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STOWARZYSZENIE
wspIERANIA powoŁAŃ KApŁłŃsrrcrł

ARcHIDIEcEzII cxreźNmŃsxrn.r

Troska o powołanin jest laską i odpowiedziąlnościąpowienoną
wszysthm bez wyjątku członkom Kościoła.Sobór Wąrrkanski II bardzo
wyraźnie stwierdził, że ,,obowięek budzenia powolań ciąźy na całej
społecznościchrześcijanskiej, którawinna spełniać go pnede wszystkim
przez życżew pełni chrzescijan§kie' (DFK 2). We wspólnotach

i

i

diecezjalnych parafialnyeh trzeba doceniąć popierać grupy
powołaniowe, których członkowie ofiarowują swe modlitwy i cierpienia
w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, a także wspierają je
moralnie i materiąlnie, Naleźy również wspomnieć o licznych grupach i
stowar4lszeniąch świeckic h chrześcijan, które dzięki Duchowi świętemu
rodzą się i rozwijają w Kościele...okazują się niezwykle Ązną glebą dla
rodzenia się powołań do źycia konsekrowanego, prawdziwymi ośrodkami
formowania się i dojlzewanią powołań (lan Paweł II, Pastores dabo
t

obis,4l).

sTATUT
RozrŁiał I

POSTANOWIEIYIA OGÓLIIE

§r
stowarzy§zęnie publiczne, dziaĘące ua podstawie niniejszego §tątutu, no§i
nazwę,,§towarzyszenie Wspierania Powołan Kapłariskich Alchidi€cezji
Gnieżnieńskiej", za§tą)owaną daĘ skńtem,,Stowarzyszenie" lub,,swPK

AG,,

§2
stowarzy§zgnie posiada kościelną osobowośó prawną (kan. 313 KPK). Je§t
organiza{ą katolików, działającą w ramach państwowych przepisów o
§towarzy§zęniach (U§tawa z dnia 7.M. l 989, Prawo o sto}varzy§zęniach, Dz. U.
Nr 20, poz. l04), w §zczególności w oparciu o ań. 33 Usta\Py z dnia l7.05.1989,
o stosuDku Państwa do KościołaKatolickiego w Rzecłpo§politej Polskiej (Dz.
U. Nr29, poz. l54) orazkościelnychftan.298 -329 KPK).

§3
Pahonem Stowarzy§zęnia jest św.Wojciech B.M.

§4
Protektorem Stowa,-zyszenia jest Arcybiskup Mehopolita Gnieźnieński.
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński mianuje kapęlana, czyli asysterrta SWPK
AG, który czuwa nad ręalizacją dircho*ych cęlów stowarzy§z9nia , zgodaie z

kanonem3l7KPK.

§5
jest
stowarzy§żęńe działa na terenie Archidieceąii Gnieźnienskiej, Sie<lzibą
miastocniezno,

§ó
stowar4/sżęnie może twor:zyć terenowe jednostki organizacyjne według zasad
i struknrr, określonych w niniejszym stafucie.

§7
Stowarzyszęńe opięra swoją działalnośćna Facy §połecztręj; możęjędnak do
prowadzeńaswoichpraczat udr ćpmcounikówetatowych,

§8
stowarzysżęnie używa pieczęci ołrągłejz napisem w otoku: ,,Stowai-zy§zenię

Wspierania Pow;łań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej".i
wiŻrunkiem

św.Wojciechą

Cżonkowie otrzymują legitymacje i mogą nosić

odznakę u§talonąprżez Zarząd Główny

SWPKAG.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA
I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§9
stowarzyszęnie nie§ię pomoc duchowąi materialną alumnom Prymasowskiego
Wyższego Seminarium Duchownego w Gńeźnie: może wspierać talcźe cele
naukowo-kulturalne PWSD.

§10
Stowarzyvenie realizuje swoje colę w szczogólności przez;
życie w pełni chrześcijańskie,
2. modlitwę za powołanych do kapłaństwa,
3. spehianie uczyŃów miłosier&ia w intencj i dobrej formacji
kandydatów do kaŃń§twa,
4. modlitwę o now€ powołania kapłańskie,
5, niesieniepomocymatęrialnej alumnom PWSD w Gnieaie.
1 .

Rozdział TII

CZŁOI\IKOWIE, ICII PRAWA I OBOWĄZKI
§11
członkami stowarzy§zenia mogą być duchowni i wiemi święcq/ od 16 roku
zycia-

§12
CzłoŃowie Stowar4lszenia dzielą

l,

2.
3.

żwyczajr]ych,
wspierających,
honorowych.

i

się na:

§13

CzłoŃów zwyczajnych wspiglających przyjmują Koła Parafialne na
podsta\łie pisemnego zgłoszenia i wła§noĘcznego podpi§u w księdze zgło§zeń
prowadzonej przez Koła Parafialne.

§14

l. Godnjśćczłonka honorowego nadaję Zarząd
wybitn ię zasfużonym dla stowarry§żęnia.

2. członkowie

Główny o§obom

honorowi otrzymują dyplomy cżonkowskie,
człoŃów honolowych.

nazwiska vpisuje sĘ do k§i€i

a

ich

§15
Członkowię Stowarzy§zenia mająobowiąek:

l.

2.
3.
4.
5,
6.

przykładnego łciachrżeścijansłiego,
modliwy przynajmniej raz w tygodniu o powołania i za
powołanych do kapłanstwa,
pełnienia uczynków cbrześcijanskiego milosierdzia w intencji dobrej
formacj i k8ndyd8tów do kapłaóstwa,
prz esFżegania §tatutu,
uczęstniczenia w miaĘ możliwościw pracach
Stowarzyszenia,
regulamego placenia składek człoŃowskich.

§16

w Walnych
Zgromadzeniach oraz crynne i bieme prawa wyborcze do władz, z wyjątkiem
małoIetnich.
Członkowię, Stowarzyszenia mają prawo ucze§tnicz€nia

Ży,wi i zmatli człoŃowie Stowar4lszenia kotyslają ze specjslnych
dobrcdziejstw duchowych:
1.

kźdy cąłartek odprawianajesa w ich intencji Msza św.,
alumni. PrJrmasowskięgo Wyź§zego Seminarium Duchownego w
Gnieźnie pamiętają o nich w codziennej modlitwie.

w

§17
Uhata cźonko§twa na§tę,uje:
1. na własne żądanie skierowane na piśmiedo odpowiedniego Zarz ądu,
2, wskutek śmjercicżonka,
3. żgodnie z kanonem 308 i316 § 2 KPK.

Rozdzial IV

ZARZĄD STOIYARZYSZENIA
§18
l

.

Włedzami stow8rzyszeDia są
1 )Walne Zgromadzenie

2)ZarządGlówny

3)

Zarządy Dekanalne.

Kadencja władz trwa 3 lata.
2.

W stukturę Stowarzyszenia wchodą także Koła Parafialne. Koło

Parafiahe
najrnn

§19
1 , Walne Zgromadzenię je§t najwyższą władą stowarzyszenia, uprawnioną do
podejmowania uchwał we wszystkich sprawach, a w szczególności:
l )Wybór Zarządu Głównego,
2)przyjmowanie sprawozdań,
3 )udzielanie absolutońum Zarządowi Głównemu,
4)wybór Konisji Rewizyjnej,
S)uchwalanie wytyczrrych programowych,
6)wprowadzanie arrian w statucie.

2. Delegatami na Walne Zgromadzenie są wszyscy człortkowie Zarządll

Głównego

i

Zarządów Dekanalnych, Asystent Kościelnyoiaz

przedstawiciele Kół Parafialnych, wybrani w sposób ustalony przeJ Zarząd
Główny,

3. Na Walne zgtomadzerlię zaprasza §ię Protektora stowarzyszęnia Arcybi§kupa Metropolitę Gnieźnieńskiego oraz człoŃów honorowych.

Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Zgromadzeaia zwołuje Zarząd Główny co trŹy ńta,
,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia mogą byó zwoływarę przęz Zarząd
9lówny w kżdym czasie z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie
KomisjiRewizyInei.

1. Walne

o terminię i miej scu Walnego ZgromadzeniaZarząd,Głóvłny zawiadamla
pisemnie wszystkie ogniwa Stowarzyszenia przyrajmniej na dwa
rygodnie
przedj ego rozpoczęciem z okeślon;łnporządkiem obrad.
5.

6. Do wżnościuchwał Walnego Zgromadzenia w}.naganaj
najmniej połowy o§ób uprawnionych.

7.

e§t

obecność co

UchwaĘ Walnego Zgromadzenia zapadaj

ą zwykłą większościągłosów, z
wyjątkiem uchwał w §prawię zmiany stafutu i rozwiązanią Stowarńszenia.

§20
I. Zanld Główtly składa się z 9 człoŃów

wybranych przez Walne
Zgromadzenie, Członkowię Zanądu wybierają spośród siebie prezesa
Zarządu, dwóch wiceprezesów, skarbnika i selrretarzi.
Zaruąd Główny kieruj ę bieżącą pracą Stowa.rzyszenia i odpowiada za swą
działalnośćprzed Walnym Zebranięm.
2.

10

2.

Do zakesu działania Zarządu Głównęgo naleĄ w szczególności:
rępręzęntowanie St ow arzy szęnia |a zęw nątfz,
2) koordlłrowanie działalności i uchwalanie wi€ą§ych
ustaleń dla Zarządów Dekanalnych i Koł Parafialnych,
3) uhzym).wanie kontaktów z Arcybiskupem Metropolią
Gnieznień§kim i Pr},masowskim Wyższym Seminarium
Duchownym,
4) zwotywanie Walnych Zgromadzń,
5) wykonyvanie uohwał i w},tycznych Walny ch Zgtomadzelt
6) ustalanie sposobów uzyskiwania środków finansowych
oraz u§talanię wy§okości składek członkowslijch,
7) zarżądzfi ie mają&iem Stowarzyszenia,
8) powoływanie Komisji do przydziału pomocy matęrialn§j
alumnom Pr}łnasowskiego Wyż§zęgo Seminańum
Duchownęgo. Tryb posĘowania Komi§ji i za§aĄ
przydzielania pomocy reguluje specjalny regulamin,
9) powoływanie komisji problemowych do podejmowania
zadań specjalnych.
l )

§21

l,

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się

w miarę

potrzeb.

Posiedzenia zwołuje prezes i im przewodniczy. W za§tęp§twię Feze§ajęgo
funkcje łykonuj ej eden z wiceprezesów.

2, Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
pr4najmniej 5 członków W razię róvności głosów przeważa głos
przewodniczącego.

1

3. FuŃcjonowanie Zarządu Głównego może okęślićszczegółowo
regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

l1

§22
Kńdy ZaęądDekanalny

człoŃów wybranych przez Koła
Parafialne danego dekanafu, którzy spośród siebie łybierają prezesa,
zastą)cę, skarbnika i sekrętArzA, ąodr'ię z ręgulaminęm u§talonym przez
zarżąd,Glóvłny.
I.

składa się z 4

2, ZarządDekalalrry realizuje cele Stowarzyszenia na tercnie dękanatu w
ści§łejzależnościod zarządu Głównego.

§23
l. Komisja Rewizyjna składa się z 3 człoŃów wybieranych przez Walne
Zgromadzęnię na okes kadencji. CzłoŃowie wybierają §pośTód siebie

przewodniczącego

i

zastęcę.

Zadaniem Komisj i Rewizyjnej jest kontrola wewnętrana stowarzy§zenia.
Ma prawo dokonywania kontsoli w każdym czasie, a obowią3ana jęst
uczynić to raz w roku oraz przed Walnym Zgomadzeniem. Opinię swoją
pzedkłada na piśmiewrazzwnioskiem co do udzielenia absolutońum.
2.

3, Funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej okeślaregulamin uchwalony

przez Walnę Zebranie.

Rozdzial

V

MAJĄTDK STOWARZYSZENIA
§24
1. Majątęk Stowarzyszenia stanowią następujące fundu§ze: składki
członkowskie, fundacje, darowizrry, spadki, dotację, dochody z imprez
kulturalnych, sportowych

i

inne.
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2. Fundusze służądo realizacj i celów wyrażonych w § 9 niniej szego statutu.

3. oświadozenia majątkowe w imieniu Stowarzyszenia wymagają
pod rygorem niewazności podpisu dwóch azłonków Zarządl: prezesa
i skarbnika lub wiceprezesa i skarbnika. Natomiast inne pisma za
Stowaxzyszenie podpizują: prezes i sekretarz lub jego zastpca i
sel§etaxz; w prąpadku nieobecnościczlonek Zaruądu zgodnie z
posiadanym pełnomocnictwem.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25
Zmiana §tatutu Stowarzyszenia lub rozwiązanie Stowarzyszenia albo
zawieszenie jego działahościmożę nastą)ić na mocy uchwaĘ Walnego
Zebrania większością2l3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania.
Wniosęk o zmianę stafutu lub rozwiązanie, albo zawieszenie Stowarzyszenia
może żglosić zal7 ąd Clówny Stowarzyszenia,

§26
W razie likwidacji Stowarzyszenia jego majątęk przęznacza się la rzecz
PrytrnasowskiegoWyższego SeminariumDuchown€gowGni€źnie.

l3

STOWARZYSruNIE
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