
 1 

Statut 

Oratorium Młodzieżowego w Pogrzebieniu 
 

I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny  

 

§ l 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Oratorium Młodzieżowe w Pogrzebieniu, zwane dalej 

Oratorium. Geneza, rozwój i forma Oratorium ukształtowały się w działalności 

pedagogicznej św. Jana Bosko.  

2. Oratorium jest młodzieżową organizacją wychowawczą, która ma charakter wspólnoty 

i działa w oparciu o system prewencyjny św. Jana Bosko i naukę Kościoła.  

 

 § 2   

Stowarzyszenie działa na terenie gminy Kornowac i miasta Raciborza; w zakresie 

gospodarczym rozszerza swą działalność na cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej 

granice.  

 

§ 3  

Siedzibą władz stowarzyszenia jest Placówka Salezjańska w Pogrzebieniu.  

 

§ 4  

1. Oratorium jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną, 

cywilną i kościelną, działającym zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach i innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz postanowieniami niniejszego Statutu.  

2. Oratorium może zrzeszać się w Związki Inspektorialne , Krajowe i Międzynarodowe 

Oratoriów i być w nich reprezentowane przez swoich delegatów.  

3. Oratorium ma prawo do używania legitymacji, pieczęci, odznak według wzorów 

zatwierdzonych przez władze Oratorium.  

  

 II. Cele i środki działania  

 

§ 5  

Celem Oratorium jest integralny rozwój młodego człowieka, tak by wychowanek stał 

się „uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem” i odkrył swoje miejsce w Kościele i 

świecie. Wychowanie to dokonuje się w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, 

zbudowanego na fundamencie wartości chrześcijańskich, założeń systemu prewencyjnego 

opartego na rozumie, religii i miłości oraz salezjańskiej tradycji wychowawczej i obejmuje:  

1. ochronę i promocję zdrowia,  

2. pogłębienie wiedzy, rozwój świadomości, sztukę myślenia, zdolność tworzenia 

intelektualnego oraz rozwój zainteresowań i talentów,  

3. kształtowanie równowagi emocjonalnej, postawy otwartości i wrażliwości wobec 

drugiego człowieka, harmonijnych relacji interpersonalnych i umiejętności 

współpracy,  

4. ukształtowanie pełnej autonomii decyzji i działania,  

5. przygotowanie do podjęcia zadań życia rodzinnego lub powołań pozamałżeńskich,  

6. wychowanie do poszanowania własności wspólnej i umiejętności współpracy,  

7. budzenie wrażliwości na piękno otaczającego świata i ochronę środowiska 

naturalnego,  
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8. wyrabianie umiejętności korzystania ze środków społecznej komunikacji,  

9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

10. wychowanie do aktywności i działania stowarzyszeniowego,  

11. rozwój kontaktu osobowego z Chrystusem Zmartwychwstałym opartego na wierze 

świadomej, czynnej i odpowiedzialnej, dającej pełny sens życia, radość i optymizm, 

przeżywanej we wspólnocie Kościoła, realizowanej w słowie, liturgii i służbie,  

12. osiągnięcie mocy ducha pozwalającej osobie stojącej wobec wyborów pójść za 

wartościami najwyższymi., 

13. naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 

14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

15. działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

16. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym, 

17. promocję i organizację wolontariatu. 

 

§ 6 

Oratorium urzeczywistnia swoje cele przez:  

1. opracowanie planów, projektów i programów działania,  

2. realizację podjętych zadań przez instytucjonalne organa stowarzyszenia i jego 

członków,  

3. współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi,  

4. utrzymywanie kontaktów z organizacjami podobnego typu w kraju i za granicą,  

5. organizowanie życia młodzieżowego w ciągu roku i w czasie wakacji,  

6. stwarzanie młodym możliwości uzyskania środków materialnych i wspieranie pomocą 

szczególnie potrzebujących,  

7. rozwój różnych form działalności gospodarczej,  

8. działalność rekreacyjną, sportową i turystyczną,  

9. przygotowanie terenu, pomieszczeń i wyposażenia w Oratorium, sprzyjającego 

zdrowiu i tężyźnie fizycznej,  

10. spotkania, prelekcje, zjazdy, odczyty, sympozja,  

11. ewangelizacje, katechezę, spotkania formacyjne, nabożeństwa słowa, „słówka 

wieczorne”, rozmowy indywidualne, czytelnictwo,  

12. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej,  

13. kierownictwo duchowe, modlitwę, nabożeństwa, zwłaszcza maryjne,  

14. uczestnictwo w liturgii Kościoła, szczególnie w sakramencie pojednania i Eucharystii,  

15. głębsze wtajemniczenie w sakrament chrztu i bierzmowania,  

16. organizowane wspólnego świętowania rocznic narodowych i rodzinnych oraz 

kultywowanie zwyczajów regionalnych,  

17. pracę samowychowawczą, dynamikę grupy i działalność stowarzyszeniową,  

18. spotkania Wspólnoty Oratorium,  

19. prezentowanie i naśladowanie wzorów osobowych we wspólnocie wychowawczej,  

20. tworzenie wspólnoty wychowawczej gromadzącej: młodzież, wychowawców, 

rodziców, nauczycieli,  

21. prowadzenie kół zainteresowań,  

22. działalność świetlicową, klubową, kawiarnianą,  

23. wrażliwość na problemy zachodzące w najbliższym otoczeniu i ich próby rozwiązań 

zgodnie z posiadanymi możliwościami,  
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24. promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów oraz 

popieranie własnej działalności plastycznej, muzycznej, literackiej, teatralnej i 

filmowej,  

25. podejmowanie inicjatyw i interwencji w sprawach młodych u właściwych władz 

(szkolnych, terenowych, itp.),  

26. propagowanie i prowadzenie życia duchowego w harmonii z salezjańską duchowością 

młodzieżową.  

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.  

 

§ 7 

Oratorium jest katolickie, czyli powszechne w tym sensie, że jest otwarte dla 

wszystkich.  

1. Członkami Oratorium mogą być osoby fizyczne i prawne.  

2. Członkowie Oratorium dzielą się na:  

a) uczestników,  

b) zwyczajnych,  

c) honorowych.  

 

§ 8 

1. Członkami uczestnikami mogą być niepełnoletni przyjęci przez Zarząd Oratorium po 

złożeniu pisemnej deklaracji i spełnieniu wymagań wyznaczonych przez Zarząd 

Oratorium, przy zachowaniu postanowień art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach.  

2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie przyjęte przez Zarząd Oratorium 

po złożeniu pisemnej deklaracji i spełnieniu wymagań wyznaczonych przez Zarząd 

Oratorium lub członkowie uczestnicy po osiągnięciu dojrzałości.  

3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane i 

wspierające działalność Oratorium lub szczególnie dla niego zasłużone.  

4. Godność członka honorowego nadaje Dyrektor Oratorium wraz z Zarządem.  

5. Rodzice Oratorianów przez sam fakt rodzicielstwa i wychowania przynależą do 

członków honorowych Oratorium.  

6. Byli Wychowankowie Salezjańscy przez uczestnictwo w formacji przynależą do 

członków honorowych Oratorium.  

 

§ 9 

1. Członkowie zwyczajni Oratorium mają prawo:  

a) uczestnictwa w działalności wychowawczo – duszpasterskiej w Oratorium ,  

b) korzystania z pomieszczeń, wyposażenia i środków oraz opieki i pomocy 

Oratorium,  

c) zgłaszania propozycji, wniosków, postulatów i domagania się ich rozpatrzenia,  

d) wybierania i bycia wybieranymi do władz Oratorium,  

e) do posiadania legitymacji i noszenia odznaki.  

2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem 

biernego prawa wyborczego .  

3. Członkowie honorowi mają prawo zgłaszania postulatów w sprawach dotyczących 

działalności Oratoryjnej. 
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§ 10 

Członkostwo ustaje w skutek:  

1. dobrowolnego wystąpienia,  

2. decyzji władz:  

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami stowarzyszenia,  

b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w działalności Oratorium,  

c) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych 

Oratorium z przyczyn określonych literą a. lub b.,  

d) wobec małoletnich po ukończeniu 15 roku życia, o ile deklaracja nie zostanie 

ponowiona,  

e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.  

3. śmierci członka.  

 

§ 11 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie 

do Forum, na co najmniej 21 dni przed terminem Forum. Uchwała forum jest ostateczna.  

 

§ 12 

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) twórczo i aktywnie realizować cele Oratorium, a zwłaszcza troszczyć się o swój 

rozwój właściwy rozwój, 

b) uczestniczyć w realizowanym programie formacyjnym, 

c) uiszczać składki członkowskie ustalone przez Forum Oratorium, 

d) zachowywać nienaganną postawę chrześcijańską i obywatelską, 

e) przestrzegać postanowień Statutu i decyzji władz Oratorium. 

2. Członkowie honorowi mają zadanie wspierania działań Oratorium i pomocy w 

realizacji celów.  

 

IV. Władze i Wspólnota Wychowawcza w Oratorium  

 

§ 13  

1. Władzami Oratorium są:  

a) Forum Oratorium,  

b) Zarząd Oratorium,  

c) Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja władz Oratorium trwa trzy lata.  

 

§ 14 

1. Forum jest najwyższą władzą w Oratorium.  

2. Forum Oratorium stanowią:  

a) członkowie zwyczajni Oratorium, a jeżeli ich liczba przekroczy 50 osób, ich 

delegaci; szczegółowy tryb wyborów zostanie określony regulaminem,  

b) Zarząd Oratorium,  

c) Rada Młodzieżowa, wybierana zgodnie z § 22 ust. 1 i 2 niniejszego statutu,  

d) po dwóch delegatów – o ile są członkami zwyczajnymi stowarzyszenia – 

spośród: Salezjanów, Salezjanek, Byłych Wychowanków Salezjańskich, 

Stowarzyszenia Salezjańskich Pomocników Kościoła, Rady Rodziców, Kręgu 

Wychowawców.  
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§ 15 

1. Forum zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Forum zbiera się normalnie raz na rok, zwołane przez Dyrektora Oratorium.  

3. Nadzwyczajnie Forum może być zwołane:  

a) z inicjatywy Zarządu,  

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

c) na wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych.  

4. Do ważności uchwał Forum konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków.  

5. Uchwały Forum zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 

połowy członków stowarzyszenia w I terminie o ile dalsze postanowienia statutu nie 

stanowią inaczej. W II terminie Forum może obradować bez względu na liczbę 

uczestników. 

6.  Zmiana statutu wymaga kwalifikowanej większości 50% plus 1 głos przy obecności 

połowy członków Forum w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie. 

 

§ 16 

Kompetencje Forum:  

1. ustalenie wytycznych działalności wychowawczo-duszpasterskiej oraz finansowej w 

Oratorium na okres kadencji,  

2. wybór władz Oratorium to jest Zarządu Oratorium i Komisji Rewizyjnej,  

3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Oratorium, 

4. uchwalenie udzielenia absolutorium ustępującym władzom,  

5. uchwalenie regulaminów: procedury wyborczej, działania Zarządu Oratorium i 

Komisji Rewizyjnej,  

6. rozpatrywanie wniosków i aktualnych spraw dotyczących działalności Oratorium,  

7. ustalenie wysokości składki członkowskiej,  

8. uchwalenie zmian w Statucie Oratorium,  

9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.  

 

§ 17 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Oratorium, zgodnie z uchwałami Forum, 

reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Forum. 

2. Zarząd składa się z 1 do 5 członków. 

3. Dyrektor Oratorium jest stałym członkiem urzędującym Zarządu i przewodniczy jego 

działaniom. 

4. Do prowadzenia spraw Oratorium i reprezentowania go na zewnątrz upoważniony 

jest: 

a) Dyrektor Oratorium samodzielnie, 

b) dwóch członków zarządu łącznie. 

 

§ 18 

Zadaniem Zarządu jest:  

1. programacja, organizacja, prowadzenie działań i weryfikacja pracy wychowawczo-

duszpasterskiej w Oratorium,  

2. realizacja uchwał Forum,  

3. ustalanie budżetu Oratorium, 

4. zatwierdzenie sprawozdania Dyrektora Oratorium przygotowanego na Forum,  

5. przyjmowane sprawozdań Dyrektora Oratorium z rocznej działalności Oratorium w 

latach, gdy nie spotyka się Forum,  
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6. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Oratorium.  

7. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oratorium,  

8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego  i 

nieruchomego, 

9. konsultowanie propozycji działań, decyzji i przedsięwzięć z Dyrektorem Wspólnoty 

Salezjańskiej, na terenie której znajduje się siedziba stowarzyszenia, wraz z jego Radą 

przed wniesieniem ich na posiedzenie Zarządu. 

 

§ 19 

1. Zarząd ma prawo powołać do swojego składu nowe osoby na miejsce tych, które 

ustąpiły w czasie trwania jego kadencji, jednak nie w liczbie większej niż połowa 

ogólnego stanu Zarządu. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.  

3. Uchwały podpisują: Dyrektor Oratorium i sekretarz. 

 

§ 20 

1. Komisja Rewizyjna w liczbie trzech do pięciu osób wybierana jest przez Forum.  

2. Komisja spośród siebie wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.  

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Oratorium,  

b) przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,  

c) przewodniczący lub upoważniony przez niego członek może brać udział z 

głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oratorium.  

4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały przy obecności przynajmniej trzech członków 

zwykłą większością głosów, a w razie ich równości decyduje głos przewodniczącego.  

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

21. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

22.  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

 

 

§ 21  

1. Wspólnota wychowawcza obejmuje w Oratorium młodzież, wychowawców i 

rodziców, którzy mają swoich przedstawicieli w następujących grupach:  

a) Rada Młodzieżowa,  

b) Krąg Wychowawców,  

c) Rada Rodziców.  

3. Kadencja wyżej wymienionych grup trwa 3 lata, lecz może być wielokrotnie 

powtarzana.  

 

§ 22 

1. Radę Młodzieżową stanowią asystenci mianowani przez dyrektora Oratorium w 

liczbie stosownej do ilości członków Oratorium,  

2. Rada Młodzieżowa ma swój Zarząd wybrany przez Forum spośród asystentów, 

składający się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i dwóch członków.  

3. Częstotliwość swoich spotkań Rada ustali z Dyrektorem Oratorium.  

4. Do zadań Rady Młodzieżowej należy:  

a) wymiana poglądów dotyczących działalności poszczególnych sekcji, grup, 

programów,  
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b) analiza sytuacji młodzieży danego środowiska,  

c) ustalenie zasad uczestnictwa i współdziałania w inicjatywach diecezji, 

inspektorii i organizacji państwowych oraz międzynarodowych,  

d) pomoc w weryfikacji i programacji działań.  

 

§ 23  

Wszyscy wychowawcy, podejmujący pracę pedagogiczną w Oratorium, tworzą Krąg 

Wychowawców i spotykają się na tyle często, by zaradzać problemom wychowawczym i 

organizacyjnym.  

 

 

§ 24  

1. Rodzice na spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektora Oratorium wybierają spośród 

siebie Radę Rodziców.  

2. Rada składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i dwóch członków. 

3. Częstotliwość spotkań Rada ustala w porozumieniu z Dyrektorem Oratorium. 

 

V. Wyróżnienia i kary.  

 

§ 25  

1. Działalność Oratorium oparta jest o system wychowawczy, nacechowany dobrocią, 

łagodnością i cierpliwością. System ten bazuje na dobroci, odkrywanej w każdym z 

wychowanków zaś w stosowaniu kar jest więcej niż powściągliwy.  

2. W wychowaniu oratoryjnym zwraca się uwagę na nagrody i wyróżnienia, które 

wspomagają pracę wychowawczą oraz samowychowawczą.  

3. Kary stosować można w przypadku absolutnej konieczności, gdy nie ma innego 

środka, by zapobiec szerzeniu się zła. Należą do nich:  

a) upomnienie,  

b) zawieszenie w prawach Oratorianina,  

c) w ostateczności pozbawienie członkostwa.  

4. O wymierzeniu kary decyduje Dyrektor Oratorium.  

5. Od decyzji Dyrektora Oratorium o wymierzeniu kary przysługuje odwołanie się do 

Zarządu Oratorium w terminie 14 dni.  

 

 VI. Majątek i fundusze  

 

§ 26 

1. Majątek Oratorium, którym zarządza Dyrektor Oratorium po rozwiązaniu 

stowarzyszenia staje się własnością Towarzystwa Salezjańskiego.  

2. Oratorium może przyjmować zarówno z kraju jak i z zagranicy darowizny, zapisy, 

spadki, subwencje – w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze z 

zysków, zawierać umowę dożywocia oraz korzystać z ofiarności publicznej. Ponadto 

fundusz Oratorium stanowią składki członkowskie, ofiary, dotacje, dochody z majątku 

ruchomego, nieruchomego oraz prowadzonej działalności gospodarczej.  

3. Działalność gospodarcza Oratorium prowadzona jest przez powołanych do tego 

pełnomocników, których powołuje Zarząd, określając jednocześnie granice 

pełnomocnictwa.  

4. Oratorium może zatrudniać pracowników oraz angażować osoby w ramach innego 

statusu prawnego w liczbie wynikającej z rozmiarów prowadzonej działalności. O 

zatrudnieniu decyduje Zarząd Oratorium.  
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5. Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej w całości są przeznaczone na 

realizację statutowych celów Oratorium.  

6. Funduszami Oratorium dysponuje Dyrektor Oratorium, który sporządza preliminarz 

wydatków i przedstawia rozliczenie Dyrektorowi wspólnoty, w styczniu i czerwcu 

każdego roku.  

 

 VII. Postanowienia końcowe 

 

§ 27 

1. Forum może podjąć uchwałę dotyczącą rozwiązania Oratorium.  

2. Uchwała o rozwiązaniu Oratorium wymaga kwalifikowanej większości 50% plus 1 głos 

przy obecności połowy członków Forum w I terminie i bez względu na liczebność w II 

terminie. 

 

 

§ 28  

Wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Dyrektor 

Oratorium wraz z Zarządem.  

 

 

 


