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Statut 
Polskiego Towarzystwa  
M ariologicznego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1 1. Polskie Towarzystwo Mariologiczne, zwane w  dalszych postanowie
niach statutu Towarzystwem, jest publicznym stowarzyszeniem wier
nych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski (kan. 298 §
1, kan. 301 i 312  KPK).
2. Towarzystwo podlega zwierzchniej władzy Konferencji Episkopatu 
Polski (kan. 315 w  zw. z kan. 312  § 1 pkt.2 KPK), do której należy 
prawo zatwierdzania Przewodniczącego Towarzystwa, zgodnie z kan. 
317  § 1 KPK.

Art. 2. Towarzystwo posiada osobow ość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3. Towarzystwo ma zasięg ponaddiecezjalny, terenem jego działania jest

obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 4 . Siedziba Towarzystwa mieści się w  Częstochowie przy ul. Św. Barbary

41.
Art. 5. Dla realizacji swoich celów  statutowych Towarzystwo może nawiązy

wać współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach - krajo
wymi i zagranicznymi.

Art. 6. Towarzystwo używa pieczęci i odznak według ustalonych wzorów.

Rozdział II
Cele i środki działania

Art. 7. Cele Towarzystwa są następujące:
1. działalność naukowa na rzecz rozwoju mariologii
2. popularyzacja wiedzy mariologicznej
3. działalność na rzecz należytego kształtowania duchowości i kultu 
maryjnego.

Art. 8. Towarzystwo realizuje cele statutowe przez:
1. organizowanie kongresów i sympozjów krajowych i międzynaro
dowych
2. organizowanie spotkań studyjnych i formacyjnych
3. działalność wydawniczą.

Rozdział III
C złonkow ie Towarzystwa

Art. 9. Towarzystwo zrzesza:
1. członków zwyczajnych
2. członków  korespondentów
3. członków  honorowych



Art. 10. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, duchowna 
lub świecka, dająca gwarancję realizacji jego celów  statutowych, zgod
nie z przyjętymi regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa. 
Członek zwyczajny uczestniczy w sposób stały w pracach Towarzystwa. 

Art. 11. Członkiem korespondentem może być osoba duchowna lub świecka 
dająca gwarancję realizacji celów  statutowych Towarzystwa, zgodnie 
z przyjętymi regulaminami i uchwałami jego władz, która jednak nie 
uczestniczy w  sposób stały w jego pracach.

Art. 12. 1. Członkiem honorow ym  może zostać osoba szczególnie zasłużona
dla rozwoju Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Zebranie Plenarne na w nio
sek Zarządu.

Art. 13. 1. Członek zwyczajny ma prawo:
a/  głosu czynnego i biernego
b/ udziału w  kongresach, sympozjach, konferencjach itp. 
с/ korzystania z pom ocy i środków Towarzystwa w  realizowaniu jego 
celów  statutowych.
2. C złonkow ie korespondenci i członkow ie honorow i korzystają 
z praw przysługujących członkom  zwyczajnym z wyjątkiem określo
nych w  ust. 1, p. a.

Art. 14. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. brać czynny udział w  działalności Towarzystwa
2. przestrzegać postanow ień statutu, regulam inów i uchwał władz 
Towarzystwa
3. regularnie opłacać składki członkowskie

Art. 15. 1. Przynależność do Towarzystwa ustaje w  razie:
a/ dobrow olnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi 
Ы skreślenia z listy członków  z powodu zalegania w  opłacaniu skła
dek członkowskich lub uchylania się od pracy w  Towarzystwie, 
с/ wykluczenia z Towarzystwa.
2. Uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.
3. Od uchwały o skreśleniu przysługuje odwołanie do Zebrania Ple
narnego w  term inie 30  dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. 
Uchwała Zebrania Plenarnego w  sprawie odwołania jest ostateczna.

Rozdział ГѴ
W ładze Towarzystwa

Art. 16. Władzami Towarzystwa są:
1. Zebranie Plenarne
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

Art. 17. 1. Zebranie Plenarne jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Uczestnikiem Zebrania Plenarnego z głosem decydującym jest każ
dy członek zwyczajny.

Art. 18. 1. D o kompetencji Zebrania Plenarnego należy:
a/ ustalanie kierunków działalności Towarzystwa 
Ы rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewi
zyjnej
с/ rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz uczestni
ków Zebrania Plenarnego
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d/ wybór Zarządu, w  tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczące
go, sekretarza i skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej 
e/ udzielanie lub odm ow a udzielenia absolutorium  Zarządow i na 
wniosek Komisji Rewizyjnej
f/ rozpatrywanie odw ołań w  sprawach członkowskich  
g/ wnioskowanie dotyczące zmian w  statucie
h/ podejm ow anie uchwal w innych sprawach w ym agających roz
strzygnięcia przez Zebranie Plenarne
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Plenarnego Zarząd 
zawiadamia członków  zwyczajnych co najmniej na 21 dni przed roz
poczęciem obrad.
3. Zebranie Plenarne m oże podejm ow ać uchw ały przy obecności 
większości osób uprawnionych do głosowania
4. Zebranie Plenarne spraw ozdaw cze Zarząd zw ołuje raz na rok 
a sprawozdawczo-wyborcze - co trzy lata
5. Nadzwyczajne Zebranie Plenarne może być zwołane: 
a/  z inicjatywy Zarządu
Ы na wniosek Komisji Rewizyjnej
с/ na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków  zwyczajnych.
6. Nadzwyczajne Zebranie Plenarne pow inno odbyć się w  ciągu 30  
dni od daty złożenia wniosku i pow inno obradować nad sprawami 
dla których zostało zwołane.

Art. 19. 1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w  głosowa
niu tajnym według procedury przewidzianej w  kan. 119 p. 1 KPK.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
3. Zarząd i Komisja Rewizyjna w  trakcie kadencji, w  przypadku zmnie
jszenia ich składu, mają prawo uzupełnienia swego grona o nowych 
członków. Liczba dołączonych członków danej władzy nie może prze
kroczyć 1/3 liczby członków  pochodzących z wyboru.
4. Odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej w  trybie nadzwyczajnym 
może dokonać Zebranie Plenarne na pisemny w niosek bezwzględnej 
większości swoich członków.

Art. 20. Uchwały władz Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów  
przy obecności większości osób uprawnionych do głosowania, z wyjąt
kiem spraw inaczej uregulowanych w statucie. W razie równości gło
sów decyduje głos przewodniczącego zebrania (kan. 119 p. 2 KPK). 

Art. 21. 1. Pracami Towarzystwa między Zebraniami Plenarnymi kieruje Zarząd.
2. W  skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, 
Sekretarz, Skarbnik oraz 4-6  członków  wybranych przez Zebranie 
Plenarne na kadencję trzyletnią. Każdy z członków może być ponow 
nie wybrany tylko na dwie kolejne kadencje.

Art. 22. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w  miarę potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony  
przez Zarząd.

Art. 23. Przewodniczący Towarzystwa:
1. jest jego prawnym reprezentantem
2. przewodniczy Zebraniu Plenarnemu
3. zwołuje zebrania Zarządu i przewodniczy im
4. troszczy się o  kontakty zewnętrzne Towarzystwa
Podczas nieobecności Przewodniczącego zastępuje go W iceprzewod
niczący.



Art. 24. Sekretarz sporządza protokoły zebrań, prowadzi korespondencję i ar
chiwum Towarzystwa 

Art. 25 . Skarbnik zajmuje się sprawami finansowymi, majątkowymi i gospo
darczymi Towarzystwa w  zależności od Zarządu i pod kontrolą Ko
misji Rewizyjnej.

Art. 26. W sprawach finansowych Towarzystwo reprezentuje Przewodniczący 
lub W iceprzewodniczący i Skarbnik.

Art. 27. 1. D o zadań i kompetencji Zarządu należy:
a/ realizowanie celów  Towarzystwa
Ы realizowanie uchwał i wytycznych Zebrania Plenarnego
cl składanie sprawozdań ze swej działalności podczas obrad Zebrania
Plenarnego
d/ uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu oraz czuwanie nad ich 
realizacją
e/ zarządzanie majątkiem i funduszami
f/ powoływanie komisji, sekcji i innych wyspecjalizowanych komórek 
g / rozstrzyganie sporów  pom iędzy członkam i oraz rozpatrywanie 
spraw dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwal 
władz Towarzystwa
h/ ustalanie w pisow ego i wysokości składek członkowskich
І/ przyjmowanie członków  zwyczajnych i członków  korespondentów
j/ w nioskowanie o nadanie godności członka honorow ego
к/ zwoływanie Zebrań Plenarnych
1/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz
2. Zarząd może orzekać następujące kary:
a/ upom nienie
b/ zawieszenie w prawach członka Towarzystwa 
ej wykluczenie z Towarzystwa
Od kary orzeczonej przez Zarząd przysługuje odw ołanie do Zebra
nia Plenarnego w  terminie 30  dni od daty doręczenia orzeczenia na 
piśmie. Uchwała Zebrania Plenarnego rozstrzyga sprawę ostatecznie. 

Art. 28. 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, które ze swego
grona wyłaniają Przewodniczącego
2. D o kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
а/  kontrola przynajmniej raz w  roku działalności Towarzystwa, w tym 
jego spraw finansowych i opłacania składek
Ы składanie sprawozdania ze swej działalności na Zebraniu Plenar
nym oraz w ystępow anie z w nioskiem  w sprawie udzielenia lub nie 
udzielenia absolutorium dla Zarządu.
с/ przedstawianie Zarządowi uwag i w niosków  wynikających z kon
troli a w  razie potrzeby żądanie wyjaśnień 
d/ uchwalanie regulaminu pracy Komisji
3 . C złonkow ie Komisji mogą brać udział w  posiedzeniach Zarządu 
z głosem  doradczym.
4. Komisja Rewizyjna może korzystać z ekspertyz i opinii specjalistów 
spoza Towarzystwa w przedmiocie swoich czynności
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Rozdział V
Majątek Towarzystwa

Art. 29. 1. Towarzystwo ma prawo nabywania, posiadania i rozporządzania
majątkiem ruchomym, nieruchomym i funduszami -  zgonie ze statu
tem, z obowiązującym prawem kościelnym i państwowym.
2. Fundusze Towarzystwa pochodzą z:
a/  opłaty wpisowej i składek członkowskich
Ы zapisów i darowizn
с/ dotacji i subwencji
d/ w pływ ów  z działalności statutowej
e/ z akcji zbiórkowych
f/ z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującym  
prawem

Rozdział VI
Przepisy końcowe

Art. 30. Statut Towarzystwa, jego zmiana lub uzupełnienie wymaga aprobaty 
Konferencji Episkopatu Polski (kan. 314 w  zw. z kan. 312. § 1 p. 2 
KPK).

Art. 31. Prawo zawieszenia działalności Towarzystwa lub jego rozwiązania  
należy do kompetencji Konferencji Episkopatu Polski, która może to 
uczynić z własnej inicjatywy lub na w niosek Zebrania Plenarnego  
przedstawiony przez Zarząd.

Art. 32. W przypadku rozwiązania Towarzystwa pozostały po nim majątek 
staje się własnością Konferencji Episkopatu Polski, do której należy 
prawo decydowania o przeznaczeniu jego poszczególnych składników.
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Statuto dell’Associazione 
Mariologica Polacca
(Traduzione dal polacco)

Capitolo I 
Direttive generali

Art. 1 1. Associazione M ariologica Polacca, definita nei successivi articoli
dello statuto com e l’Associazione, è un’associazione pubblica dei fe
deli erigala dalla Conferenza Episcopale della Polonia (can. 298 § 1, 
can. 301 e 312  CIC).
2. L’ Associazione è sottom essa alla Conferenza Episcopale Polacca 
(can. 315 cf. can. 312  § 1 p. 2 CIC), la quale ha diritto approvare il 
Presidente, secondo il can. 317  § 1 CIC.

Art. 2 L’ Associazione riceve la personalità giuridica nella Repubblica Polacca.
Art. 3 La raggio dell’ Associazione è sopradiocesana. L’ Associazione svolge

la sua attività sul territorio di Repubblica Polacca.
Art. 4 L’ Associazione ha sua sede a Częstochowa in via Św. Barbary 41.
Art. 5 L’ Associazione può collaborare con altre organizzazioni che hanno

simili campi di attività all’interno di loro paese о all’estero, per realiz
zare i loro scopi previsti dallo statuto.

Art. 6 L’Associazione adopera timbri e distintivi secondo tipi stabiliti.

Capitolo II
Scopi e mezzi dell’attività

Art. 7  Gli scopi dell’Associazione:
1) promuovere la ricerca scientifica concernente lo sviluppo di ma
riologia,
2) popolarizzazione della scienza mariologica,
3) attività in merito di formazione di spiritualità e culto mariano. 

Art. 8 L’Associazione realizza gli scopi previsti dallo statuto mediante segu
enti attività:
1) organizzare congressi e simposi nazionali e internazionali,
2) organizzare incontri di studio e formazione,
3) svolgere attività editoriale.

Capitolo III
Soci dell’Associazione

Art. 9 N ell’Associazione sono uniti:
1) soci ordinari,
2) soci corrispondenti,
3) soci onorari.

Art. 10 Socio ordinario può diventare qualsiasi persona fisica, consacrata о lai
ca, che garantisce la realizzazione degli scopi dell’Associazione, secon
do le statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali dell’ Asso
ciazione. Il socio ordinario partecipa in maniera permanente nell’attivi- 
tà dell’Associazione.



Art. 11 II socio  corrispondente può diventare qualsiasi persona consacrata 
о laica che garantisce la realizzazione degli scopi dell’Associazione, se
condo lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali dell’ As
sociazione, ma non partecipa in maniera permanente nelle sue attività. 

Art. 12 1. Socio onorario può diventare colui che ha particolari benemeren
ze nello sviluppo delPAssociazione.
2. La nomina di socio onorario e di competenza di l’Assemblea dei 
soci su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 13 1. C om petenze del socio ordinario:
1) diritto di eligere e di essere elletto com e membro delle autorità,
2) partecipazione nei congressi, simposi, conferenze etc.,
3) utilizzare aiuti e strumenti dell’Associazione per realizzare le fina
lità prefisse.
2. I soci corrispondenti e onorari hanno tutti i diritti dei soci ordinari 
tranne quelli di cui si parla in § 1 p. 1.

Art. 14 I compiti del socio ordinario:
1) partecipare nelPattività dell’Associazione,
2) onorare ciò che viene deciso dallo statuto, regolamenti e delibere 
l’organi sociali delPAssociazione,
3) pagare regolarmente le quote del socio.

Art. 15 1. Appartenenza all’Associazione cessa in seguenti casi:
1) abbandono di libera volontà annunciato per scritto al C onsiglio  
direttivo,
2) cancellamento dalla lista dei soci a causa di mancato versamento 
delle quote e a causa di trascuramento del lavoro nell’Associazione,
3) esclusione dall’Associazione.
2. Le delibere riguardanti cancellamento о esclusione del socio emet
te il Consiglio direttivo.
3. Dalla delibera di cancellamento о esclusione e permessa l’appella
zione all’Assemblea dei soci in termine di 30 giorni dalla data della 
consegna della delibera. La delibera dell’Assemblea dei soci in merito 
di esclusione e irrevocabile.

Capitolo IV
Organi sociali delPAssociazione

Art. 16 Organi sociali delPAssociazione costituiscono:
1) l’Assemblea dei soci,
2) il Consiglio direttivo,
3) il C ollegio dei Revisori.

Art. 17 1. L’Assemblea dei soci costituisce la suprema autorità intrinseca del
PAssociazione.
2. Partecipanti dell’Assemblea dei soci con voce decisiva sono tutti 
soci ordinari.

Art. 18 1. E di competenza dell’Assemblea dei soci:
1) decidere le direzioni di attività delPAssociazione,
2) approvare i rendiconti dell’attività del Consiglio direttivo e del Col
legio dei Revisori



3) approvare le conclusioni del Consiglio direttivo, del C ollegio dei 
Revisori e partecipanti dell’Assemblea dei soci,
4) eleggere Consiglio decisivo (incluso il Presidente, Vicepresidente, 
Segretario e Tesoriere) e C ollegio dei Revisori,
5) concedere о rinnegare l’assolutorio al Consiglio decisivo, sulla ri
chiesta del Collegio dei Revisori,
6) esaminare gli appelli fatti dai soci,
7) deliberare le modifiche dello statuto,
8) approvare le delibere riguardanti tutte le altre questioni che esigo
no la decisione dell’Assemblea dei soci.
2. Consiglio direttivo invia ai soci l’avviso di convocazione che infor
ma di termine, luogo e ordine dell’Assemblea dei soci, almeno 21 giorni 
prima del giorno fissato per la riunione.
3. L’Assemblea dei soci può deliberare alla presenza della maggiorità 
degli approvati alla votazione.
4. Il Consiglio direttivo convoca l’Assemblea dei soci del resoconto 
una volta all’anno e l’Assemblea dei soci del resoconto e delle elezio
ni -  ogni 3 anni.
5 . L’Assemblea dei soci straordinaria dovrebbe riunirsi:
1) all’iniziativa del Consiglio direttivo,
2) su richiesta di C ollegio dei Revisori,
3) su richiesta scritta di alm eno 1/4 del numero dei soci ordinari. 
L’Assemblea dei soci straordinaria dovrebbe riunirsi in termine di 30  
giorni dalla data di deposizione della richiesta e trattare gli argumen
ti per i quali viene convocata.

Art. 19 1. La Consiglio direttivo e la Collegio dei Revisori sono eletti nella vo
tazione segreta secondo il procedimento previsto al can. 119 p .l  CIC.
2. La cadenza del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dura 
tre anni.
3. La Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori durante la cadenza, 
se il suo numero si dim inuisce, hanno diritto di com pletare il suo 
gremio. Il numero dei soci cooptati non può soprapassare 1/3 del 
numero dei soci eletti.
4. Il revocazione della Consiglio direttivo e della Collegio dei Reviso
ri nel modo straordinario ha luogo all’Assemblea dei soci sulla pro
posta scritta della maggioranza assoluta dei suoi soci.

Art. 20 Delibere delle autorità dell’Associazione si prendono alla maggioran
za asssoluta dei voti, in presenza della maggioranza degli autorizzati 
alla votazione, eccette le cause diversamente regolati dallo statuto. Se 
i voti sono eguali, decide il voto del Presidente (can. 119 p.2 CIC). 

Art. 21 1. Consiglio direttivo dirige i lavori dell’Associazione tra i termini del-
l’Asssemblea dei soci.
2. Il Consiglio direttivo costituiscono: Presidente, Vicepresidente, Segre
tario, Tesoriere e 4-6 membri eletti delPAssemblea dei soci per tre anni. 
Ognuno membro può essere rieletto soltanto due volte.

Art. 22 1. Le riunioni del Consiglio direttivo vengono convocate secondo bi
sogno, ma non più raramente che una volta in tre mesi.
2. Organizzazione e il m odo dell’attivita del Consiglio direttivo defini
sce regolamento approvato dal Consiglio direttivo dell’Associazione. 

Art. 23 II Presidente dell’Associazione:
1) è suo legale rappresentante,
2) preside all’Assemblea dei soci,
3) convoca le riunioni del Consiglio direttivo e lo presiede,
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4) assicura i contatti esterni dell’Associazione.
Se manca il Presidente lo sostituisce il Vicepresidente.

Art. 24 II Segretario prepara i protocolli, dirige la corrispondenza e l’archivio 
dell’Associazione.

Art. 25 II Tesoriere mantiene i finansi e averi dell’Associazione, dipendendo  
dal Consiglio direttivo e controllato dal Collegio dei Revisori.

Art. 26 N ei afferi finanziali L’A ssociazione e rappresentata dal Presidente 
(o Vicepresidente) e Tesoriere.

Art. 27  1. E di com pito e di competenza del Consiglio direttivo:
1) realizzare le finalità dell’Associazione,
2) realizzare le delibere e direttive dell’Assemblea dei soci,
3) presentare il resoconto della sua attività durante l’Assemblea dei 
soci,
4) preparare l’annuale piano di lavoro e bilancio e sorvegliare la loro 
realizzazione,
5) gestire il patrimonio e i fondi,
6) convocare le commissioni, le sezioni e altri organi specializzati,
7) prendere le decisioni nel caso di controversie tra i soci, e anche 
esaminare le cause riguardanti i soci che disobbediscono lo statuto, 
i regolamenti e le delibere delle autorità dell’Associazione,
8) approvare la quote dell’iscrizione e le quote pagate da soci,
9) accogliere i soci ordinari e corrispondenti,
10) conferire il titolo del socio onorario,
11) convocare le Assemblee dei soci,
12) rappresentare l’Associazione all’esterno.
2. Il C onsiglio direttivo può decidere seguenti pene:
1) rimprovero,
2) sospensione nei diritti del socio dell’Associazione,
3) esclusione dall’Associazione.
Dalle pene elencate è lecito ad un socio di appellarsi all’Assemblea 
soci in termine di 30 giorni dalla data di ricevere decisione scritta. La 
delibera dell’Assemblea dei soci è inappellabile.

Art. 28 1. Collegio dei Revisori conta 3-5 membri i quali eligono dal suo gre
mio il Presidentee.
2. Il Collegio dei Revisori e competente di:
1) controllare almeno una volta all’anno l’attività dell’Associazione con  
particolare considerazione delle questioni finanziarie e del pagamen
to delle quote di soci,
2) deporre di fronte all’Assemblea dei soci il resoconto della sua at
tività e presentare la mozione in merito di conferimento dell’assolu
torio al Consiglio direttivo,
3) presentare al C onsiglio direttivo le osservazioni e le proposte in 
seguito ai controlli e chiedere le spiegazioni nella necessità,
4) ordinare il regolamento del lavoro del Collegio dei Revisori.
3. I membri della C ollegio possono partecipare nelle sessioni della 
Consiglio direttivo con voce consultivo.
4. Il C ollegio dei Revisori può usufruire dalle perizie e opinioni dei 
specialisti da fuori dell’Associazione.



Capitolo V
Patrimonio dell’Associazione

Art. 29 1. L’Associazione ha diritto di comprare, possedere e disponire beni
mobili, immobili e i fondi -  secondo lo statuto e il diritto ecclesiastico 
e civile attuale.
2. I fondi dell’Associazione provengono da:
1) quota dell’iscrizione e quote di soci,
2) oblazioni e donazioni,
3) dotazioni,
4) entrate dall’attività secondo lo statuto,
5) dalle collette,
6) dall’attività econom ica conforme al diritto attuale.

Capitolo VI 
Regolazioni finali

Art. 30  Lo statuto dell’Associazione, i suoi cambiamenti о  supplementi rigu
ardano approvazione della Conferenza Episcopale Polacca (can. 314  
cf. can. 312  § 1 p. 2  CIC).

Art. 31 Sospenzione d ell’attività dell’Associazione о sua dissoluzione tocca 
a Conferenza Episcopale Polacca, la quale può farlo dalla propria in
iziativa, oppure su proposta dell’Assemblea dei soci presentata dalla 
Consiglio direttivo.

Art. 32  N el caso della dissoluzione dell’Associazione, i beni relitti diventano 
proprietà della Conferenza Episcopale Polacca, la quale ha diritto 
decidere sul destino dei suoi particolari elementi.
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