jako 

protektora Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, który następnie mianuje go Rektorem 
Kościoła Grobu Pańskiego (Kościoła Minorytów). 

 



 
§ 53 

Zadania 
 

1. Prezes Generalny ponosi pastoralną odpowiedzialność za Dzieło Kolpinga, w 
szczególności zaś za duchowy kształt Dzieła Kolpinga i jego organizacji na bazie 
posłania Jezusa Chrystusa i katolickiej nauki społecznej. Reprezentuje on Dzieło 
Kolpinga w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych. 

2. Do zadań Prezesa Generalnego należy: 
-  troska o realizację programu Dzieła Kolpinga i przestrzeganie Statutu 

Generalnego, 
 - wyznaczanie szczególnych celów kształcenia i akcji, 

- zwoływanie Zgromadzenia Generalnego, posiedzeń Rady Generalnej i 
Prezydium Generalnego oraz dużych imprez międzynarodowych Dzieła 
Kolpinga, 

- odznaczanie osób szczególnie zasłużonych dla Dzieła Kolpinga „Orderem 
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga”, 

- pielęgnowanie kontaktów z wszystkimi organizacjami Dzieła Kolpinga, 
- przyjmowanie do Dzieła Kolpinga nowych Rodzin Kolpinga zgodnie z § 14. 

3. Prezes Generalny wspierany jest w spełnianiu jego zadań przez Sekretarza 
Generalnego i Dyrektora. 

 
 
 
 
 

§ 54 
Prawo prezencji 

 
1. Prezes Generalny lub upoważniony przez niego pełnomocnik ma prawo uczestniczenia 

w posiedzeniach organów wszystkich organizacji Dzieła Kolpinga. 
 Prezesa Generalnego należy zapraszać na wszystkie Zgromadzenia Narodowe. On lub 

jego pełnomocnik ma prawo zasiadania i głosu. Zaproszenie należy przekazać 
najpóźniej osiem tygodni przed terminem danego Zgromadzenia Narodowego. 

 
§ 55 

Przedterminowe ustąpienie 
 

1. Prezes Generalny może ustąpić ze swej funkcji. Z momentem uznania złożenia funkcji 
przez Radę Generalną funkcja Prezesa Generalnego wygasa. Uznanie to może nastąpić 
również w formie pisemnej. 

2. Rada Generalna Dzieła Kolpinga może z ważnych przyczyn zasugerować Prezesowi 
Generalnemu ustąpienie z funkcji. Jeżeli podjęta zostanie odpowiednia uchwała 
większością dwóch trzecich głosów wszystkich członków w głosowaniu tajnym, 
Prezes powinien ustąpić ze swojej funkcji. 

 
VII. Postanowienia końcowe 

 
§ 56 

Wejście w życie 



 
Statut Generalny został uchwalony przez XXXI. Zgromadzenie Generalne w 
Alsópáhok/Węgry. Statut wchodzi w życie 18 maja 2007. 
 
W przypadku trudności interpretacyjnych z uwagi na różnice językowe obowiązuje 
niemiecka wersja językowa.   

 
 

                                           
 
 
 
 
 

 


