STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PASTORALISTÓW

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów”.
2. Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, zwane dalej Stowarzyszeniem, ma charakter
naukowy.
Art. 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3
Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w Warszawie.
Art. 4
1. Stowarzyszenie jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych.
2. Stowarzyszenie kieruje się przepisami Prawa Kanonicznego i podlega nadzorowi władzy
kościelnej zgodnie z kan. 305 KPK.
Art. 5
Do Stowarzyszenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. Nr 29,
poz. 154 z późn. zm.).
Art. 6
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Stowarzyszenie jest zarejestrowane i działa na podstawie obowiązującego prawa o
stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 7
Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z
innymi organizacjami o podobnych celach – krajowymi i zagranicznymi.
Art. 8
Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Polskie Stowarzyszenie
Pastoralistów”; w części centralnej znajduje się stylizowany pastorał na kuli ziemskiej.
Art. 9
Stowarzyszenie może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale i dyplomy honorowe osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie.
Art. 10
Stowarzyszenie może nadać tytuł: „Nomen nobile – Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia
Pastoralistów” osobom fizycznym i prawnym wspierającym materialnie działalność
Stowarzyszenia. Tytuł ma charakter honorowy.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Stowarzyszenia

Art. 11
Celami Stowarzyszenia są:
1) rozwijanie wiedzy i prowadzenie badań naukowych w zakresie teologii pastoralnej;
2) dokształcanie pastoralne duszpasterzy;
3) upowszechnianie zasad i nowoczesnych metod działalności duszpasterskiej Kościoła;
4) promowanie i wspieranie dialogu między pastoralistami i praktykami kościelnymi.
Art. 12
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie teologii pastoralnej;
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3) rozpowszechnianie i popieranie inicjatyw wykorzystujących wiedzę z teologii pastoralnej
w zastosowaniach praktycznych, czyli w określonych formach posługi duszpasterskiej;
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2) krzewienie wiedzy z zakresu teologii pastoralnej wśród duszpasterzy, osób
konsekrowanych i wiernych świeckich;

4) propagowanie uniwersyteckich studiów specjalistycznych z zakresu teologii pastoralnej;
5)

prowadzenie działalności szkoleniowej,
uczestniczenie w zjazdach naukowych;

organizowanie

i

prowadzenie

sympozjów,

6) prowadzenie działalności wydawniczej, a zwłaszcza wydawanie własnej serii: „Teologia
pastoralna w Polsce”;
7) podejmowanie wszelkich działań zmierzających do podniesienia wiedzy z zakresu teologii
pastoralnej u osób zaangażowanych w działalność Kościoła;
8)

wykorzystywanie wiedzy z różnych dziedzin naukowych do rozeznawania i
interpretowania sytuacji społeczno-kulturowej i religijnej, w której prowadzona jest
działalność duszpasterska Kościoła;

9) współdziałanie z władzami wyższych uczelni oraz stowarzyszeniami i organizacjami
naukowymi w celu prowadzenia dialogu i podejmowania wspólnych inicjatyw
naukowych;
10) współpracę z instytucjami kościelnymi w celu przestrzegania przez duszpasterzy zasad i
norm działalności duszpasterskiej Kościoła.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

Art. 13
Członkowie
1) członków
2) członków
3) członków

Stowarzyszenia dzielą się na:
zwyczajnych;
korespondentów;
honorowych.
Art. 14

1. Członkiem zwyczajnym może zostać pracownik naukowy, osoba duchowna lub świecka
należąca do Kościoła katolickiego, posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora w
zakresie teologii pastoralnej lub nauk pokrewnych.
2. Członkiem korespondentem może zostać osoba duchowna lub świecka należąca do
Kościoła katolickiego, posiadająca przynajmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie
teologii lub nauk pokrewnych.
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3. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia,
propagująca rozwój teologii pastoralnej.

Art. 15
1. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
2) prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami
statutu;
3) prawo udziału w zjazdach naukowych, sympozjach i odczytach organizowanych
przez Stowarzyszenie.
2. Członkowi korespondentowi przysługuje:
1) czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
2) prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami
statutu;
3) prawo udziału w zjazdach naukowych, sympozjach i odczytach organizowanych
przez Stowarzyszenie.
3. Członkowi honorowemu przysługuje prawo udziału w zjazdach naukowych,
sympozjach i odczytach organizowanych przez Stowarzyszenie, a także w Walnym
Zebraniu z głosem doradczym.
Art. 16
Członek zwyczajny i członek korespondent są zobowiązani do:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych;
3) przestrzegania przepisów kościelnych;
4) regularnego opłacania składek.
Art. 17
1. Członków zwyczajnych i korespondentów przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji kandydata, zaopiniowanej pozytywnie przez dwóch członków zwyczajnych.
Decyzja Zarządu staje się skuteczna z chwilą uiszczenia przez kandydata opłaty
wpisowej.
2. Członkowie korespondenci mogą uzyskać członkostwo zwyczajne po spełnieniu
wymogów określonych w art. 14 ust. 1.
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3. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Art. 18
Członek zwyczajny i członek korespondent tracą członkostwo na skutek:
1) śmierci;
2) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
3) skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek
członkowskich za okres trzech lat;
4) wykluczenia przez Zarząd za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub niezgodną z
przepisami kościelnymi.
Art. 19
1. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić pisemnie członka o skreśleniu, wskazując na prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały.
2. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie skreślenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
Art. 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
Art. 21
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Art. 22
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Wybór ich członków odbywa się w
głosowaniu tajnym, zgodnie z przepisami zawartymi w KPK.
Art. 23
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
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2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w
drugim bez względu na liczbę obecnych.
Art. 24
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) wybór Prezesa Stowarzyszenia;
4) wybór czterech członków Zarządu, którzy ze swojego grona wybierają Wiceprezesa,
Sekretarza i Skarbnika;
5) wybór przewodniczącego i dwóch członków Komisji Rewizyjnej;
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu;
7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
8) zatwierdzanie miejsca i terminu następnego Walnego Zebrania;
9) uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego na wniosek Zarządu;
10) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
11) uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
12) podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie;
13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Art. 25
1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni
i korespondenci.
2. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie honorowi oraz
zaproszeni goście.
Art. 26
Prezes w imieniu Zarządu przynajmniej na cztery tygodnie przed zwoływanym zebraniem
zawiadamia pisemnie członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania.
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Art. 27

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie czterech
tygodni od daty złożenia wniosku i obradować tylko nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
Art. 28
Działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami kieruje Zarząd.
Art. 29
Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz kieruje pracami Zarządu i Walnego
Zgromadzenia.
Art. 30
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i
wytycznymi Walnego Zebrania;
2) organizowanie zebrań, narad, odczytów, konferencji oraz szkoleń;
3) ustalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetu oraz
zatwierdzanie bilansu;
4) przyjmowanie członków zwyczajnych i korespondentów;
5) podejmowanie decyzji, zgodnie z którą funkcję Sekretarza i Skarbnika będzie pełnić ta
sama osoba;
6) pobieranie składek członkowskich i wpisowego oraz ustalanie ich wysokości do
zatwierdzenia na Walnym Zebraniu;
7) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie honorowego członkostwa;
8) pozbawienie statusu członka zwyczajnego lub korespondenta;
9) rozstrzyganie spraw spornych oraz skreślanie z listy członków za nie wywiązywanie się z
obowiązków opłacania składek;
10) podejmowanie uchwał o
naukowymi;

współpracy z innymi stowarzyszeniami lub instytucjami

11) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o przyznanie odznaki, medalu,
dyplomu honorowego lub nadanie tytułu: „Nomen nobile – Zasłużony dla Polskiego
Stowarzyszenia Pastoralistów”;
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12) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

Art. 31
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje przynajmniej raz w roku i im przewodniczy Prezes.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej
połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa; w przypadku równej
liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
Art. 32
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) nadzorowanie działalności Zarządu, a w szczególności sprawdzanie zgodności
podejmowanych działań z celami Stowarzyszenia;
2) kontrolowanie finansów i stanu majątkowego Stowarzyszenia ;
3) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
Art. 33
W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członka władz Stowarzyszenia, władzom
tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć
1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

Art. 34
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Art. 35
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Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie;
2) wpływy z ruchomości i nieruchomości, będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
3) spadki i zapisy, darowizny;
4) wpływy z działalności statutowej;
5) przychody z ofiarności publicznej.

Art. 36
W sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenie reprezentuje jednoosobowo Prezes
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 37
1. Statut Stowarzyszenia oraz jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez Konferencję
Episkopatu Polski.
2. Uchwały o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.
Art. 38
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne
Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę
obecnych.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga aprobaty Konferencji Episkopatu Polski.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia całość jego dóbr materialnych pozostałych po
likwidacji przechodzi na własność Konferencji Episkopatu Polski.
Znowelizowany Statut został zatwierdzony
podczas 369. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkoptu Polski,
które odbyło się w Warszawie w dniach 9-10 czerwca 2015 r.,
na podstawie Uchwały nr 7/369/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
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+Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

