
STATUT STOWARZYSZENIA 
SZKOŁA EWANGELIZACJI CYRYL I METODY 

 
 

ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Art. 1 

 
1. Statut reguluje tworzenie, organizacje, funkcjonowanie oraz rozwiązanie stowarzyszenia Szkoła 

Ewangelizacji Cyryl i Metody, zwanego dalej Stowarzyszeniem. 
 

2. Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody działa jako prywatne katolickie  
Stowarzyszenie wiernych w oparciu o kanony 298-311 oraz 321-329 Kodeksu Prawa  
Kanonicznego. Jest ono organizacja katolicka w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., nr 29, 
poz.154 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). W zakresie państwowego prawa prywatnego oraz publicznego 
Stowarzyszenie działa w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).”, 

 
3. Stowarzyszenie w swojej działalności zachowuje wyżej wymienione przepisy oraz postanowienia 

niniejszego Statutu. 
 

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną kościelną i państwową. 
 
5. Stowarzyszenie funkcjonuje w oparciu o ideę Przymierza, zawartą w Programie Formacji 

Chrześcijańskiej Członków Wspólnoty świętych Cyryla i Metodego. 
 

6. Dopuszczalne jest używanie przez Stowarzyszenie w obrocie skrótu: SECIM. 
 

Art. 2 
 
1. Patronem Stowarzyszenia są świeci Cyryl i Metody. 

 
2. Świętem patronalnym jest dzień 14 lutego. 

 
Art. 3 

 
1. Stowarzyszenie jest organizacja katolicką o charakterze dobrowolnym i samorządnym. 

 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Bielsko – Biała. 
 
3. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność na terenie Diecezji Bielsko – Żywieckiej, a poza jej 

granicami za zgodą kompetentnych przełożonych kościelnych Kościoła Rzymskokatolickiego. 
 

Art. 4 
 

1. Na czele Stowarzyszenia stoi Dyrektor, jest nim kapłan rzymskokatolicki, członek Stowarzyszenia, 
mianowany przez Biskupa Diecezjalnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Kapłan ten, zgodnie z 
przepisami prawa kanonicznego, pełni funkcję asystenta kościelnego. 
 

2. Kandydat na Dyrektora nie musi być członkiem Stowarzyszenia, a przyjęcie przez niego funkcji 
dyrektorskiej jest jednoznaczne z członkostwem w Stowarzyszeniu. 



 
3. Kapłan – Dyrektor ponosi odpowiedzialność za rozwój duchowy członków Stowarzyszenia oraz 

działalność Stowarzyszenia. 
 

4. Dyrektor pełni swą funkcję do czasu odwołania przez kompetentną władzę kościelną. 
 

5. Zakres obowiązków Dyrektora, o którym mowa w punkcie 1 określają przepisy Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, decyzje kompetentnej władzy kościelnej oraz przepisy niniejszego Statutu. 
 

Art. 5 
 

Stowarzyszenie współpracuje z innymi katolickimi stowarzyszeniami i ruchami. Nawiązuje także 
współpracę z Kościołami chrześcijańskimi zgodnie z zasadami dialogu ekumenicznego Kościoła 
Katolickiego. 

 
 

ROZDZIAŁ 2 
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 
Art. 6 

 
1. Celem Stowarzyszenia jest działalność katolicka we wszystkich jej aspektach: duchowym, 

kulturalnym, ekumenicznym, społecznym, charytatywnym, pedagogicznym. Ponadto celem jest 
działalność charytatywna, kulturalna, praca wychowawczo-pedagogiczna. 

 
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie działalności wychowawczej; 
b) organizowanie spotkań modlitewnych; 
c) spotkań promujących kulturę chrześcijańska; 
d) organizowanie rekolekcji i kursów; 
e) prowadzenie Wspólnoty świętych Cyryla i Metodego; 
f) koordynowanie prac parafialnych Szkół Nowej Ewangelizacji; 
g) współprace z innymi Szkołami Nowej Ewangelizacji w Polsce i Biurem Krajowym Szkół 

Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA); 
h) wykorzystanie środków społecznego przekazu; 
i) animowanie formacji animatorów różnych wspólnot i ruchów katolickich; 
i) działalność charytatywna (organizacje pomocy materialnej dla ubogich rodzin); 
j) pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie  

szans tych rodzin i osób; 
k) działalność wspierającą naukę, edukację, oświatę i wychowanie; 
l) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowego, informacyjnie lub finansowo organizacje 

kościelne; 
m) prowadzenie działalności misyjnej i edukacyjnej poza Polską, także w tzw. „krajach misyjnych”. 

 
3. Ponadto członkowie Stowarzyszenia podejmują prace w jej wielorakich aspektach, w służbie Nowej 

Ewangelizacji, by usilnie dążyć do osiągniecia ścisłego związku miedzy wiarą i życiem (kan. 327 oraz 
298 § 1 KPK). 

 
4. Stowarzyszenie podejmuje działania zgodne ze swoimi zadaniami statutowymi, a także wspiera 

inicjatywy podejmowane przez członków, jeżeli są zgodne z jego celami. 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ 3 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 
Art. 7 

 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności  

prawnych, wyznania katolickiego, które przystąpiły do Przymierza. Przymierze określa zasady życia 
duchowego i zaangażowania apostolskiego członków Wspólnoty świętych Cyryla i Metodego. 
Szczegółowe wskazania znajdują się w dokumencie zatytułowanym: „PRZYMIERZE I DYCIE Idea 
i zasady zobowiązań Przymierza w Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody” zwanym również: Regulaminem 
Przymierza. 

 
2. Osoby duchowne i konsekrowane mogą nabyć członkostwo w trybie przyspieszonym, ustalonym 

przez Dyrektora po konsultacji z Zarządem. 
 
3. Osoba chcąca przystąpić do Przymierza, a tym samym do Stowarzyszenia powinna: 

a) przejść formacje podstawową i formację wzrostu; 
b) złożyć pisemną prośbę o dopuszczenie do Przymierza skierowaną do Dyrektora; 
c) uzyskać pozytywny wynik skrutynium weryfikującego zdolność do zawarcia Przymierza; 
d) przejść warsztaty przygotowujące do zawarcia Przymierza. 
e) Nazwiska osób, które zawarły Przymierze wpisane są do Księgi Przymierza SECIM. 

 
Art. 8 

 
1. Formacja religijna członków zawiera w szczególności: 

a) rozwijanie własnego życia duchowego poprzez częste uczestnictwo w liturgii, codzienną 
modlitwę, medytację Słowa Bożego, regularną adorację Najświętszego Sakramentu; 

b) udział w spotkaniach modlitewnych, liturgiach dla wszystkich członków Stowarzyszenia; 
c) udział w spotkaniach małej grupy poprzez formację biblijną, teologiczną, modlitewną;  

spotkania te odbywają się w domach członków na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej; poza 
diecezją za zgodą odpowiednich władz kościelnych;  

d) udział w formacji wg programu Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja i SECIM; 
e) zachowywanie wymogów Przymierza. 

 
2. Plan pracy formacyjnej ustala Dyrektor po zasięgnięciu opinii Zarządu. 

 
Art. 9 

 
Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba, która publicznie odstąpiła od wiary katolickiej  
albo zerwała łączność ze wspólnota kościelną bądź podlega ekskomunice wymierzonej wyrokiem  
lub dekretem (por. kan. 316 § 1 KPK). 

 
Art. 10 

 
1. Osoba, która wyraża wolę przystąpienia do Stowarzyszenia i spełnia wymagania, o których mowa w 

art. 7 oraz art. 9 składa pisemne podanie o przystąpienie do Przymierza i Stowarzyszenia do 
Dyrektora, który po konsultacji z Zarządem podejmuje decyzję w kwestii wyrażenia zgody na 
przystąpienie do Przymierza i tym samym do Stowarzyszenia. 

 
2. Decyzja Dyrektora w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie od Przymierza i do 

Stowarzyszenia jest zaskarżalna. 
 



3. Zaskarżenie decyzji wymienionej w Art.10 ust. 2 powinno nastąpić w trybie pisemnym, do 
Dyrektora, w terminie 14 dni od jej podjęcia; Dyrektor podejmuje ostateczna decyzję po konsultacji  
z trzema wybranymi członkami Zarządu w terminie 7 dni od wpływu zaskarżenia. 

 
Art. 11 

 
1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek udziału w przedsięwzięciach podejmowanych  

przez Stowarzyszenie, przysługuje im również czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do  
Władz Stowarzyszenia. 
 

2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Statutu, postepowania 
zgodnie z regulaminami i decyzjami władz Stowarzyszenia oraz respektowania zasad Przymierza. 

 
Art. 12 

 
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez: 

a) Śmierć 
b) wystąpienie ze Stowarzyszenia – poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze 

Stowarzyszenia, kierowanego do Zarządu Stowarzyszenia 
c) usuniecie z Przymierza lub nieodnowienie Przymierza 
d) rażące naruszanie przez członka prawa kościelnego (kan. 316 KPK) lub niezachowywanie 

zobowiązań członkowskich. 
 

2. Decyzję o ustaniu członkostwa podejmuje Dyrektor po konsultacji z Zarządem. 
 

3. Usunięcie z Przymierza, o którym mowa w ust. 1 lit. c) może nastąpić z powodu: 
a) niepodjęcie zobowiązań Przymierza na kolejny rok; 
b) niedopuszczenie do zobowiązań Przymierza na kolejny rok. Decyzję w przedmiocie  

niedopuszczenia do zobowiązań Przymierza podejmuje Dyrektor po konsultacji z Zarządem. 
Decyzja ta może zostać podjęta w szczególności z powodu niedotrzymywania zobowiązań 
Przymierza w ostatnim roku lub innej poważnej przyczyny. 

 
4. Usuniecie z Przymierza, o którym mowa w ust. 1 lit. c) może nastąpić, również na podstawie decyzji 

Dyrektora podjętej po konsultacji z Zarządem z powodu poważnej przyczyny. 
 

Art.13 
 

Dyrektor na wniosek zainteresowanego członka lub z urzędu może zawiesić go w prawach 
członkowskich w razie przemijającej przeszkody uniemożliwiającej uczestniczenie w dziełach 
Stowarzyszenia. 
 

ROZDZIAŁ 4 
MAJATEK STOWARZYSZENIA 

 
Art.14 

 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

a) darowizny członków (wynikające z zasad Przymierza) i innych osób; 
b) dochody z projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie; 
c) dochody z ofiarności publicznej; 
d) przychody z majątku Stowarzyszenia; 
e) innych wpływów. 

 
2. Stowarzyszenie zarządza w sposób wolny dobrami, które posiada. 



 
3. Sposób zarządzania majątkiem Stowarzyszenia określi Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie 

członków Stowarzyszenia, zwane Kapitułą. 
 

4. Kompetentna władza kościelna jest uprawniona do nadzorowania zarządzanym majątkiem, tak by 
dobra były użyte na cele Stowarzyszenia ( kan. 325 KPK). 

 
5. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek; 
b) zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia i osób 

trzecich; 
c) przekazywania majątku Stowarzyszenia; 
d) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich  

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że przepis szczególny 
stanowi inaczej. 

 
6. Rok obrachunkowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia tego samego roku. 

 
Art. 15 

 
Członkowie, którzy utracili członkostwo, jak również spadkobiercy zmarłego członka nie mogą  
żądać zwrotu dokonanych wpłat ani też nie mają żadnego prawa do majątku Stowarzyszenia. 
 
 

ROZDZIAŁ 5 
ORGANY STOWARZYSZENIA 

 
Art. 16 

 
1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie. Do kompetencji Zarządu 

należą również wszelkie czynności nie zastrzeżone dla innych organów. 
 

2. Zarząd składa się z: 
a) Dyrektora;  
b) trzech członków powołanych przez Zgromadzenie członków, zwane również Kapitułą; 
c) dwóch członków powołanych przez Dyrektora. 

 
3. Dyrektorem jest każdorazowo kapłan mianowany przez Biskupa Diecezjalnego Diecezji Bielsko –

Żywieckiej. W razie odwołania Dyrektora przez kompetentną władzę kościelną, Stowarzyszenie 
przedstawia Biskupowi Diecezjalnemu Diecezji Bielsko – Żywieckiej kandydatów do tej funkcji,  
z uwzględnieniem niniejszego Statutu i obowiązujących regulaminów. 

 
4. Do Zarządu nie mogą być powołane osoby nie będące członkami Stowarzyszenia. 
 

Art. 17 
 

1. Kadencja członka Zarządu, z wyjątkiem Dyrektora, trwa trzy lata licząc od dnia powołania lub 
wyboru. 

 
2. Członek zarządu może być powołany na kolejne kadencje. 

 
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego 

przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych 
członków Zarządu. 



 
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z upływem trzeciego roku od dnia powołania przez 

Kapitułę lub Dyrektora do pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa 
również wskutek rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. 

 
Art. 18 

 
1. Członek Zarządu, z wyjątkiem Dyrektora, może być w każdym czasie odwołany. Decyzję o 

odwołaniu podejmuje Kapituła na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu lub połowy 
ogólnej liczby członków Kapituły bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków Kapituły. 

 
2. Członek Zarządu może również zostać również odwołany przez Dyrektora po konsultacji z 

pozostałymi członkami Zarządu w przypadku niezachowywania zasad Przymierza, zasad formacji i 
życia w Szkole Ewangelizacji Cyryl i Metody lub w przypadkach przewidzianych przez prawo 
kościelne. 

 
Art. 19 

 
1. Dyrektor jest odpowiedzialny za Stowarzyszenie i jego funkcjonowanie oraz organizuje i kieruje 

pracą Zarządu. Obowiązki Dyrektora reguluje prawo kościelne, prawo powszechne, Statut oraz 
zasady Przymierza, jak również zasady formacji i życia w Szkole Ewangelizacji Cyryl i Metody. 
 

2. W przypadku nieobecności Dyrektora na posiedzeniu Zarządu pracami zarządu kieruje członek 
zarządu wyznaczony uprzednio przez Dyrektora, a w razie braku takiego wskazania najstarszy 
wiekiem członek zarządu. 

 
3. Odwołanie Dyrektora należy do kompetentnej władzy kościelnej. 
 

Art. 20 
 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się na zarządzenie Dyrektora lub członka zarządu uprzednio 
wskazanego przez Dyrektora, a w razie braku takiego wskazania na zarządzenie najstarszego  
wiekiem członek zarządu, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 
 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów  
decyduje głos Dyrektora. 

 
3. W sprawach duszpasterskich (pastoralnych) decyzję podejmuje jednoosobowo Dyrektor. 

 
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o 

posiedzeniu Zarządu. 
 

Art. 21 
 

1. Dyrektor wyznacza spośród członków Zarządu osobę występująca w jego zastępstwie na wypadek 
niemożności podejmowania zadań wynikających ze Statutu. 

 
2. W przypadku śmierci Dyrektora lub jego trwałej niezdolności do wykonywania swojej funkcji, 

Zarząd wyznacza (spośród członków Zarządu) osobę zarządzająca tymczasowo Stowarzyszeniem 
oraz zwraca się z wnioskiem do Biskupa Diecezjalnego Diecezji Bielsko – Żywieckiej o  
wyznaczenie kapłana – opiekuna do czasu powołania nowego Dyrektora. 

 



3. W czasie gdy członek zarządu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 tymczasowo zarządza 
Stowarzyszeniem nie mona dokonywać zmian organizacyjnych Stowarzyszenia w szczególności nie 
można uchwalać zmian statutu Stowarzyszenia. 

 
Art. 22 

 
Wyznaczony przez Dyrektora członek zarządu przyjmuje odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg 
członkowskich i administracyjnych oraz nadzoruje administracyjną stronę działalności 
Stowarzyszenia. 
 

Art. 23 
 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch 
członków Zarządu, w tym Dyrektora lub współdziałanie członka zarządu łącznie  
z pełnomocnikiem. 
 

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

Art. 24 
 

Dyrektor do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego jest zobowiązany do sporządzenia  
rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia. Ponadto każdego roku zobowiązany jest  
do zreferowania swojej działalności Biskupowi Diecezjalnemu Diecezji Bielsko – Żywieckiej. 
 

Art. 25 
 

W Stowarzyszeniu ustanawia się Komisję Rewizyjną. 
 
 Art. 26  
 
Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia w zakresie: 
a) kontroli administracji Stowarzyszenia; 
b) czuwania nad wypełnianiem prawa i niniejszego Statutu; 
c) przeprowadzania przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Stowarzyszenia; 
d) zapewnienia regularnego prowadzenia księgowości oraz zgodności bilansu z wynikami ksiąg 

rachunkowych, jak również zgodności dokumentów z obowiązującym prawem. 
 

Art. 27 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Kapitułę 
spośród członków Stowarzyszenia. W pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczy również Dyrektor. 
 

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. 
 

3. Członkiem komisji rewizyjnej może być osoba, która: 
a) nie jest członkiem organu zarządzającego ani nie pozostaje z członkiem takiego organu w  

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 
b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
 

4. Przepisy artykułu 17 i 18 stosuje się odpowiednio. 
 
 
 
 



Art. 28 
 

1. Komisja Rewizyjna, może w każdej chwili przystąpić do czynności kontrolnych. Członkowie  
Komisji Rewizyjnej zobowiązani są do sporządzenia protokołu ze wszystkich przeprowadzonych  
kontroli. 
 

2. W przypadku stwierdzonej nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna 
zawiadamia Radę, a ta ma obowiązek poinformowania członków Stowarzyszenia. 

 
Art. 29 

 
Kapituła składa się z członków Stowarzyszenia, o których mowa w art. 7, wpisanych do księgi 
członków. 
 

Art.30 
 

1. Kapitułę zwołuje Dyrektor. 
 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Kapitułę, jeżeli Dyrektor nie zwoła Kapituły w terminie, o 
którym mowa w art. 31 ust. 1. 

 
Art. 31 

 
1. Kapituła powinna się odbyć raz w roku. Członkowie powinni zostać powiadomieni o miejscu i 

terminie odbycia Kapituły najpóźniej na 20 dni przed ustalona data. 
 
2. Kapituła nadzwyczajna może być zwołana przez Dyrektora lub na wniosek co najmniej połowy 

członków Stowarzyszenia. Kapitułę nadzwyczajną może również zwołać Komisja Rewizyjna w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy Stowarzyszenia. 
 

3. Dyrektor może zwołać Kapitułę tematyczna. 
 

Art. 32 
 

1. Kapituła jest zdolna do powzięcia uchwały jeżeli jest na niej obecna bezwzględna większość 
członków. W przypadku braku takiej większości Dyrektor zwołuje kolejna Kapitułę nie wcześniej  
niż po upływie 7 dni od dnia odbycia pierwszego zgromadzenia. Kapituła zwołana w powyższy 
sposób jest ważna bez względu na liczbę uczestniczących w niej członków. 
 

2. Kapituła podejmuje decyzje w drodze głosowania. Głosowania mają charakter jawny, z wyjątkiem 
decyzji personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

 
3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, decyzje podejmowane są bezwzględna większością głosów. 
 

Art. 33 
 

1. Kapitułę otwiera Dyrektor albo osoba przez niego wyznaczona. 
 

2. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w Kapitule. Nie mogą 
jednak brać udziału w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich odpowiedzialności 
względem Stowarzyszenia. 

 
 
 



Art. 34 
 

Do wyłącznej kompetencji Kapituły należy: 
a) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i ewentualnych jego zmian; 
b) zatwierdzanie ogólnych programów działalności Stowarzyszenia; 
c) zatwierdzanie rocznego bilansu; 
d) zatwierdzanie regulaminów przewidzianych w Statucie; 
e) wybór trzech członków Zarządu; 
f) wybór członków Komisji Rewizyjnej; 
g) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
 

Art. 35 
 

Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Kapituły podjętej większością 2/3 głosów  
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 
 

ROZDZIAŁ 6 
ROZWIAZANIE STOWARZYSZENIA 

 
Art. 36 

 
1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane, jeżeli za rozwiązaniem opowie się 2/3 ogólnej liczby 

członków Stowarzyszenia. 
 

2. Stowarzyszenie może zostać również rozwiązane decyzją kompetentnej Władzy Kościoła 
Rzymskokatolickiego, jeżeli działalność Stowarzyszenia wyrządza szkodę doktrynie lub dyscyplinie 
kościelnej, albo powoduje zgorszenie wiernych (por. kan. 326 § 1 KPK). 

 
Art. 37 

 
1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, dobra – z zachowaniem praw nabytych, a także woli 

ofiarodawców (por. kan. 326 § 2 KPK) – zostaną przeniesione, za zgoda kompetentnej Władzy 
kościelnej, na Diecezje Bielsko – Żywiecką. Władza ta równie: decyduje o ich przeznaczeniu. 
 

2. Kapituła wyznaczy ponadto likwidatora spośród członków Stowarzyszenia. 
 

ROZDZIAŁ 7 
PRZEPISY PRZEJSCIOWE 

Art. 38 
 

Do czasu opracowania formuły zawarcia Przymierza dotychczasowi członkowie Stowarzyszenia 
zachowują członkostwo. 


