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ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczne Towa
rzystwo Polskich Katolików, i zwane jest dalej 
Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

§ 3

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto sto
łeczne Warszawa.

§ 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestro
wanym i z tego tytułu posiada osobowość 
prawną.

§ 5

Towarzystwo ma prawo do zakłndnni/i mlii In 
łów terenowych na podstawie nbowiir/n |>i'■ 
prawa o stowarzyszeniach.
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Towarzystwo ma prawo do używania pieczęci 
według wzorów zatwierdzonych przez właściwe 
organy administracji państwowej.

§ 7
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy 
społecznej ogółu członków.

§ 6

ROZDZIAŁ II

c e l e  i Ś r o d k i  d z i a ł a n i a  

§ 8

Celem Towarzystwa jest:
1) zapoznawanie społeczeństwa z postępo

wymi tradycjami religijno-społecznymi 
i ideologią Kościoła Polskokatolickiego 
oraz pogłębianie wśród członków i sym
patyków Towarzystwa postępowych za
łożeń ideowo-politycznych w oparciu
o światopogląd chrześcijański, ze szcze
gólnym uwzględnieniem doktryny staro
katolickiej ;

2) rozwijanie i popieranie działalności oś
wiatowej i kulturalnej, prowadzonej w 
duchu utrwalania pokoju, patrioty /.mu
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oraz międzyludzkiej i ogólnochrześcijań- 
skiej solidarności;

3) wspieranie Kościoła Polslcokatolickiego 
oraz innych postępowych organizacji re
ligijnych i społecznych współpracujących 
z Towarzystwem;

4) umacnianie więzi środowisk polonijnych 
za granicą z krajem ojczystym;

5) prowadzenie działalności socjalno-opie- 
kuńczej wśród członków Towarzystwa 
oraz pracowników jednostek organiza
cyjnych podległych Towarzystwu;

6) działalność zmierzająca do przyspieszenia 
rozwoju gospodarczego, społecznego i kul
turalnego kraju oraz umacnianie osiąg
nięć Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie i prowadzenie działalności 

wydawniczej, prasowej i odczytowej;
2) prowadzenie działalności gospodarczej 

przez wyodrębnioną jednostkę gospodar
czą, na podstawie obowiązujących prze
pisów i uzyskanych zezwoleń, z przezna
czeniem dochodów na cele statutowe;

3) utrzymywanie stałego kontaktu i ws|)nl 
pracę ze środowiskami Polskie/:;!) Nnn* 
dowego Kościoła Katolickiemu w U'w\



i Kanadzie oraz Polsko-Narodowej „Spój
ni” w USA;

4) działalność kulturalno-oświatową i opie- 
kuńczo-socjalną dla członków i pracow
ników jednostek organizacyjnych Towa
rzystwa ;

5) współpracę i udzielanie pomocy finan
sowej Kościołowi Polskokatolickiemu;

6) współpracę Towarzystwa z postępowymi 
organizacjami religijnymi i społecznymi 
działającymi w kraju.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10

Członkiem Towarzystwa może być każdy peł
noletni obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej popierający założenia statutowe Towa
rzystwa, który zostanie przyjęty przez Prezy
dium Zarządu Głównego na podstawie pisem
nej deklaracji, zaopiniowanej przez właściwy 
Zarząd oddziału.

§ U

Członek Towarzystwa ma prawo do:
1) korzystania z biernego i czynnego prawa
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wyborczego do wszystkich władz Towa
rzystwa ;

2) zgłaszania i podejmowania inicjatyw 
i wniosków oraz głosowania na zebra
niach Towarzystwa zgodnie z postano
wieniami statutu;

3) korzystania z wszelkich akcji i pomocy 
ze strony Towarzystwa przewidzianych 
statutem;

4) posiadania legitymacji Towarzystwa.

§ 12

Członek Towarzystwa jest obowiązany do:
1) przestrzegania postanowień statutu i re

gulaminów oraz stosowania się do uchwał 
i zarządzeń władz Towarzystwa;

2) brania czynnego udziału w realizowaniu 
zadań Towarzystwa i spełniania swoich 
obowiązków organizacyjnych;

3) regularnego opłacania składek członkow
skich.

§ 13

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na sku
tek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na 

piśmie Zarządowi Głównemu, względnie 
Zarządowi oddziału;

b) skreślenia z listy członków przez Zarząd
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oddziału za zaleganie z opłatą składek 
członkowskich za okres 1 roku pomimo 
pisemnego upomnienia; 

c) wykluczenia z Towarzystwa na podsta
wie uchwały Prezydium Zarządu Głów
nego z inicjatywy samego Prezydium 
lub na wniosek właściwego Zarządu od
działu, za działalność na szkodę Towa
rzystwa, działalność społecznie szkodliwą 
oraz w przypadku skazania prawomoc
nym wyrokiem sądu powszechnego na 
karę dodatkową utraty praw publicz
nych.

2. Od uchwały Prezydium Zarządu Głównego
o wykluczeniu, członkowi przysługuje pra
wo odwołania się do Zarządu Głównego, 
którego uchwała jest ostateczna-

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA 

§ 14
1. Władzami Towarzystwa są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich
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wybór odbywa się w głosowaniu jawnym 
chyba, że uchwała Krajowego Zjazdu po
stanowi inaczej.

3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje ho
norowo, wyjątek stanowią urzędujący człon
kowie Prezydium Zarządu Głównego.

A. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW 

§ 15

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Krajo
wy Zjazd, który może być zwyczajny lub 
nadzwyczajny.

2. Krajowy Zjazd zwoływany jest przez Zarzad 
Główny.

§ 16

1. W Krajowym Zjeździe z głosem stanowią
cym uczestniczą delegaci oddziałów wybie
rani na zebraniach wyborczych oddziału we
dług klucza wyborczego ustalonego każdo
razowo przez Zarząd Główny.

2. Z głosem doradczym w Krajowym Zjeździe 
udział biorą:
a) członkowie Zarządu Głównego i Głów

nej Komisji Rewizyjnej, o ile nie zoslfili 
wybrani delegatami;

b) zaproszeni goście.
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§ 17

Uchwały Krajowego Zjazdu zapadają zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy delegatów uprawnionych do głosowa
nia, o ile dalsze postanowienia statutu nie sta
nowią inaczej-

§ 18

Do kompetencji Krajowego Zjazdu należy:
1) podejmowanie uchwał określających kie

runki działalności Towarzystwa zgodnie 
z obowiązującymi przepisami państwo
wymi;

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawo
zdań Zarządu Głównego oraz Głównej 
Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolu
torium Zarządowi Głównemu na wnio
sek Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) wybór Zarządu Głównego i Głównej Ko
misji Rewizyjnej;

4) uchwalanie wysokości składek członkow
skich;

5) podejmowanie uchwały o zmianie sta
tutu;

6) podejmowanie uchwały w sprawie roz
wiązania się Towarzystwa i przeznacze
nia jego majątku.
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§ 19
O terminie, miejscu i porządku obrad Krajo
wego Zjazdu, Zarząd Główny zawiadamia dele
gatów co najmniej na miesiąc przed jego ter
minem.

§ 20

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może być 
zwołany:
a) z inicjatywy Zarządu Głównego;
b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyj

nej;
c) na wniosek 2/3 liczby członków Towa

rzystwa.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwoływany 

jest przez Zarząd Główny w terminie czte
rech tygodni od daty zgłoszenia wniosku 
] obiaduje nad sprawami, dla których został 
zwołany.

B. ZARZĄD GŁÓWNY

§ 21

1. Zarząd Główny kieruje całokształtem 
działalności Towarzystwa w okresie po
między Krajowymi Zjazdami i składa się 
z 15 do 21 członków, wybranych przez
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Krajowy Zjazd na okres czterech lat.
2. W przypadku ustąpienia w trakcie ka

dencji członków władz Towarzystwa, 
władzom tym przysługuje prawo koop- 
tacji, jednakże liczba członków dokoop
towanych nie może przekroczyć 1/3 
ogólnej liczby członków pochodzących 
z wyboru.

§ 22

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie na zewnątrz Towarzy

stwa i działanie w jego imieniu;
2) wybieranie 5-osobowego Prezydium Za

rządu Głównego;
3) kierowanie działalnością Towarzystwa 

zgodnie z postanowieniami statutu oraz 
wytycznymi i uchwałami Krajowego 
Zjazdu;

4) programowanie i kontrolowanie pracy 
Prezydium Zarządu Głównego;

5) powoływanie, zawieszanie i rozwiązy
wanie oddziałów terenowych;

(5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Pre
zydium;

7) zatwierdzanie sprawozdawczości finan
sowej i statutowej Towarzystwa;

8) ustalanie klucza wyborczego dla delega
tów na Krajowy Zjazd z poszczególnych 
oddziałów.
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§ 23

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają 
się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 
niż dwa razy w roku i zwoływane są przez 
Prezydium Zarządu Głównego na co naj
mniej 14 dni przed terminem posiedzenia.

2. Posiedzenie Zarządu Głównego może być 
także zwołane na wniosek Głównej Komi
sji Rewizyjnej, względnie 2/3 liczby człon
ków Zarządu.

§ 24

Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy liczby członków Zarządu, w tym preze
sa lub wiceprezesa. W razie równej liczby gło
sów rozstrzyga głos prezesa.

§ 25

W okresie między posiedzeniami Zarządu 
Głównego działalnością Towarzystwa kieruje 
Prezydium Zarządu Głównego, które konstytu
uje się na pierwszym zebraniu i składa się z 
prezesa Zarządu Głównego, wiceprezesa, sekre
tarza, skarbnika i jednego członka.
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Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego 
należy:

1) operatywne kierowanie wszystkimi 
agendami i komórkami organizacyjnymi 
Towarzystwa w myśl postanowień sta
tutu oraz uchwał Krajowego Zjazdu
i Zarządu Głównego;

2) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 
planów działalności, preliminarzy budże
towych i sprawozdawczości;

3) uchwalanie statutu i regulaminu orga
nizacyjnego podległych Zakładów Prze
mysłowo-Usługowych „Polkat” oraz po
woływanie i odwoływanie członków Dy
rekcji Naczelnej;

4) uchwalanie regulaminu organizacyjnego 
Instytutu Wydawniczego im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego oraz powoływa
nie i odwoływanie kierownictwa tegoż 
Instytutu;

5) zarządzanie funduszami i majątkiem To
warzystwa na podstawie upoważnienia 
Zarządu Głównego;

6) sprawowanie nadzoru nad działalnością 
gospodarczą Towarzystwa, realizowaną 
przez Zakłady Przemysłowo-Usługowe 
„Polkat” i egzekwowanie wniosków or
ganów kontrolnych;

§ 26
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7) sprawowanie nadzoru merytorycznego 
nad działalnością prasowo-wydawniczą 
Towarzystwa, realizowaną przez Insty
tut Wydawniczy im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego;

8) sprawowanie nadzoru nad działalnością 
oddziałów terenowych, w tym zatwier
dzanie składu Zarządów oddziałów, i w 
razie potrzeby odwoływanie ich;

9) przyznawanie nagród dla aktywu gospo
darczego i społecznego Towarzystwa;

10) przyjmowanie i skreślanie członków To
warzystwa oraz wnioskowanie o powo
łanie oddziałów terenowych;

11) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu 
składek członkowskich;

12) stałe realizowanie założeń statutowych.

§ 27

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego od
bywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jed
nak niż dwa razy w miesiącu i zwoływane są 
przez prezesa.

§ 28

Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapa
dają zwykłą większością głosów przy obecności 
przynajmniej połowy liczby członków Prezy
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dium, w tym prezesa. W razie równej liczby 
głosów rozstrzyga głos prezesa.

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA 

§ 29

Główna Komisja Rewizyjna jest organem kon
trolnym Towarzystwa i składa się z 3—5 człon
ków. Główna Komisja Rewizyjna ze swego gro
na wybiera przewodniczącego.

§ 30

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej 
należy:

1) dokonywanie przynajmniej raz w roku 
kontroli całokształtu gospodarki finan
sowej i działalności gospodarczej Towa
rzystwa pod względem rzetelności, gos
podarności i celowości;

2) przeprowadzanie kompleksowych i do
raźnych kontroli, obejmujących całość 
lub określone części czy rodzaje działal
ności gospodarczej Towarzystwa;

3) przedstawianie Prezydium Zarządu 
Głównego, Zarządowi Głównemu i Kra
jowemu Zjazdowi Delegatów informacji
i wniosków wynikających z ustaleń kon
troli ;
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4) koordynowanie i nadzorowanie działal
ności Komisji Rewizyjnych oddziałów.

§ 31

1. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyj
nej ma prawo uczestniczenia w posiedze
niach Zarządu Głównego i Prezydium Za
rządu Głównego z głosem doradczym.

2. Szczegółowy zakres działania Głównej Ko
misji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnych w 
oddziałach określa regulamin uchwalony 
przez Główną Komisję Rewizyjną i zat
wierdzony przez Krajowy Zjazd.

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY TERENOWE TOWARZYSTWA 

§ 32

1. Oddziały terenowe powołuje Zarząd 
Główny na wniosek Prezydium w miej
scowościach, w których zamieszkuje lub 
pracuje co najmniej 15 członków Towa
rzystwa.

2. Teren działalności oddziału ustala Za
rząd Główny zgodnie z podziałem admi
nistracyjnym kraju.
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§ 33

1. Władzami oddziału są:
a) Walne Zebranie członków oddziału;
b) Zarząd oddziału;
c) Komisja Rewizyjna oddziału.

2. Kadencja władz oddziału trwa 4 lata.

§ 34

Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebra
nie członków oddziału, zwołane przez Zarząd 
oddziału, po uzgodnieniu z Prezydium Zarządu 
Głównego.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania członków 
oddziału należy:

1) podejmowanie uchwał w sprawie reali
zacji na terenie oddziału zadań statuto
wych Towarzystwa, zgodnie z uchwała
mi Krajowego Zjazdu, Zarządu Główne
go i Prezydium Zarządu Głównego;

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawoz
dań z działalności Zarządu oddziału i Ko
misji Rewizyjnej oddziału;

3) udzielanie absolutorium Zarządowi od
działu na wniosek Komisji Rewizyjnej 
oddziału;

4) wybór Zarządu oddziału i Komisji Re
wizyjnej oddziału;
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5) wybór delegatów na Krajowy Zjazd 
według klucza wyborczego ustalonego 
każdorazowo przez Zarząd Główny;

6) występowanie do Zarządu Głównego z 
wnioskiem o rozwiązanie oddziału.

§ 36

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu sprawoz
dawczo-wyborczym z podaniem terminu, miej
sca i porządku obrad wysyła Zarząd oddziału 
na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 37

1- W Walnym Zebraniu członków oddziału 
z głosem stanowiącym biorą udział wszy
scy członkowie oddziału posiadający 
bierne i czynne prawo wyborcze.

2. Uchwały Walnego Zebrania członków 
oddziału zapadają zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej po
łowy liczby członków uprawnionych do 
głosowania.

§ 38

1. Zarząd oddziału kieruje działalnością od
działu w okresie między Walnymi Ze
braniami członków i składa się z 5 osób 
wybieranych przez Walne Zebranie na 
okres 4 lat.
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2. Zarząd oddziału wybiera spośród siebie 
prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarb
nika.

3. Skład Zarządu oddziału podlega zatwier
dzeniu przez Prezydium Zarządu Głów
nego.

§ 39

Do kompetencji Zarządu oddziału należy:
1) realizowanie założeń statutowych na 

swoim terenie działania;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania 

członków oddziału oraz postanowień 
Prezydium Zarządu Głównego;

3) opracowywanie planu działalności, pro
jektu budżetu i sprawozdawczości od
działu;

4) zarządzanie funduszami i majątkiem na 
terenie oddziału w ramach uprawnień 
uzyskanych od Zarządu Głównego;

5) zwoływanie Walnego Zebrania członków 
oddziału w porozumieniu z Prezydium 
Zarządu Głównego.

§ 40

Uchwały Zarządu oddziału zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy liczby członków Zarządu, w tym preze
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sa lub wiceprezesa. W razie równej liczby gło
sów rozstrzyga głos prezesa.

§ 41

Komisja Rewizyjna oddziału składa się z 3 
członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swe
go grona przewodniczącego.

§ 42

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddziału 
ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym 
w posiedzeniach Zarządu oddziału.

§ 43

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej oddziału 
należy:

1) prowadzenie kontroli całokształtu dzia
łalności oddziału ze szczególnym uwz
ględnieniem gospodarki finansowej Za
rządu oddziału;

2) składanie sprawozdania na Walnym Ze
braniu członków oddziału i występowa
nie z wnioskiem o udzielenie absoluto
rium dla Zarządu oddziału;

3) współpraca z Główną Komisją Rewizyj
ną Towarzystwa.
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ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK TOWARZYSTWA 

§ 44

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, 
ruchomości i fundusze.

§ 45

Na fundusz Towarzystwa składają się:
]) wpływy ze składek członkowskich;
2) wpływy z nieruchomości i ruchomości bę

dących własnością Towarzystwa;
3) darowizny, zapisy i dotacje.

§ 46

Postanowienia władz Towarzystwa zmierzające 
do uszczuplenia jego majątku wymagają zgody 
władzy rejestracyjnej.

§ 47

Dla ważności pism dotyczących praw i obowią
zków majątkowych wymagane są podpisy pre
zesa i upoważnionego przez Prezydium Zarzą
du Głównego członka Prezydium.
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ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU
I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA 

§ 48

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzy
stwa wymagają uchwały Krajowego Zja
zdu, podjętej większością 2/3 głosów de
legatów, przy obecności co najmniej po
łowy ogólnej liczby delegatów upraw
nionych do głosowania.

2. Krajowy Zjazd rozwiązujący Towarzy
stwo decyduje jednocześnie o przezna
czeniu majątku Towarzystwa.

§ 49

Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów o prze
znaczeniu majątku rozwiązanego Towarzystwa 
wymaga zatwierdzenia władzy rejestracyjnej.



Na podstawie art. 28 prawa o stowarzysze
niach z dnia 27. X. 1932 r. (Dz. U. nr 94 poz. 
808) zatwierdzam jednolity tekst Statutu sto
warzyszenia pn. SPOŁECZNE TOWARZY
STWO POLSKICH KATOLIKÓW wpisane do 
rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 698.

Warszawa, dnia 06.081985 r.
Pieczęć okrągła z godłem państwa 

Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawa

Z-ca Dyrektora
mgr W acław Zakrzew ski

Statut uchwalono na IX  Krajowym Zjeździe Społecz
nego Towarzystwa Polskich Katolików w dniu 28 
czerwca 1985 r. w Warszawie.




