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BRACTWO DOBREJ ŚMIERCI 
STATUT 

 
Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba, nadzór 
 

§ 1 
Bractwo Dobrej Śmierci, zwane dalej Bractwem, w skrócie BDŚ, jest dobrowolnym zrzeszeniem 
osób kierujących się w życiu wiarą i etyka chrześcijańską. 

 
§ 2 

Bractwo prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju, 
w zakresie, który nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których 
Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

 
§ 3 

Siedzibą Bractwa jest miasto Radom. 
 

§ 4 
Bractwo powołuje Fundacja Aniołów Miłosierdzia, która nadaje mu również statut. Dla uznania 
zrzeszenia za bractwo religijne, statut wymaga akceptacji przez kompetentną władzą kościelną 
– Biskupa Radomskiego, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. 

 
§ 5 

Bractwo dobiera sobie duchowego doradcę, zwanego asystentem kościelnym, którego 
zatwierdza Biskup Radomski. Asystent Kościelny reprezentuje Biskupa Radomskiego wobec 
Bractwa, informuje o funkcjonowaniu Bractwa i nadzoruje. 
 

Rozdział II 
Charakter, cele i środki działania 

 
§ 5 

Bractwo jest zrzeszeniem ideowo-wychowawczym skupiającym dzieci, młodzież i dorosłych. 
§ 6 

Bractwo korzysta z siedziby, środków i stron internetowych Fundacji Aniołów Miłosierdzia. 
§ 7 

Celem działania Bractwa jest przywrócenie i propagowanie kultury śmierci z perspektywy 
chrześcijańskiej. 
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Rozdział III 
Członkowie 

 
§ 8 

1. Do Bractwa należą: 
a) członkowie stali 
b) członkowie współdziałający 
c) uczestnicy. 
2. Członkami Bractwa mogą być osoby pełnoletnie, zarówno obywatele polscy, jak i 
cudzoziemcy. 

 
§ 9 

1. Członkami stałymi są wyłącznie osoby należące do każdoczasowego Zarządu i Rady Fundacji 
Aniołów Miłosierdzia. 
2. Członkami współdziałającymi są osoby przygotowane do prowadzenia pracy w grupach 
modlitewnych i prowadzące poszczególne grupy. 
3. Uczestnikami są dzieci, młodzież i dorośli, którzy deklarują stałe lub okresowe, pojedyncze lub 
grupowe, modlitwy w intencji dobrej śmierci – swojej lub dowolnej, nieznanej osoby oraz 
propagowanie swoim postępowaniem idei życia jako drogi prowadzącej do zbawienia. Dzieci, 
które nie ukończyły trzynastego roku życia, mogą należeć do Bractwa, za zgodą rodzica lub 
opiekuna prawnego. 
4. Osoby należące do Bractwa mają prawo do nieodpłatnego korzystania z materiałów 
przygotowywanych i publikowanych przez Bractwo. 

 
§ 9 

2. Członkostwo w Bractwie ustaje na skutek: 
a) rezygnacji z pełnionej w Fundacji funkcji, 
b) wykluczenia z wymienionych organów Fundacji, 
c) śmierci. 

 
§ 11 

Członek Bractwa nie może należeć do organizacji antykatolickiej, w szczególności masońskiej. 
 

Rozdział IV 
Władze Bractwa 

 
§ 12 

Władzami Bractwa są: 
a) Zarząd 
b) Rada Bractwa 
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§ 13 
1. Zarząd Bractwa stanowi Prezes Fundacji Aniołów Miłosierdzia oraz dwóch wskazanych przez 
Zarząd Fundacji jego członków. 
2. Zarząd kieruje bieżącą pracą Bractwa: 
a) określa instrukcje, regulaminy oraz inne przepisy wewnętrzne, 
b) w razie potrzeby przygotowuje projekt budżetu oraz sprawozdanie z jego wykonania, 
c) sporządza sprawozdania z działalności Bractwa. 
3. Na czele Zarządu stoi wybrany z jego grona Moderator Bractwa. 

 
§ 14 

Radę Bractwa stanowi od dwóch do czterech przedstawicieli Rady Fundacji, wskazanych przez 
nią, oraz Asystent Kościelny, który jej przewodniczy. 

 
§ 15 

1. W imieniu Bractwa nie mogą być składane oświadczenia woli. 
2. Bractwo nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 
§ 16 

1. Władze Bractwa pełnią swoje funkcje społecznie. 
2. Decyzje dotyczące Bractwa podejmują jego władze przynajmniej raz do roku, podczas 
spotkań zwołanych odpowiednio przez Moderatora lub Asystenta Kościelnego, bądź 
korespondencyjnie z ich inicjatywy. 
3. O zmianach władz Bractwa informuje się Biskupa Radomskiego. 
 

Rozdział V 
Terenowe jednostki organizacyjne 

 
§ 17 

Bractwo nie tworzy jednostek terenowych. 
 

Rozdział VI 
Rozwiązanie i przekształcenie Bractwa 

 
§ 18 

Rozwiązanie Bractwa następuje na skutek decyzji Zarządu Fundacji Aniołów Miłosierdzia w 
porozumieniu z Biskupem Ordynariuszem Radomskim. 

 
§ 19 

Bractwo może połączyć się w sposób trwały lub federacyjny z innymi podmiotami o tym samym 
celu działania. W takiej sytuacji decyzja należy do Zarządu Bractwa. Do trwałego połączenia 
Bractwa z innym podmiotem, wymagana jest zgoda Biskupa Radomskiego. 

 
§ 20 

Majątek Bractwa pozostały po jego rozwiązaniu pozostaje własnością Fundacji. 


