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STATUT DUSZPASTERSTWA MŁODYCH 

 

I. Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Duszpasterstwo Młodych zwane też Wspólnotą Dobrego Pasterza, jest 

wspólnotą osób, które: 

a) uznają, że ich jedynym Panem i Zbawicielem jest Bóg w Trójcy Jedyny: 

Ojciec, Syn i Duch Święty; 

b) troszczą się o rozwój chrześcijańskiego życia wspólnotowego; 

c) pragną służyć młodym ubogim. 

2. Dalej Duszpasterstwo Młodych będzie zwane Wspólnotą. 

 

§ 2 

1. Wspólnota jest publicznym stowarzyszeniem wiernych według prawa 

kanonicznego i organizacją kościelną według prawa polskiego. 

2. Wspólnota jest osobą prawną według prawa kanonicznego (kan. 313). 

3. Wspólnota może posiadać osobowość prawną uzyskaną zgodnie z prawem 

polskim (art. 34 ust. 3 Ustawy o stosunku Państwa z kościołem państwa do 

Kościoła katolickiego w Polsce, Dziennik Ustaw 1989, Nr 29, poz. 154). 

§ 3 

1. Siedzibą Wspólnoty są Katowice. 

 

II. Zadania 

§ 4 

1. Głównym zadaniem Wspólnoty jest ewangelizacja młodzieży, zwłaszcza 

zagubionej i uzależnionej, poprzez dzielenie życia z tymi, których sytuacja woła 

o nadzieję. 

2. Zadaniem wspólnoty jest w szczególności: 

a) pomoc osobom uzależnionym poprzez dialog mający na celu wywołanie  

w nich motywacji do podjęcia leczenia; doraźna pomoc materialna, opieka 

duszpasterska, a także organizowanie spotkań na oddziałach detoksykacji  

i wyjazdów wakacyjnych;  
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b) utrzymywanie kontaktu i pomoc rodzinom osób uzależnionych; 

c) działalność profilaktyczna w miejscach spotkań młodzieży, m.in. w szkołach, 

kościołach, zakładach poprawczych i penitencjarnych. 

3. Mając na uwadze dobro społeczne, przy wykonywaniu swych zadań 

Wspólnota współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządowymi, 

kościelnymi i prywatnymi. 

 

III. Organy i funkcjonowanie 

§ 5 

1. Organami Wspólnoty są: 

a) powołane przez Arcybiskupa katowickiego animator Wspólnoty;  

b) zebranie członków Wspólnoty. 

2. Wspólnota powinna posiadać asystenta kościelnego, którym będzie kapłan 

wskazany przez Arcybiskupa katowickiego. Może nim być animator Wspólnoty. 

 

§ 6 

1. Animator kieruje pracami Wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Decyzje w sprawach bieżących Wspólnoty animator podejmuje 

samodzielnie. Inne decyzje animator podejmuje po zasięgnięciu opinii 

zebrania członków Wspólnoty. Zebranie to będzie się odbywać nie rzadziej niż 

co dwa tygodnie. 

3. Decyzja animatora wymaga zgody członka Wspólnoty, którego 

bezpośrednio dotyczy. 

 

§ 7 

1. Animator może udzielać ogólnych lub specjalnych pełnomocnictw  

do reprezentowania Wspólnoty. 

 

§ 8 

1. Nadzór na nad funkcjonowaniem Wspólnoty sprawuje Arcybiskup katowicki. 

Może on zmienić każdą decyzję animatora Wspólnoty.  

2. Wszelkie spory wewnętrzne Wspólnoty rozstrzyga Arcybiskup katowicki, bądź 

osoba przez niego wskazana. 
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IV. Członkowie Wspólnoty, ich prawa i obowiązki 

§ 9 

1. O przyjęciu i wykluczeniu ze Wspólnoty decyduje animator po zasięgnięciu 

opinii zebrania członków Wspólnoty. 

§ 10 

1. Członkowie Wspólnoty mają prawo do uczestniczenia w jej działalności, 

zwłaszcza do udziału w zebraniu członków Wspólnoty. Mają też prawo  

do korzystania w słusznym zakresie z pomocy Wspólnoty i jej poszczególnych 

członków. 

 

§ 11 

1. Członkowie Wspólnoty mają obowiązek dbania o jej tożsamość, wyrażoną 

w § 1. 

 

V. Majątek Wspólnoty 

§ 12 

1. Wspólnota, jako osoba prawna, może posiadać majątek ruchomy  

i nieruchomy. Do nabycia nieruchomości konieczne jest posiadanie 

osobowości prawnej uzyskanej w drodze rozporządzenia Kierownika Urzędu do 

Spraw Wyznań (art. 10 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego).  

2. Wspólnota może przyjmować darowizny i dotacje oraz korzystać z innych 

form wsparcia udzielonego przez podmioty wymienione w § 4 ust. 3 oraz swoich 

członków i sympatyków. 

3. Na polecenie Arcybiskupa katowickiego, bądź osoby przez niego 

upoważnionej Wspólnota bezzwłocznie złoży sprawozdanie z zarządu swoim 

majątkiem. 

 

§ 13 

1. Wspólnota może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach 

obowiązujących w prawie polskim. 

§ 14 

1. Wspólnota powinna posiadać konto bankowe. 
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2. Środki otrzymane na podstawie umów z instytucjami państwowymi  

i samorządowymi powinny być rozliczane za pomocą rachunków 

wyodrębnionych w ramach rachunków Wspólnoty. 

 

VI. Rozwiązanie Wspólnoty 

§ 15 

1. O rozwiązaniu wspólnoty decyduje Arcybiskup katowicki. 

2. W razie rozwiązania Wspólnoty Arcybiskup katowicki wskaże osobę 

upoważnioną do likwidacji jej majątku. 

 

VII. Przepisy końcowe 

§ 16 

1. Zmiany niniejszego statutu może dokonać Arcybiskup katowicki.  

 

§ 17 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa 

kanonicznego  


