
STATUT
STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII PASTORALNEJ

ROZDZIAŁ I -  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
Stowarzyszenie Psychologii Pastoralnej, nazywane dalej Stowarzyszeniem, jest prywatnym
stowarzyszeniem wiernych w rozumieniu kan. 299 Kodeksu Prawa Kanonicznego (dalej: KPK).

Art. 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3
1. Stowarzyszenie kieruje się przepisami prawa kanonicznego i podlega nadzorowi władzy 

kościelnej, zgodnie z kan. 305 KPK.
2. Asystenta kościelnego, będącego opiekunem duchowym Stowarzyszenia, zatwierdza 

Konferencja Episkopatu Polski, na wniosek Zarządu, na 5-letnią kadencję z możliwością 
jej wielokrotnego ponowienia, po uzyskaniu zgody jego przełożonego.

Art. 4
Stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary
Konferencji Episkopatu Polski.

ROZDZIAŁ II -  CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 5
Celami i środkami działania Stowarzyszenia są:
1) prowadzenie i promowanie naukowych badań psychologicznych mających zastosowanie 

w pracy pastoralnej;
2) organizowanie konferencji naukowych, zwłaszcza dorocznego sympozjum psychologii 

pastoralnej;
3) integracja psychologów zajmujących się w swojej pracy naukowej i praktyce 

działalnością ukierunkowaną na cele pastoralne;
4) współpraca z przedstawicielami innych dziedzin naukowych, zwłaszcza teologów 

pastoralnych i pedagogów;
5) współpraca z ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się tematyką psychologii 

pastoralnej;
6) wydawanie, inspirowanie i promowanie publikacji z tematyki psychologii pastoralnej;
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7) podnoszenie kompetencji psychologicznych pracowników i wolontariuszy
duszpasterskich.

ROZDZIAŁ III -  CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Art. 6
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków nadzwyczajnych;
3) członków honorowych.

Art. 7
1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy 

magistra psychologii, które w pracy naukowej lub zawodowej odnoszą się do 
problematyki pastoralnej. Członkami zwyczajnymi są uczestnicy spotkania 
założycielskiego Stowarzyszenia i mają status członków założycieli.

2. Członkami nadzwyczajnymi mogą zostać osoby nie posiadające wykształcenia w zakresie 
psychologii, zajmujący się w pracy naukowej lub zawodowej problematyką związaną 
z zagadnieniami psychologii pastoralnej, w szczególności duchowni i świeccy teologowie, 
pedagodzy, lekarze.

3. Członkami honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla Sekcji Psychologii 
przy Komisji Wiary Konferencji Episkopatu Polski lub Stowarzyszenia i propagujące 
rozwój psychologii pastoralnej. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. Członek honorowy ma prawo do 
otrzymywania informacji o pracach oraz otrzymywania publikacji Stowarzyszenia.

Art. 8
1. Status członka zwyczajnego lub nadzwyczajnego można uzyskać na podstawie deklaracji 

indywidualnie składanej na piśmie do Zarządu. Kandydat powinien także uzyskać 
rekomendację przynajmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia lub władzy 
kościelnej.

2. Zarząd decyduje o przyjęciu danej osoby do grona członków zwyczajnych i nadzwy
czajnych Stowarzyszenia.

3. Od decyzji Zarządu o nieprzyjęciu na członka Stowarzyszenia nie przysługuje odwołanie.

Art. 9
Członek zwyczajny i nadzwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postano

wieniami statutu;
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3) udziału w kongresach, sympozjach, konferencjach organizowanych przez
Stowarzyszenie;

4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w realizowaniu celów statutowych.

Art. 10
Członek zwyczajny i nadzwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień Statutu i innych przepisów prawa polskiego i kanonicznego; 

regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych;
3) regularnego opłacania składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu.

Art. 11
1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje na skutek:
1) śmierci;
2) dobrowolnego wystąpienia członka, po zgłoszeniu na piśmie Zarządowi;
3) wykluczenia przez Zarząd za nieprzestrzeganie statutu, a w szczególności z powodu 

zalegania w opłacaniu składek członkowskich lub uchylania się od pracy w Stowa
rzyszeniu;

4) publicznego odstąpienia od wiary katolickiej.
2. Uchwałę o wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, wskazując na 

prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 
30 dni od daty doręczenia na piśmie stosownej uchwały. Przywrócenie członkostwa jest 
możliwe po uzyskaniu 2/3 głosów Walnego Zebrania.

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV -  WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 12
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

Art. 13
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych 

uprawnionych do głosowania.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.



4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się raz w roku.
5. Czas i miejsce Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wyznacza Zarząd po 

konsultacji z członkami Stowarzyszenia, przeprowadzonej podczas poprzedniego 
Walnego Zebrania.

6. Program Walnego Zebrania przygotowuje Zarząd.

Art. 14
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności statutowej Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) wybór przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia;
5) wybór członków Zarządu;
6) wybór przewodniczącego i dwóch członków Komisji Rewizyjnej spośród członków 

zwyczajnych i nadzwyczajnych;
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu;
8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
9) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
10) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
11) uchwalanie regulaminów działalności Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
12) podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie;
13) podejmowanie uchwało rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Art. 15
1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni 

i nadzwyczajni Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście.

Art. 16
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków 
w formie pisemnej przynajmniej na sześć tygodni przed zwoływanym zebraniem.

Art. 17
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane na wniosek 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane przez Zarząd w terminie sześciu 

tygodni od daty złożenia wniosku.

Art. 18
1. Działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami kieruje Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzą:
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1) przewodniczący Zarządu wybierany przez Walne Zebranie spośród członków 
zwyczajnych;

2) czterech członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie spośród członków 
zwyczajnych.

3. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie wiceprzewodniczącego oraz sekretarza - 
skarbnika.

Art. 19
1. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje pracami 

Zarządu.
2. W razie śmierci przewodniczącego Zarządu bądź jego rezygnacji z pełnionej funkcji 

przedłożonej Zarządowi, do najbliższego Walnego Zebrania jego obowiązki pełni 
wiceprzewodniczący.

3. W razie śmierci bądź rezygnacji wiceprzewodniczącego lub sekretarza - skarbnika,
przewodniczący powierza ich czynności innym członkom Zarządu. Osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego Zarządu pełni swoje obowiązki do najbliższego Walnego 
Zebrania.

Art. 20
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 nadzwyczajnych;
5) pobieranie składek członkowskich oraz ustalanie ich wysokości do zatwierdzenia na 

Walnym Zebraniu;
6) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie 

honorowego członkostwa;
g) pozbawienie członkostwa zwyczajnego i nadzwyczajnego;
7) rozstrzyganie spraw spornych;
8) podejmowanie uchwał o współpracy z innymi stowarzyszeniami lub instytucjami 

naukowymi;
9) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

Art. 21
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje przynajmniej raz w roku przewodniczący Zarządu.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

przynajmniej połowy liczby członków Zarządu w tym przewodniczącego lub
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wiceprzewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego zebrania.

Art. 22
Zadaniem sekretarza - skarbnika jest:
1) sporządzanie protokołu z posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania;
2) powiadamianie członków Stowarzyszenia o uchwałach Walnego Zebrania i postano

wieniach Zarządu;
3) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia;
4) przyjmowanie i ewidencjonowanie składek od członków Stowarzyszenia oraz innych 

wpływów;
5) prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia.

Art. 23
Zarząd może powołać komisje, ilekroć wyda się to pożyteczne dla realizacji celów 
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V -  KOMISJA REWIZYJNA 

Art. 24
Komisja Rewizyjna jest powoływana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli 
całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia.

Art. 25
Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 
kontroli i żądania wyjaśnień. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział 
w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Art. 26
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej i wnioskuje o udzielanie absolutorium Zarządowi.

ROZDZIAŁ VI -  MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 27
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności 
publicznej.

Art. 28
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

6



Art. 29
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) 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.

W sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenie reprezentuje jednoosobowo 
przewodniczący Zarządu.

1. Uchwały o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
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. Każdy Członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać sekretarzowi - skarbnikowi poprawki 
do statutu, przynajmniej trzy miesiące przed Walnym Zebraniem.

3. Statut Stowarzyszenia oraz jego zmiany wymagają zatwierdzenia Konferencji Episkopatu 
Polski.

1. Uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, określając sposób przeprowadzania likwidacji, 
podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
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. Uchwata o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez Konferencję 
Episkopatu Polski.

3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia całość jego dóbr materialnych pozostałych po 
likwidacji przechodzi na własność Konferencji Episkopatu Polski.

Statut przyjęty uchwałę Nr 1/18 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej z dnia 
17 września 2018 r., został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski na mocy uchwały nr 5/380/2018 
z dnia 25 września 2018 r. na okres 3 lat ad experimentum.

Art. 30

ROZDZIAŁ VII -  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 31

Art. 32

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP
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