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STATUT 

PRYWATNEGO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH 

pod nazwą 

Stowarzyszenie Apostolski Ruch Wiary 

z siedzibą w Warszawie 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Publiczne katolickie stowarzyszenie wiernych pod nazwą Stowarzyszenie Apostolski Ruch 

Wiary, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją katolicką, erygowaną przez  

Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego dekretem XXX, w oparciu o przepisy kan. 301 par. 

3; 312 oraz 313 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

2. Stowarzyszenie działało wcześniej jako prywatnej katolickie stowarzyszenie wiernych pod 

ta samą nazwą. Dekret XXX Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego zmienia osobowość 

kanoniczną Stowarzyszenia.  

3. Stowarzyszenie działa pod jurysdykcją Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, który 

ustanawia Asystenta Kościelnego do bieżącej współpracy z Zarządem Stowarzyszenia.  

§ 2 

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Archidiecezji Warszawskiej, całej Polski i 

poza granicami kraju. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.  

§ 3 

Stowarzyszenie posiada osobowość kanoniczną publiczną od chwili zatwierdzenia Statutu 

przez Metropolitę Warszawskiego oraz osobowość cywilno-prawną od dokonania wpisu do 

Krajowego Rejestru Stowarzyszeń. 

§ 4 

Stowarzyszenie działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.); 

2. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 

855, z późn. zm.); 

3. niniejszego Statutu; 

4. Dekretu Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, zatwierdzającego niniejszy Statut; 

5. odpowiednie przepisy prawa kanonicznego (zwłaszcza kan. 298 – 320 Kodeksu Prawa 

Kanonicznego 

II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 5 

1. Celem stowarzyszenia jest apostolstwo czyli krzewienie wiary, oraz oddziaływanie 

społeczne.  Apostolstwo jest wyrażane przez reewangelizację osób ochrzczonych  oraz 
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ewangelizowanie osób niewierzących, czyli doprowadzenie ich do osobistej relacji z Bogiem, 

oddania Mu życia i wyznanie Jezusa Chrystusa osobistym Panem i Zbawicielem, oraz 

przyjęcie łaski chrztu Duchem Świętym. Cele działalności Stowarzyszenia i sposoby ich 

realizacji są zgodne z nauką Kościoła Katolickiego, a ich zakres jest ustalany z Asystentem 

Kościelnym. 

2. Działalność Stowarzyszenia obejmuje prowadzenie aktywności w obszarach: 

1. Apostolstwo, czyli krzewienie wiary: 

1.1. Dbałość o osobistą formację członków Stowarzyszenia i ich wspólnot, 

realizowaną poprzez: poradnictwo, opracowywanie, organizowanie i 

prowadzenie programów formacyjnych, kursów, wykładów, świadectw i 

rekolekcji, a także praca nad ich dokumentacją, kolportowaniem i 

popularyzacją.  

1.2. Wspieranie kultu religijnego, praktykowanego dla podniesienia wiary 

członków Stowarzyszenia i ich wspólnot, a także służby liturgicznej i 

duszpasterskiej w parafiach, realizowane między innymi poprzez  formowanie 

świeckich duszpasterzy rodzin, młodzieży i innych, prowadzenie i szkolenie 

zespołów muzycznych, prowadzenie stron internetowych, wydawnictwa 

religijne. 

1.3. Wsparcie  duchowe i poradnictwo dla członków Stowarzyszenia i ich 

wspólnot, organizacji  pozarządowych o podobnych celach statutowych oraz 

głównych ich liderów, realizowane między innymi przez udzielanie pomocy w 

wymiarze duchowym, finansowym, organizacyjnym i mentorskim. 

1.4. Zakładanie i rozwijanie  wspólnot, realizowane między innymi poprzez 

prowadzenie kursów Szkoły Nowej Ewangelizacji, kursów biblijnych oraz 

poszukiwanie nowych sposobów ewangelizacji i formacji. 

1.5. Wspomaganie misyjnej działalności Kościoła. 

1.6. Wspieranie przyjętych przez Kościół Katolicki sposobów i form w zakresie 

Jego ekumenicznej działalności. 

2. Oddziaływanie społeczne 

2.1. Działalność oświatowo-wychowawcza, poprzez pracę na rzecz formowania 

dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stwarzania im możliwości szeroko 

rozumianego rozwoju. Prowadzenie żłobków, przedszkoli, szkół i uczelni, 

świetlic, kursów. 

2.2. Działalność charytatywno-opiekuńcza, w dziedzinie ochrony zdrowia oraz 

pomocy społecznej. 

2.3. Udzielanie poradnictwa prawnego i psychologicznego głównie osobom w 

trudnej sytuacji życiowej. 
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2.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, patologiom i marginalizacji 

społecznej; prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

2.5. Propagowanie kultury fizycznej i sportu; organizowanie działań z zakresu 

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

2.6. Wspieranie osób uzależnionych i ich rodzin poprzez właściwe oddziaływanie 

na osoby zagrożone uzależnieniem, uzależnione od narkotyków, alkoholu, 

seksu. Propagowanie profilaktyki przeciw uzależnieniom;  

2.7. Współpraca ze środowiskami - wspieranie, promowanie i rozwijanie  dobrych 

inicjatyw, liderów społecznych kierujących się wartościami etycznymi. 

2.8. Działania prorodzinne -  głównie poprzez organizowanie festiwali, festynów, 

koncertów i imprez.  A także pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa, 

promowania życia. Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych i 

poradni rodzinnych. 

2.9. Promocja kultury chrześcijańskiej (np. organizowanie koncertów 

chrześcijańskich, wspólnotowego świętowania Nowego Roku, zabawy 

wigilijnej dla dzieci itp.) 

2.10. Uznając Katolicką Odnowę Charyzmatyczną za część ekumenicznego 

strumienia łaski, Apostolski Ruch Wiary jest narzędziem promowania jedności 

ciała Chrystusa i pracy na jej rzecz, tak jak to wyraża modlitwa arcykapłańska 

Jezusa (J 17). 

2.11. Działania proekologiczne. 

§ 6 

Stowarzyszenie może podejmować współpracę i współdziałanie z organizacjami o podobnych 

celach statutowych, działających zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza 

jej granicami. 

III. WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 7 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków 

2. Komisja Rewizyjna 

3. Zarząd 

§ 8 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata (bez ograniczeń w liczbie 

kadencji), są one jednak zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowych władz. 

2. W przypadku wystąpienia braku w czasie kadencji członka władz Stowarzyszenia, na 

skutek rezygnacji, odwołania, śmierci itp., Walne Zgromadzenie uzupełnia brakującego 
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członka. Ustępujący członkowie mają obowiązek kontynuować pełnienie swoich obowiązków 

do najbliższego Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem sytuacji takich jak śmierć czy 

odwołanie, lub innych uzasadnionych sytuacji, zatwierdzonych odpowiednią uchwałą 

Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 9 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na 

wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 

Stowarzyszenia. 

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b) uchwalanie zmian w zapisach obowiązującego Statutu po wcześniejszej zgodzie asystenta 

kościelnego.  

c) Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

d) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

e) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

f) wspieranie Zarządu poprzez doradztwo w realizacji zadań statutowych, 

g) Prezentowanie pomysłów na działania Stowarzyszenia zgłaszanych przez siebie i przez 

członków lokalnych Wspólnot, 

f) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

 

§ 10 

1. W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą: 

a) Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, 

b) Asystent kościelny. 

2. Liderzy powołanych służb (zob. § 18) mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu 

Członków, bez prawa głosu. 

§ 11 

1. Organem kontrolnym stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. 

2. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków w drodze 

uchwały, przy akceptacji ze strony asystenta kościelnego. 

3. Komisję Rewizyjną tworzy od dwóch do pięciu osób: Przewodniczący i członkowie. 

4. Przewodniczący powoływany jest spośród członków Komisji Rewizyjnej, po uzyskaniu 

akceptacji ze strony asystenta kościelnego. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) Nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

b) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej; 

c) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie do wysokości określonej w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 

2001 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, 

poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 
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r. Nr 45, poz. 391 i nr 60, poz. 535). 

 

§ 12 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Obiektywna kontrola działalności Zarządu. 

2. Składanie wniosków pokontrolnych na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz 

zebrania Zarządu. 

4. Składanie wniosków o uzyskanie absolutorium dla Zarządu. 

§ 13 

1. Organem zarządzającym Stowarzyszeniem jest Zarząd Stowarzyszenia. 

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od jednej do pięciu osób. Osoby te są wybierane 

przez Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały. 

3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej jeden raz 

w roku. 

4. Zarząd stowarzyszenia lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołany przez 

Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, zgodnie z przepisem kan. 318 par. 2 Kodeksu 

Prawa Kanonicznego. 

§ 14 

Do zadań Zarządu należy: 

1. Organizowanie i prowadzenie działalności Stowarzyszenia zgodnie z jego Statutem, 

obowiązującymi przepisami i uchwałami Walnego Zgromadzenia. 

2. Opracowywanie bieżących programów działalności Stowarzyszenia. 

3. Decydowanie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia. 

4. Bezpośredni nadzór nad wyodrębnionymi jednostkami prowadzącymi działalność 

gospodarczą. 

5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia. 

6. Wykonywanie również innych zadań nie zastrzeżonych zakresowo kompetencjom 

pozostałych organów Stowarzyszenia.  

7. Nadawanie statusu Członka Stowarzyszenia. 

§ 15 

1. Asystent kościelny jest wyznaczony przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, na 

czas przez niego określony. 

2. Asystent kościelny ma prawo do: 

a) czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia na prawach członka Walnego 

Zgromadzenia (zobacz § 10) 

b) wpływu na Komisję Rewizyjną określonego w § 11, 

c) zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu, 

d) obecności na każdym spotkaniu Zarządu, z głosem doradczym. 

§ 16 
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Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez Prezesa Zarządu, lub przez dwóch 

członków Zarządu. 

§ 17 

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, 

uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch członków zarządu działających łącznie. 

§ 18 

Zarząd Stowarzyszenia może powoływać służby realizujące działania statutowe 

Stowarzyszenia, zależnie od potrzeby, m.in. służbę medialną, służbę misyjną, służbę 

ewangelizacyjną, służbę nauczycielską, służbę duszpasterską, służbę proroczą, służbę 

dziecięcą, służbę młodzieżową i inne. Celem służb jest działalność na rzecz członków 

Stowarzyszenia i członków lokalnych wspólnot. Służba i ich liderzy są powoływani i 

odwoływani przez prezesa Zarządu na czas wykonywania działań. Członkowie służb i ich 

liderzy mogą wywodzić się spoza struktur Stowarzyszenia. 

§ 19 

Warunki ważności uchwał: 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają większością głosów, w obecności 

przynajmniej 25% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.  

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, w obecności przynajmniej 

50% ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej. Przy równej liczbie głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

3. Dla ważności Uchwały Zarządu wymaga się, aby została podpisana przez Prezesa Zarządu. 

4. Uchwałę o propozycjach zmian w niniejszym Statucie lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów. 

§ 20 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może przyjąć uchwałę, w zależności od potrzeb, o 

wynagrodzeniu pieniężnym dla Prezesa i innych Członków Zarządu, oraz członków służb.  

 

UPRAWNIENIA WŁADZY KOŚCIELNEJ 

§ 21 

Uprawnienia Arcybiskupa Metropolilty Warszawskiego względem Stowarzyszenia to w 

szczególności: 

1. Prawo wizytacji i kontroli działalności Stowarzyszenia, 

2. Zatwierdzanie wyboru Zarządu Stowarzyszenia, 

3. Odwoływanie Zarządu w uzasadnionych przypadkach (na podstawie przepisów prawa 

Kanonicznego, zwłaszcza kan. 319) 

4. Mianowanie asystenta kościelnego Stowarzyszenia, 

5. Zażądanie w dowolnym momencie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, oraz 

sprawozdania z zarządzania jego majątkiem, 
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6. Zatwierdzanie statutu i jego zmian.  

 

IV. ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZENIA 

§ 22 

1. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych i honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać lider lokalnej wspólnoty, 

rekomendowany przez co najmniej jednego członka Stowarzyszenia.  

3. Zarząd podejmuje uchwałę o nadaniu osobie członkostwa zwyczajnego zwykłą większością 

głosów. 

4. Zarząd może odmówić nadania członkostwa zwyczajnego. 

5. Członkiem honorowym może zostać osoba rekomendowana przez co najmniej jednego 

członka Stowarzyszenia. Członkiem honorowym zostaje się bezterminowo; członkostwo nie 

wymaga zobowiązań oraz jest zwolnione z opłaty członkowskiej. Zarząd podejmuje uchwałę 

o nadaniu osobie członkostwa honorowego zwykłą większością głosów.  

§ 23 

1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

a) Dobrowolnej rezygnacji osoby z członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) Permanentnego nieprzestrzegania Statutu i uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia, 

c) Na uzasadniony merytorycznie wniosek co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Ostateczną decyzję o utracie członkostwa na podstawie punktów a, b i c podejmuje Zarząd, 

zwykłą większością głosów. 

3. Członkowi, który utracił członkostwo w Stowarzyszeniu, przysługuje prawo odwołania się 

do Walnego Zgromadzenia Członków. 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

§ 24 

1. Członkowie Stowarzyszenia, celem zapewnienia materialnej bazy działania Stowarzyszenia, 

są zobowiązani do uiszczania uchwalonej przez Walne Zgromadzenie składki członkowskiej. 

§ 25 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do: 

1. Korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia w ramach jego działalności statutowej. 

2. Uzyskania pełnej informacji o rozporządzaniu środkami finansowymi Stowarzyszenia. 

3. Zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

4. Biernego i czynnego uczestniczenia w organizowanych wyborach do statutowych władz 

Stowarzyszenia. 

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 26 
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Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do 

podziału między jego członków. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1. Składki członkowskie; 

2. Darowizny, zapisy, spadki, dochody z odpłatnej działalności statutowej, dochody z majątku 

Stowarzyszenia oraz przychody z innych zbiórek publicznych; 

3. Dotacje celowe; 

4. Dochody z działalności gospodarczej. 

§ 27 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z prawem cywilnym, 

służącym realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i 

nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

3. Dochód uzyskiwany w wyniku prowadzenia przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności 

pożytku publicznego w całości przeznaczony jest na statutowe cele pożytku publicznego 

Stowarzyszenia. 

VII. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODPŁATNA I NIEODPŁATNA 

§ 28 

1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową w zakresie 

działalności pożytku publicznego. 

2. Działalnością nieodpłatną w zakresie działalności pożytku publicznego jest działalność 

profilaktyczna, poradnicza, związana z kultem religijnym, działalność edukacyjna, kulturalna, 

rekolekcje, konferencje, seminaria. 

3.  Działalnością odpłatną w zakresie działalności pożytku publicznego jest działalność 

profilaktyczna, poradnicza, związana z kultem religijnym, działalność edukacyjna, kulturalna, 

rekolekcje, konferencje, seminaria. 

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

§ 29 

W działalności Stowarzyszenia zabrania się: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej 

„osobami bliskimi"; 

2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz własności członków, członków 

organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich. 
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30 

1. Stowarzyszenie może połączyć się z innym stowarzyszeniem, realizującym podobny cel, 

po uzyskaniu zgody Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego i podjęciu prawomocnej 

uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Stowarzyszenie może również zostać zniesione przez Arcybiskupa Metropolitę 

Warszawskiego, zgodnie z przepisem kan. 320 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

2. W przypadku podjęcia prawomocnej uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub w razie 

likwidacji na mocy ustawy w innym trybie, Walne Zgromadzenie Członków wyznacza jego 

likwidatora, określa sposób likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku 

Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami, po konsultacji z Arcybiskupem Metropolitą 

Warszawskim. 

3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków decyduje w 

drodze prawomocnej uchwały o przekazaniu majątku Stowarzyszenia innym kościelnym 

osobom publicznym lub prywatnym bądź innym organizacjom katolickim o zbieżnych celach. 

Decyzja ta do ważności wymaga zatwierdzenia Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego. 

4. Postanowienia niniejszego Statutu obowiązują kanonicznie od dnia zatwierdzenia ich przez 

Metropolitę Warszawskiego, a cywilnie od dnia wpisania Stowarzyszenia do Krajowego 

Rejestru Stowarzyszeń. 

 

X. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1. Pierwszy Zarząd powołuje Arcybiskup Metropolita Warszawski. 

2. Niniejszy statut publicznego stowarzyszenia wiernych Apostolski Ruch Wiary został 

zatwierdzony dekretem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego (XXX) z dn. XXX. 


