REGULAMIN RADY RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH
ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ.
§1
Postanowienia ogólne
1. Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej, zwana dalej
„Radą”, podlega Arcybiskupowi Katowickiemu.
2. Rada skupia reprezentantów stowarzyszeń, ruchów, bractw, wspólnot,
i organizacji katolickich działających na terenie Archidiecezji Katowickiej.
3. Asystent kościelny, którym z urzędu jest dyrektor Wydziału Duszpasterstwa
Kurii, nie jest członkiem Rady, ale do jego obowiązków należy uczestniczenie
w zebraniach Rady i posiedzeniach Prezydium Rady z głosem doradczym.
§2
Cele Rady

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Celami Rady są:
promowanie obecności zrzeszeń katolików świeckich w Kościele
i społeczeństwie;
tworzenie zintegrowanego i aktywnego środowiska katolickiego,
budowanie płaszczyzny porozumienia i współpracy dla działających
w Archidiecezji stowarzyszeń, ruchów, bractw, wspólnot i organizacji katolickich,
troska o realizację programu duszpasterskiego w Archidiecezji,
promocja działalności stowarzyszeń, ruchów, bractw, wspólnot, organizacji
katolickich oraz informowanie o niej opinii publicznej,
w razie potrzeby, pomoc stowarzyszeniom, ruchom, bractwom, wspólnotom,
organizacjom katolickim w sprawach związanych z ich organizacją i działaniem.
doskonalenie współpracy między wspólnotami a innymi podmiotami, głównie
w ramach Archidiecezji oraz z Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich;
refleksja nad sposobami skutecznego zaangażowania apostolskiego wspólnot;
inspirowanie i koordynowanie działań wspólnot, w szczególności w zakresie
ewangelizacji,
posługi
charytatywnej,
zaangażowania
misyjnego
i społecznego.

§3
Zadania Rady

1.
2.
3.
4.

Do zadań Rady należy:
współpraca z Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich,
podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań oraz wzajemne wspieranie się
organizacji zrzeszonych w Radzie,
wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych,
po uzgodnieniu z Arcybiskupem Metropolitą Katowickim.
organizacja i koordynacja kongresów ruchów i stowarzyszeń zarówno
na poziomie archidiecezjalnym, jak i dekanalnym.
§4
Członkowie Rady

1. Uczestnictwo w Radzie jest dobrowolne.
2. W skład Rady wchodzą stowarzyszenia, ruchy, bractwa, wspólnoty i organizacje
katolickie działające na terenie Archidiecezji Katowickiej, posiadające aprobatę
władzy kościelnej i deklarujące wolę współdziałania dla realizacji celów Rady
z zachowaniem wobec Rady pełnej autonomii, wynikającej z ich charyzmatów
i statutów.
3. Każdy z tych podmiotów reprezentowany jest w Radzie przez maksymalnie
dwóch delegatów zatwierdzonych na pięcioletnią kadencję przez Arcybiskupa
Katowickiego.
4. Przynajmniej jeden z delegatów danego podmiotu zobowiązany jest
do uczestnictwa w posiedzeniu Rady.
5. Przyjęcie nowych kandydatów do Rady dokonuje się na zebraniu plenarnym,
po uprzednim pisemnym zgłoszeniu kandydatur Arcybiskupowi Katowickiemu
przez kompetentnego przedstawiciela danego podmiotu.
6. Usunięcie członka Rady dokonuje się tylko z bardzo ważnej przyczyny,
na wniosek Prezydium Rady, podczas zebrania plenarnego, drogą głosowania.
Wniosek Prezydium Rady musi być poparty zwykłą większością, przy obecności
co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
7. Działalność delegatów w Radzie ma charakter społeczny.
§5
Prezydium Rady
1. Prace Rady koordynuje Prezydium powoływane na pięcioletnią kadencję, w skład
którego wchodzą powoływani przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego:
przewodniczący Rady (zwany dalej: „Przewodniczącym”), wiceprzewodniczący
Rady i sekretarz Rady, wyłonieni drogą głosowania tajnego zwykłą większością
głosów spośród trzech kandydatów na każdy z urzędów Prezydium.
2. Zadania Prezydium Rady:
a) organizowanie i prowadzenie zebrań plenarnych Rady,
b) inspirowanie działań i koordynacja współpracy pomiędzy członkami Rady,
c) realizowanie ustaleń przyjętych przez Radę,
d) reprezentowanie Rady,

e) prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady i Prezydium Rady,
f) zawieszanie w prawach członka Rady tych podmiotów, które przez okres 2 lat nie
uczestniczyły w spotkaniach i pracach Rady.
§6
Posiedzenia Rady
1. Posiedzenia Rady powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Zwołuje je Przewodniczący w porozumieniu z asystentem kościelnym Rady.
2. Rada podejmuje decyzje w głosowaniach jawnych zwykłą większością głosów
w obecności ponad połowy przedstawicieli.
3. Dokumenty wytworzone przez Radę i przeznaczone do publikacji podlegają
wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu, a także jego zniesienie mogą być
dokonane jedynie decyzją Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2019 roku.
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