
STATUT DIECEZJALNEJ RADY  

RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH  

DIECEZJI PŁOCKIEJ 

Postanowienia ogólne 

1. Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej (dalej: Rada) jest powołana przez Biskupa 
Płockiego i podlega jego nadzorowi. 

2. Rada jest reprezentacją Ruchów i Stowarzyszeń, działających na terenie Diecezji Płockiej. 

3. Kadencja Rady trwa 3 lata. 

4. Wierni świeccy, przy zachowaniu właściwej relacji do władzy kościelnej, mogą zakładać stowarzyszenia, kierować nimi 
oraz wstępować do już istniejących. Przez różnorodność zrzeszeń świeccy realizują odpowiedzialne uczestnictwo w misji 
Kościoła, głoszącego Ewangelię jako źródło odnowy i nadziei (zob. DA 19; por. KPK, kan. 215; KKK 900; ChL 29).  

5. Każde katolickie zrzeszenie wiernych świeckich musi spełniać kryteria określone w adhortacji apostolskiej 
Christifideleslaici(zob. ChL 30). 

6. Ruchem lub stowarzyszeniem katolickim (w szerokim tego słowa znaczeniu) nazywa się tu takie zrzeszenia wiernych, 
które uzyskały aprobatę kompetentnej władzy kościelnej (por. KPK, kan. 300 i 312). 

Cel 

7. Głównym celem Rady jest popieranie misji ruchów i stowarzyszeń katolickich w Kościele i społeczeństwie. Wśród 
szczegółowych celów szczególny akcent kładzie się na:  

a. koordynowanie działań i przepływ informacji; 
b. dawanie świadectwa ewangelicznej jedności; 
c. wspieranie współpracy między ruchami a Biskupem Płockim; 
d. wzajemne wspieranie się Ruchów i Stowarzyszeń swymi charyzmatami; 
e. podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań, takich jak spotkania ewangelizacyjne, marsze, seminaria, rekolekcje, 

konferencje itp.; 
f. troska o formację duchową i apostolską członków ruchów; 
g. tworzenie warunków dla nowej ewangelizacji; 
h. promocję działalności ruchów, stowarzyszeń i wspólnot w Kościele i społeczeństwie; 
i. współpracę z Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich. 

Członkowie 

8. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń, ruchów, wspólnot, organizacji katolickich 
działających na terenie Diecezji Płockiej.  

9. Stowarzyszenia, ruchy, wspólnoty, organizacje katolickie, wchodzące w skład Rady, zachowują wobec niej pełną 
autonomię, wynikającą z ich charyzmatów i statutów. Rada nie jest dla nich organem nadrzędnym. 

10. Członkami Rady są przedstawiciele wydelegowani z każdego ruchu, stowarzyszenia i wspólnoty katolickiej w Diecezji 
Płockiej, to znaczy: 

a. osoba wyznaczona przez Biskupa Płockiego na moderatora lub asystenta kościelnego danego ruchu (z urzędu); 
b. 1-2 członków każdego ruchu, stowarzyszenia, organizacji (z wyboru). 

11. Członków, o których mowa w punkcie 10, mianuje i odwołuje Biskup Płocki.  

12. Członkowie mają prawo do: 
a. reprezentowania swojego ruchu, stowarzyszenia i wspólnoty; 
b. składania propozycji działania, zgodnie z celami Rady; 
c. pomocy w dziedzinie formacji i posługi, zgodnie z założeniami Rady; 
d. udziału w działaniach podejmowanych przez Radę; 
e. czynnego i biernego prawa wyborczego do Sekretariatu Rady. 

13. Członkowie są zobowiązani do: 
a. systematycznego udziału w spotkaniach Rady; 
b. udziału w działaniach podejmowanych przez Radę, 

Struktura organizacyjna 

14. Siedziba Rady mieści się w Kurii Diecezjalnej Płockiej. 

15. Zarząd Rady stanowią: przewodniczący i dwóch sekretarzy. Mianuje ich i odwołuje Biskup Płocki. 

16. Kadencja Rady trwa 3 lata. 

17. Przewodniczący: 
a. zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady; 
b. systematycznie informuje Biskupa Płockiego o działaniach Rady. 

18. Sekretarzeredagują protokoły zebrań, podają do wiadomości powzięte postanowienia oraz odpowiadają za archiwum 
Rady. 



19. Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się dwa razy w roku. Jeśli zachodzi potrzeba, można zwołać zebranie nadzwyczajne. 

20. Do realizacji szczegółowych zadań Rady mogą być powoływane zespoły. 

Postanowienie końcowe 

21. Zmian w statucie dokonuje Biskup Płocki, także na wniosek Zarządu Rady. 

 


