
STATUT 
 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA  
TEOLOGÓW DUCHOWOŚCI 

 

PREAMBUŁA 

Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości (PSTD) po-
wstało w wyniku przekształcenia utworzonej w 1983 roku Sekcji 
Duchowości Teologów Polskich, działającej pod nadzorem Kon-
ferencji Episkopatu Polski jako specjalistyczna sekcja pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni kościelnych 
w Polsce, dlatego intelektualny i publikacyjny dorobek Sekcji, jej 
tradycje, dokumentacja oraz dobra materialne stają się własno-
ścią tegoż Stowarzyszenia.  

Rozdział pierwszy 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Art. 1.  

Stowarzyszenie o nazwie „Polskie Stowarzyszenie Teologów 
Duchowości”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowol-
nym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze na-
ukowo-badawczym. 

Art. 2 

Stowarzyszenie, jako organizacja katolicka, o której mowa 
w art. 35 ustawy z dnia 17 V 1989 r. o stosunku Państwa do Ko-
ścioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, 
poz. 154 z późn. zm.), jest stowarzyszeniem prywatnym w ro-
zumieniu kan. 299 § l-3 KPK i działa za aprobatą kompetentnej 
władzy kościelnej zgodnie z kan. 305 § 1 KPK.  
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Art. 3 

Na mocy kan. 317 § 1 KPK Przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski, po zasięgnięciu opinii Zarządu Stowarzyszenia, 
mianuje asystenta kościelnego Stowarzyszenia.  

Art. 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na podstawie 
prawa o stowarzyszeniach.  

Art. 5 

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w gmachu Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 

Art. 6 

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie mo-
że nawiązywać współpracę z innymi organizacjami o podobnych 
celach krajowymi i zagranicznymi.  

Art. 7 

1. Stowarzyszenie ma prawo używać własnych znaków gra-
ficznych, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami.  

2. Nazwa Stowarzyszenia i jego znaki graficzne podlegają 
ochronie zgodnie z przepisami prawa. 

Rozdział drugi 

CEL I FORMY DZIAŁALNOŚCI 

Art. 8 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1) prowadzenie badań w dziedzinie duchowości; 
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2) promowanie i popularyzowanie wiedzy w zakresie du-
chowości katolickiej;  

3) integrowanie środowiska teologów duchowości w Polsce; 
4) koordynacja współpracy teologów duchowości oraz for-

matorów duchowych. 

Art. 9 

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przez: 
1) działalność badawczą i studia nad duchowością, zwłaszcza 

polską;  
2) organizowanie kongresów oraz sympozjów krajowych 

i międzynarodowych; 
3) organizowanie spotkań studyjnych i formacyjnych; 
4) działalność wydawniczą; 
5) tworzenie bibliotek i archiwów; 
6) tworzenie ośrodków studiów i formacji duchowej;  
7) przyznawanie nagród naukowych i stypendiów oraz opi-

niowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach innych sty-
pendiów odznaczeń i nagród, także państwowych, dla 
członków Stowarzyszenia. 

Art. 10 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej 
ogółu członków. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może za-
trudniać pracowników. 

Art. 11 

1. Roboczym spotkaniem Stowarzyszenia jest coroczny Zjazd 
Teologów Duchowości, który może być połączony z Walnym 
Zebraniem Stowarzyszenia. 

2. Oficjalnym periodykiem Stowarzyszenia jest rocznik o cha-
rakterze naukowym pt. „Duchowość w Polsce”. 
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Rozdział trzeci 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

Art. 12 

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fi-
zyczna, która posiada co najmniej kościelny stopień licencjata 
teologii duchowości.  

2. Do Stowarzyszenia mogą być przyjmowani teologowie nie 
będący obywatelami polskimi.  

Art. 13 

1. Stowarzyszenie zrzesza trzy kategorie członków czynnych: 
1) zwyczajnych; 
2) korespondentów; 
3) współpracowników. 
2. Ponadto Stowarzyszenie przyjmuje członków honorowych. 

Art. 14 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest teolog, który 
uzyskał habilitację w zakresie teologii duchowości.  

2. Członkiem korespondentem Stowarzyszenia jest teolog, 
który posiada co najmniej stopień doktora w zakresie teologii 
duchowości. 

3. Członkiem współpracownikiem Stowarzyszenia jest teo-
log, który posiada co najmniej kościelny stopień licencjata w za-
kresie teologii duchowości lub inna osoba posiadająca co naj-
mniej doktorat, także w dziedzinie nieteologicznej, lecz legity-
muje się dorobkiem publikacyjnym z teologii duchowości.  

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba 
szczególnie zasłużona dla teologii duchowości lub dla Stowarzy-
szenia. 
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Art. 15 

1. Habilitowany pracownik naukowy w zakresie teologii du-
chowości uzyskuje status członka zwyczajnego na podstawie in-
dywidualnie składanej deklaracji przynależności, która jest za-
twierdzana przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Pozostałe osoby przyjmowane są w poczet członków kore-
spondentów lub współpracowników na podstawie indywidual-
nie składanej deklaracji przynależności, uprzednio zarekomen-
dowanej przez dwóch członków zwyczajnych. Przy zatwierdza-
niu deklaracji Zarząd Stowarzyszenia może zasięgnąć opinii in-
nych osób. 

3. Zarząd Stowarzyszenia może z własnej inicjatywy awan-
sować członka współpracownika na członka korespondenta, jeśli 
uzyskał stopień doktora w zakresie teologii duchowości, i człon-
ka korespondenta na członka zwyczajnego, jeżeli uzyskał sto-
pień doktora habilitowanego.  

Art. 16 

W poczet członków honorowych przyjmuje Walne Zebranie 
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia zwyczajną 
większością głosów.  

Art. 17 

Członkowie czynni i honorowi otrzymują legitymację (dy-
plom) członkowską wraz z egzemplarzem Statutu i ewentualnie 
odznakę Stowarzyszenia. 

Art. 18 

Członkowie czynni Stowarzyszenia mają prawo do: 
1) głosu czynnego i biernego podczas obrad Walnego Zebra-

nia Stowarzyszenia, przy czym członkowie współpra-
cownicy nie mają głosu biernego; 
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2) zgłaszania projektów uchwał i innych wniosków na Walne 
Zebranie Stowarzyszenia; 

3) udziału w pracach badawczych, kongresach, sympozjach  
i innych formach działalności studyjnej oraz formacyjnej; 

4) zgłaszania publikacji do druku w ramach działalności wy-
dawniczej Stowarzyszenia; 

5) ubiegania się o stypendia lub dofinansowania działalności 
naukowej w zakresie teologii duchowości; 

6) nabywania publikacji Stowarzyszenia po cenie promocyj-
nej;  

7) zgłaszania kandydatów do nagród. 

Art. 19 

Członkowie czynni mają obowiązek: 
1) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, zwłasz-

cza w Walnych Zebraniach Stowarzyszeniach i corocz-
nych Zjazdach Teologów Duchowości; 

2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał 
władz Stowarzyszenia; 

3) regularnie opłacać roczne składki członkowskie; 
4) troszczyć się o własny rozwój intelektualny i duchowy.  

Art. 20 

Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo do: 
1) udziału w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia bez głosu 

czynnego i biernego; 
2) zgłaszania projektów uchwał i innych wniosków na Walne 

Zebranie Stowarzyszenia; 
3) udziału w corocznych Zjazdach Teologów Duchowości; 
4) zgłaszania publikacji do druku w ramach działalności wy-

dawniczej Stowarzyszenia; 
5) nabywania publikacji Stowarzyszenia po cenie promocyj-

nej. 



 Statut Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości 7
 

Art. 21 

1. Członkowie honorowi mają obowiązek: 
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał 

władz Stowarzyszenia; 
2) wspierać działalność Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi nie mają obowiązku opłacania skła-
dek członkowskich. 

Art. 22 

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie: 
1) śmierci członka; 
2) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarzą-

dowi Stowarzyszenia; 
3) skreślenia z listy członków; 
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.  

Art. 23 

Zarząd Stowarzyszenia może dokonać skreślenia z listy 
członków, o ile nie złożono na piśmie należytego usprawiedli-
wienia, w przypadku: 

1) zalegania w opłacaniu składek członkowskich dłużej niż 
dwa lata; 

2) nieuczestniczenia w corocznych Zjazdach Teologów Du-
chowości dłużej niż trzy lata; 

3) notorycznego uchylania się od pracy w Stowarzyszeniu.  

Art. 24 

Skreślony z listy członek może ubiegać się o ponowne przy-
jęcie do Stowarzyszenia zgodnie z art. 15 ust. 1-2 niniejszego Sta-
tutu. W tym przypadku deklaracja członkowska wymaga za-
twierdzenia przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zwykłą więk-
szością głosów, przy czym zainteresowany nie bierze udziału  
w głosowaniu. 
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Art. 25 

Zarząd Stowarzyszenia wyklucza członka ze Stowarzyszenia 
na skutek:  

1) głoszenia przez niego nauki sprzecznej z nauczaniem Ko-
ścioła; 

2) nałożenia nań kar kościelnych; 
3) orzeczenia wobec niego skazującego prawomocnego wy-

roku sądowego.  

Art. 26 

1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia ma charakter ostateczny  
i nie daje prawa do ponownego ubiegania się o członkostwo, 
nawet jeśli ustaną przyczyny wymienione w art. 24.  

2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wy-
kluczeniu członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały 
na piśmie.  

3. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia jest ostateczna. 

Rozdział czwarty 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

Art. 27 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Ze-

braniem; 
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem. 
3) Komisja Rewizyjna. 
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Art. 28 

1. Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Stowarzy-
szenia, zwoływane jest co cztery lata przez prezesa Stowarzy-
szenia w imieniu Zarządu.  

2. W razie potrzeby może być zwołane nadzwyczajne Walne 
Zebranie z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia lub Zarządu.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być również zwołane 
przez Zarząd na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/4 aktualnej 
liczby członków zwyczajnych i korespondentów Stowarzysze-
nia. Wówczas powinno odbyć się w ciągu 30 dni od daty złoże-
nia pisemnego wniosku do Zarządu z dołączoną imienną listą 
podpisanych wnioskodawców i powinno obradować nad spra-
wami, dla których zostało zwołane. 

4. Dla ważności obrad Walnego Zebrania, które odbywają się 
zgodnie z Regulaminem Walnego Zebrania, wystarczy obecność 
1/3 wszystkich członków czynnych. 

Art. 29 

Członkowie otrzymują pisemne zawiadomienie o Walnym 
Zebraniu przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem. 
Pismo zawiera informację o dacie, miejscu i programie Walnego 
Zebrania. 

Art. 30 

Do zadań Walnego Zebrania należy przede wszystkim: 
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych 

jego członków;  
2) powoływanie Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej 

członków; 
3) podejmowanie decyzji o zmianie w Statucie Stowarzysze-

nia; 
4) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia; 
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5) decydowanie o kierunkach działalności statutowej; 
6) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących majątku 

Stowarzyszenia; 
7) ustalanie wielkości opłaty wpisowej, składki członkowskiej 

i zasad jej płatności, a także zasady wynagrodzeń i zwro-
tów kosztów podróży służbowych; 

8) przyznawanie na wniosek Zarządu stypendiów i nagród 
naukowych; 

9) nadawanie honorowego członkostwa; 
10) przywracanie członkostwa po skreśleniu z listy członków; 
11) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu; 
12) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych sta-

tutowo innym organom. 

Art. 31 

Uchwały Walnego Zebrania mają charakter wiążący i osta-
teczny dla Zarządu oraz członków Stowarzyszenia.  

Art. 32 

1. Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, powoływany 
przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów w głosowaniu 
tajnym na okres czteroletni.  

2. W skład Zarządu wchodzą: 
1) prezes;  
2) wiceprezes; 
3) sekretarz; 
4) skarbnik; 
5) pięciu członków. 

Art. 33 

1. Prezesem i wiceprezesem Stowarzyszenia jest członek 
zwyczajny, który w chwili wyboru jest zatrudniony na wydziale 
wyższej uczelni teologicznej na stanowisku profesorskim i nie 
osiągnął wieku emerytalnego. 
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2. Sekretarz, skarbnik i pozostali członkowie Zarządu są 
członkami zwyczajnymi lub korespondentami, przy czym przy-
najmniej jeden z nich jest członkiem zwyczajnym i jeden człon-
kiem korespondentem. 

Art. 34 

Prezes i wiceprezes mogą pełnić swoją funkcję przez dwie 
następujące po sobie kadencje. 

Art. 35 

1. Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy w roku, jednak nie 
rzadziej niż co sześć miesięcy.  

2. Do ważności zebrania Zarządu wystarcza obecność preze-
sa albo wiceprezesa oraz przynajmniej czterech pozostałych 
członków składu Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.  
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa. 

Art. 36 

Do zadań Zarządu należy: 
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a zwłasz-

cza koordynowanie organizacji corocznych Zjazdów Teo-
logów Duchowości; 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
3) uchwalanie bieżących programów działania; 
4) przyjmowanie, skreślanie z listy lub wykluczanie człon-

ków ze Stowarzyszenia; 
5) podejmowanie decyzji o dacie, miejscu i programie Wal-

nego Zebrania Stowarzyszenia; 
6) przygotowywanie projektów uchwał przed zwyczajnym 

Walnym Zebraniem Stowarzyszenia; 
7) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia; 
8) sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia; 
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9) ustalanie budżetu Stowarzyszenia; 
10) podejmowanie i kierowanie działalnością gospodarczą 

oraz wydawniczą. 

Art. 37 

1. W razie rezygnacji lub śmierci jednego z członków Zarzą-
du, najbliższe Walne Zebranie Stowarzyszenia przeprowadza 
wybory uzupełniające. Gdy dotyczy to prezesa, wówczas Walne 
Zebranie Stowarzyszenia dokonuje wyboru nowego Zarządu. 

2. Wakat nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy. 

Art. 38 

Do zadań prezesa Stowarzyszenia należy przede wszystkim: 
1) zwoływanie i przewodniczenie obradom Zarządu; 
2) przewodniczenie corocznym Zjazdom Teologów Ducho-

wości; 
3) zwoływanie i otwarcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia; 
4) prawne reprezentowanie Stowarzyszenia i jego Zarządu, 

w tym także składanie podpisów w imieniu Stowarzy-
szenia i Zarządu; 

5) określanie zadań i zakresu odpowiedzialności wicepreze-
sa, sekretarza i skarbnika;  

6) nadzorowanie jednostek i organów powołanych do reali-
zacji statutowych celów Stowarzyszenia; 

7) składanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia: 
a) rocznego władzy kościelnej; 
b) okresowego, szczególnie na koniec kadencji — Walne-

mu Zebraniu.  

Art. 39 

Sekretarz Stowarzyszenia wykonuje polecenia prezesa, a po-
nadto: 
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1) przygotowuje protokoły z posiedzeń Zarządu i Walnego 
Zebrania Stowarzyszenia; 

2) prowadzi bieżącą korespondencję Stowarzyszenia; 
3) prowadzi dokumentację i archiwum Stowarzyszenia, 

w tym szczególnie aktualną listę członków z danymi per-
sonalnymi. 

Art. 40 

Skarbnik Stowarzyszenia wykonuje polecenia prezesa, a po-
nadto: 

1) administruje bieżącą działalnością gospodarczą Stowarzy-
szenia; 

2) wraz z prezesem lub — w razie jego nieobecności — z wi-
ceprezesem reprezentuje Stowarzyszenie wobec instytucji 
finansowych; 

3) składa coroczne sprawozdanie finansowe Zarządowi. 

Art. 41 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych 
zwykłą większością głosów na okres czteroletni spośród człon-
ków zwyczajnych lub korespondentów. 

Art. 42 

1. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczą-
cego i sekretarza na pierwszym posiedzeniu, które powinno od-
być się przed zakończeniem Walnego Zebrania, zwykłą więk-
szością głosów, w obecności wszystkich wybranych członków 
tejże Komisji. 

2. W przypadku niemożności wyboru przewodniczącego lub 
sekretarza, Walne Zebranie wybiera nowy skład Komisji Rewi-
zyjnej. 

3. W razie rezygnacji lub śmierci jednego z członków Komisji 
Rewizyjnej, najbliższe Walne Zebranie przeprowadza wybory 
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uzupełniające. Gdy dotyczy to przewodniczącego, wówczas 
Walne Zebranie dokonuje wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. 

Art. 43 

Komisja Rewizyjna, której uchwały zapadają zwykłą więk-
szością głosów: 

1) przeprowadza bieżącą i okresową kontrolę działalności 
Stowarzyszenia, zwłaszcza spraw finansowych; 

2) wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi; 
3) w wypadkach szczególnych wnioskuje o zwołanie nad-

zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 

Rozdział piąty 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

Art. 44 

Stowarzyszenie ma prawo nabywania, posiadania i rozpo-
rządzania majątkiem ruchomym i funduszami zgodnie ze statu-
tem i obowiązującym prawem. 

Art. 45 

1. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z: 
1) opłaty wpisowej i składek członkowskich; 
2) zapisów i darowizn; 
3) dotacji i subwencji; 
4) wpływów z działalności statutowej. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą  
i zdobywać środki materialne z przeznaczeniem na działalność 
statutową. 

Art. 46 

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Za-
rząd.  
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2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, których wyso-
kość nie przekracza dwóch średnich pensji krajowych, jest upo-
ważniony jednoosobowo prezes, a podczas jego nieobecności 
wiceprezes, lub skarbnik działający jednoosobowo. 

3. Decyzje o zaciąganiu zobowiązań majątkowych, przekra-
czających dwie średnie pensje krajowe, podejmuje Zarząd w for-
mie uchwały, a umowy w tym zakresie podpisują trzej członko-
wie Zarządu wskazani w uchwale. 

Art. 47 

Członkowie Zarządu, zwłaszcza prezes, wiceprezes, sekre-
tarz i skarbnik, mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę na 
rzecz Stowarzyszenia, a także zwrot kosztów podróży związa-
nych bezpośrednio z działalnością Stowarzyszenia.  

Rozdział szósty 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Art. 48 

Szczegółowe przepisy wykonawcze do niniejszego Statutu są 
zawarte w Regulaminie Zarządu PSTD, Regulaminie Komisji 
Rewizyjnej PSTD i Regulaminie Walnego Zebrania PSTD, za-
twierdzonym do użytku przez Walne Zebranie. 

Art. 49 

1. Walne Zebranie ma prawo dokonywania zmian w Statucie, 
jak również podejmowania uchwał o samorozwiązaniu się Sto-
warzyszenia. Uchwały takie Walne Zebranie podejmuje więk-
szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
czynnych.  
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2. Uchwały dotyczące zmian w statucie Stowarzyszenia lub 
jego samorozwiązania wymagają aprobaty Konferencji Episko-
patu Polski. 

Art. 50 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia pozostała po nim 
dokumentacja i majątek stają się własnością Konferencji Episko-
patu Polski, do której należy prawo decydowania o przeznacze-
niu jego poszczególnych składników. 

 
 
Podczas 345. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 

które odbyło się w Białymstoku, w dniach 26-28 września 2008 roku, 
zatwierdzono Statut Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. 

 
 

+ Stanisław BUDZIK 
Sekretarz Generalny  

Konferencji Episkopatu Polski 

+ Józef MICHALIK 
Metropolita Przemyski 

Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski 

 


