
S T A T U T 

RUCHU SOLIDARNOŚCI Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA „MAITRI” 

Uchwalony jednogłośnie przez uczestników Zgromadzeń Ogólnych 28.06.2003 r. oraz 22.11.2003 w Kaniach 

Helenowskich, zmieniony jednogłośnie przez uczestników Walnego Zgromadzenia w dniu 13.10.2018 w 

Toruniu oraz zmieniony przez uczestników Walnego Zgromadzenia w dniu 12.10.2019 w Poznaniu. Teksty ze 

starego statutu z r. 2003 pozostające w mocy zostały wyróżnione kursywą. 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest wspólnotą wierzących w Kościele 

katolickim, którzy poprzez modlitwę indywidualną i wspólnotową, wspólną formację, kształtowanie 

swej duchowości i stylu życia zgodnie z Ewangelią, nauką Kościoła i charyzmatem Ruchu oraz 

działanie na rzecz najbiedniejszych z biednych na całym świecie starają się odpowiadać na wezwanie 

Chrystusa do miłości takiej, jaką On nas umiłował. 

2. Założycielem Ruchu jest Jacek Wójcik, który podczas podróży do Indii zetknął się z tragiczną sytuacją 

biednych tego kraju, a także poznał Matkę Teresę i jej zgromadzenia Misjonarek i Misjonarzy Miłości. 

Zalążkiem Ruchu była grupa pod nazwą Studenckie Konwersatorium Trzeciego Świata, która powstała 

na przełomie lat 1975/76 przy klasztorze oo. Paulinów przy ul. Długiej 3 w Warszawie i została 

zatwierdzona pismem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dn. l5.10.1976 r. 

3. Ruch obrał na swoich patronów św. Franciszka z Asyżu i św. Matkę Teresę z Kalkuty. 

4. Pełna nazwa Ruchu brzmi: Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”. Nazwa skrócona 

Ruchu brzmi: Ruch „Maitri”. 

5. Znakiem Ruchu jest uskrzydlona dłoń (czarny kontur wypełniony kolorem białym) na żółtym tle. 

Zasady używania znaku Ruchu określa regulamin. 

6. Ruch działa w Kościele w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, zwłaszcza kan. 298-311 

(stowarzyszenia wiernych); 321-329 (prywatne stowarzyszenia wiernych); 1265 i 1267 §3 (zbieranie 

ofiar) oraz w łączności z odpowiednimi władzami Kościoła. 

7. Ruch działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

8. Ruch może wstępować do organizacji zrzeszających wspólnoty chrześcijańskie oraz do innych 

organizacji, które zrzeszają podmioty o podobnym profilu działania. 

Rozdział 2 

ZAŁOŻENIA RUCHU 

§ 1  

CHARYZMAT 

Charyzmatem Ruchu jest wyrażona czynem miłość do ludzi najbiedniejszych. Ten dar łaski pozwala 

uczestnikom wspólnoty dostrzegać problemy najbiedniejszych. Istnienie tych problemów odczytują oni jako 

Boże wezwanie skierowane osobiście do siebie i odpowiadają na nie w duchu wiary. 

§ 2 

CELE 

1. niesienie pomocy najbiedniejszym ludziom żyjącym w krajach Trzeciego Świata i wokół nas; 

2. budzenie wrażliwości sumień i otwieranie ludzkich serc na godność ludzi najbiedniejszych, na ich 

potrzeby oraz na wartości, którymi oni żyją; 

3. szukanie dróg pojednania i zbliżenia między żyjącymi w dobrobycie i biednymi. 

 

 



§ 3 

SPOSOBY WYPEŁNIANIA CELÓW 

Wśród sposobów wypełniania celów znajdują się między innymi: 

1. modlitwa i ofiarowanie cierpień w intencji ludzi biednych;  

2. ograniczanie własnych potrzeb i proponowanie skromnego stylu życia; 

3. utrzymywanie osobistych więzi z ludźmi biednymi poprzez pomoc materialną i duchową; 

4. upowszechnianie rzetelnego obrazu ludzi żyjących w Trzecim Świecie i wokół nas oraz informowanie o 

ich problemach; 

5. wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu przyjaźni do najbiedniejszych; 

6. współpraca z osobami, ruchami i organizacjami realizującymi cele podobne do celów Ruchu. 

§ 4 

ZASADY ŻYCIA 

Podstawową normę wiary i życia uczestników Ruchu stanowi Ewangelia odczytywana i rozumiana zgodnie z 

nauką Kościoła. Zasady Ruchu, będące wskazówką w kształtowaniu sposobu życia uczestników, wynikają z 

charyzmatu. Zgodnie z nimi Ruch Maitri rozwija i ożywia każdy kto: 

1. ograniczając w życiu codziennym własne wydatki i potrzeby dzieli się z potrzebującymi braćmi żyjącymi 

w krajach Trzeciego Świata i wokół nas; 

2. stara się uszanować godność i szukać dróg zbliżenia z tymi, którym pomaga; 

3. pomoc swoją traktuje jako dar czystego serca; 

4. czuje się równy z tymi, z którymi się dzieli; 

5. swoją postawą życiową, słowem i przykładem stara się budzić wrażliwość na los ludzi najbiedniejszych. 

§ 5 

FORMACJA 

1. Celem formacji uczestników Ruchu jest dojście do pełni życia chrześcijańskiego przez wypełnianie 

charyzmatu Ruchu.  

2. Uczestnicy formują się indywidualnie poprzez podjęcie praktyk duchowych zalecanych przez Ruch, 

udział w życiu parafialnej wspólnoty ruchu, w dniach skupienia, rekolekcjach formacyjnych i 

spotkaniach krajowych Ruchu. Formacja zasadniczo obejmuje następujące etapy: 

a) wprowadzenie, które obejmuje zapoznanie się ze statutem Ruchu oraz z życiem i pracą grupy; 

b) formację początkową, czyli uporządkowanie i pogłębienie wiary i życia duchowego, głębsze 

poznanie charyzmatu ruchu, odkrycie, zrozumienie i przyjęcie swego powołania oraz jego 

konsekwencji; 

c) formację pogłębiającą, czyli ćwiczenie w apostolacie i coraz pełniejszy udział w misji Kościoła, w 

charyzmacie, życiu i dziele ruchu oraz w odpowiedzialności za wspólnotę, pogłębianie znajomości 

nauki Kościoła (zwłaszcza społecznej) oraz przygotowanie do podejmowania zadań i funkcji w 

ruchu; 

d) formację stałą, która polega na utrwalaniu poprzednich etapów. 

§ 6 

WSPÓLNOTA 

1. Wspólnotę Ruchu tworzy każdy, kto żyje charyzmatem Ruchu, uczestniczy w życiu wspólnoty Ruchu oraz 

wyrazi wolę przystąpienia do Ruchu w sposób określony w Regulaminie. 

2. Wspólnota Parafialna Ruchu rozwija i upowszechnia charyzmat Ruchu przez modlitwę, organizowanie 

spotkań formacyjnych, uwrażliwianie na sytuację najbiedniejszych oraz podejmowanie nowych form 

pomocy biednym. Formę i sposób pełnienia apostolstwa oraz zakres zadań w Parafii i Diecezji 

członkowie Wspólnoty określają sami w zgodzie z charyzmatem oraz za aprobatą proboszcza lub 

biskupa. Głównym celem Wspólnoty Parafialnej jest troska o rozpoznanie i rozwijanie powołania 

chrześcijańskiego jej uczestników na drodze służby najbiedniejszym z biednych. 



3. Cała Wspólnota Ruchu gromadzi się na corocznym Spotkaniu Krajowym, które jest wzajemnym 

dzieleniem się świadectwem wiary i służby najbiedniejszym. Spotkanie to ma ożywiać charyzmat, 

umacniać uczestników w ich apostolstwie oraz ma być miejscem wspólnego odczytywania znaków 

czasu. 

Rozdział 3 

UCZESTNICY I CZŁONKOWIE RUCHU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 7 

UCZESTNICY RUCHU 

1. Uczestników Ruchu jednoczy: 

a) udział w jednym charyzmacie wspólnoty, z którego wynika wrażliwość na los ludzi najbiedniejszych 

na całym świecie i solidarność z nimi; 

b) kształtowanie swojego stylu życia osobistego i rodzinnego zgodnie z charyzmatem i zasadami 

Ruchu. 

2. W Ruchu „Maitri” uczestniczą: 

a) członkowie, którzy poprzez aktywne zaangażowanie podejmują szczególną odpowiedzialność za 

wspólnotę Ruchu i jej dzieła; 

b) współpracownicy i wolontariusze, którzy wspierają Ruch poprzez czynne zaangażowanie w jego 

działalność; 

c) współpracownicy chorzy i cierpiący, którzy z powodu wieku czy choroby nie mogą się czynnie 

angażować, dlatego wspierają Ruch, ofiarowując w jego intencji swoje modlitwy, wyrzeczenia i 

cierpienia; 

d) małżonkowie, wiernie wypełniający swoje powołanie sakramentalne, angażujący się w życie i 

działalność wspólnoty stosownie do swych możliwości; 

e) sympatycy, którzy utrzymują kontakt ze wspólnotą i wspierają finansowo projekty i programy 

pomocowe Ruchu. 

3. Uczestników Ruchu, którzy nie są jego członkami, zachęca się do stosowania się - w miarę ich 

możliwości - do poniższych zasad, dotyczących członków. 

4. Ruch otwarty jest na współpracę z osobami różnych wyznań i religii, a także z osobami niewierzącymi, 

które wspólnie z uczestnikami chcą działać bezinteresownie na rzecz najbiedniejszych z biednych. 

§ 8 

CZŁONKOWIE RUCHU 

5. Członkowie Ruchu zobowiązują się do: 

a) odpowiedzialności za wspólnotę Ruchu i jej dzieła; 

b) kształtowania swej duchowości poprzez modlitwę, w tym codzienne odmawianie modlitw Ruchu, 

oraz formację w ramach wspólnoty Ruchu; 

c) systematycznego udziału w spotkaniach formacyjnych i organizacyjnych wspólnoty lokalnej; 

d) życia zgodnego z charyzmatem i Zasadami Ruchu; 

e) czynnego uczestnictwa w realizacji celów Ruchu; 

f) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i władz Ruchu; 

g) troski o potrzeby materialne Ruchu poprzez regularne opłacanie składek członkowskich. 

6. Członkowie Ruchu mają prawo do: 

a) wnioskowania do odpowiedzialnych za wspólnoty lokalne oraz Ruch we wszystkich sprawach 

związanych z życiem i działalnością wspólnoty; 

b) uczestnictwa - osobiście lub przez pełnomocnika – w Walnych Zgromadzeniach z prawem głosu we 

wszystkich sprawach; 

c) realizowania czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Ruchu, odpowiednio do swego stażu 

członkowskiego, określonego w regulaminach. 



Rozdział 4 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WSPÓLNOTY RUCHU 

§ 9 

WALNE ZGROMADZENIE 

1. Walne Zgromadzenie (WZ) jest to: 

a) najwyższy organ Ruchu, który tworzą członkowie zwyczajni Ruchu, którzy aktywnie angażują się w 

życie i pracę wspólnoty lokalnej od co najmniej roku i opłacili składki członkowskie za ostatni rok; 

b) Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Ruchu, w szczególności uchwala 

zmiany statutu, dokonuje wyboru Głównego Odpowiedzialnego i członków Rady Stałej oraz 

uchwala budżet, strategie i plany działania Ruchu. 

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) uchwalanie strategii i programów działania, w tym uchwalanie nowych kierunków działania;  b) 

uchwalanie budżetu; 

c) zatwierdzenie sprawozdań RS i RW; 

d) uchwalanie statutu oraz poprawek i zmian do statutu; 

e) powoływanie i odwoływanie członków RS; 

f) przyjęcie rezygnacji z funkcji od członków RS; 

g) udzielanie absolutorium członkom RS; 

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał RW w sprawie zawieszenia członków RS, rozwiązania wspólnot, 

wykluczenia członków oraz rozstrzygnięć sporów między wspólnotami; 

i) rozpatrywanie skarg członków zwyczajnych Ruchu na działalność RS i RW; 

j) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

k) nadawanie godności członka honorowego Ruchu; 

l) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Ruchu i przeznaczeniu jego majątku; 

 m)podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych na porządek dzienny; wnosić je mogą 

wszyscy członkowie Ruchu, posiadający czynne prawo wyborcze. 

 3. Funkcjonowanie Walnego Zgromadzenia 

a) Walne Zgromadzenie przygotowuje i zwołuje Rada Stała. 

b) Walne Zgromadzenie zwyczajne odbywa raz w roku. 

c) Walne Zgromadzenie wyborcze i programowe zwoływane jest raz na trzy lata. 

d) Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może zostać zwołane przez RS w trybie określonym przez 

regulamin na wniosek RW albo co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Ruchu w ciągu najdalej 60 

dni od daty otrzymania wniosku. Jeżeli Walne Zgromadzenie nadzwyczajne nie zostanie zwołane w 

tym terminie przez RS, zwołuje je najdalej w ciągu kolejnych 60 dni RW. 

e) W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Ruchu, którzy posiadają czynne 

prawo wyborcze. 

f) Członkowie posiadający czynne prawo wyborcze, którzy nie mogą być obecni na Walnym 

Zgromadzeniu, mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania innemu członkowi Ruchu, który 

posiada czynne prawo wyborcze. Jeden członek Ruchu może mieć pełnomocnictwo najwyżej od 

trzech innych członków. 

g) W Walnym Zgromadzeniu może wziąć udział z głosem doradczym także Asystent Kościelny 

(Duszpasterz Krajowy) Ruchu. 

h) Rada Stała powiadamia wszystkich odpowiedzialnych za wspólnoty o miejscu, terminie i propozycji 

porządku obrad przynajmniej na dwa miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

Odpowiedzialni niezwłocznie przekazują tę informację członkom swoich wspólnot. 

i) W Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania. Przy braku kworum drugi termin może być wyznaczony o godzinę 

później tego samego dnia. Drugi termin powinien być podany do wiadomości członków Ruchu 

równocześnie z pierwszym. 

j) Walne Zgromadzenie otwiera GO i prowadzi obrady do czasu wybrania spośród członków obecnych 

na WZ Przewodniczącego, który następnie przejmuje prowadzenie obrad;  



k) Walne Zgromadzenie wybiera spośród obecnych członków także Komisję Skrutacyjną w składzie 3 

osób oraz Protokolanta. 

l) WZ podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może 

bez względu na liczbę uczestników skutecznie obradować i podejmować uchwały w każdej sprawie, 

objętej porządkiem obrad, oprócz zmian statutu i rozwiązania Ruchu.  

m) W sprawach dotyczących zmian Statutu i rozwiązania Ruchu uchwały podejmowane są w każdym 

przypadku większością głosów 3/4 w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 

n) W sprawach nierozstrzygniętych decyduje głos GO. 

o) Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym. W innych sprawach 

uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że WZ 

podejmie dla danego głosowania uchwałę o głosowaniu tajnym. 

p) Po wysłuchaniu sprawozdania RS oraz sprawozdania RW, WZ udziela w tajnym głosowaniu zwykłą 

większością głosów absolutorium za miniony okres sprawozdawczy członkom RS. Jeśli RS nie 

uzyska absolutorium, powinna podać się do dymisji i rozliczyć się z prowadzonych działań i 

finansów oraz zdać dokumenty w terminie do 3 miesięcy. 

q) WZ jest zobowiązane uwzględniać przy podejmowaniu decyzji zdanie kompetentnych władz 

Kościoła oraz Asystenta Kościelnego w sprawach czystości wiary, moralności i dyscypliny 

kościelnej. 

§ 10 

RADA STAŁA  

 1. Rada Stała (RS) jest to: 

a) organ wykonawczy WZ; 

b) członkami Rady Stałej są: Główny Odpowiedzialny (GO) i dwaj Zastępcy, z których jeden pełni 

funkcję Sekretarza, a drugi Skarbnika; 

c) członkowie RS nie mogą być jednocześnie członkami Rady Wspólnot (RW); 

d) Radzie Stałej przewodniczy GO; 

e) członkowie RS są wybierani przez Walne Zgromadzenie członków Ruchu; 

f) kadencja członków RS trwa 3 lata;  

g) funkcję członka RS można sprawować maksymalnie przez dwie kadencje, następujące bezpośrednio 

po sobie. 

 2. Kompetencje i zadania Rady Stałej 

 a) kieruje bieżącą działalnością Ruchu w dziedzinie organizacji formacji oraz realizacji celów Ruchu;  

b) przygotowuje i zwołuje WZ; 

c) przygotowuje roczne sprawozdanie ze swej działalności na doroczne Walne Zgromadzenie; 

d) przygotowuje projekty budżetu, strategii i rocznych planów działalności Ruchu do zatwierdzenia 

przez Walne Zgromadzenie oraz realizuje je po ich zatwierdzeniu;  

e) po zatwierdzeniu sprawozdania przez WZ przesyła je do Asystenta Kościelnego Ruchu,  

Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich i Delegata KEP ds. Ruchów Katolickich i Stowarzyszeń  

Katolickich; 

f) prowadzi dokumentację swoich działań; 

g) prowadzi archiwum dokumentów, które udostępnia WZ, RW i Asystentowi Kościelnemu; 

h) współpracuje z RW w przygotowaniu programu Spotkania Krajowego; 

i) powołuje i rozwiązuje grupy robocze oraz określa regulaminy ich działania; 

j) o swych decyzjach informuje na bieżąco RW, publikując/rozsyłając protokoły; 

k) podejmuje działania na rzecz powstawania nowych wspólnot Ruchu i je wspiera; 

l) prowadzi rejestr Wspólnot Ruchu; 

 m)doradza członkom i wspólnotom Ruchu oraz wspiera ich funkcjonowanie; 

n) wspiera rozwijanie nowych inicjatyw wewnątrz Ruchu; 

o) rozstrzyga spory między wspólnotami, od jej decyzji można się odwołać do Rady Wspólnot, a od 

decyzji RW - do Walnego Zgromadzenia; 



p) dla celów rejestracji orzeka o zgodności celów statutowych organizacji zakładanych przez wspólnoty 

lokalne Ruchu z celami Ruchu; prowadzi ich pisemny rejestr, udziela zgodę na używanie nazwy i 

znaku Ruchu; monitoruje ich działalność i w przypadku, gdy ich działalność odbiega od założeń 

Ruchu lub szkodzi jego dobremu imieniu, wycofuje im zgodę na używanie nazwy i znaku  

Ruchu; 

q) ma prawo do kontroli działalności stowarzyszeń i fundacji, będących organami prawnymi Wspólnot 

lokalnych, pod kątem zgodności ze statutem, uchwałami WZ oraz prawem kościelnym i 

państwowym; kontrola odbywa się na podstawie dokumentów dostarczanych przez stowarzyszenia i 

fundacje; w szczególnych wypadkach RS może zarządzić kontrolę w tych organizacjach, w czasie której 

ma prawo dostępu do wszelkich ksiąg i dokumentów stowarzyszeń i fundacji, będących organami 

prawnymi Wspólnot lokalnych; sprawozdanie z dokonanej kontroli powinno być sporządzane raz na 

trzy lata i przedstawione na Walnym Zgromadzeniu; 

r) reprezentuje Ruch na zewnątrz i działa w jego imieniu; 

s) prowadzi działania w zakresie komunikacji zewnętrznej i przyczynia się do promocji i budowy 

wizerunku Ruchu; 

t) podejmuje działania na rzecz nominowania/odnowienia nominacji Asystenta Kościelnego przez 

KEP. 

 3. Funkcjonowanie RS 

a) Rada Stała na pierwszym spotkaniu, nie później niż miesiąc po wyborach, dzieli obowiązki między 

swych członków; 

b) spotkania RS odbywają się w miarę potrzeby (również w formie telekonferencji), jednak nie rzadziej, 

niż raz na dwa miesiące; 

c) RS podejmuje decyzje na spotkaniach, które może zwołać każdy członek RS; 

d) do podjęcia uchwały niezbędna jest obecność co najmniej 2 członków RS, w tym GO; 

e) decyzje RS są podejmowane na zasadzie konsensusu; w przypadku niemożności jego osiągnięcia 

decyduje GO; 

f) posiedzenia są protokołowane; protokoły są dostępne dla członków Ruchu; 

g) w spotkaniach RS może brać udział Asystent Kościelny z głosem doradczym; 

h) RS może zaprosić na spotkanie członków RW oraz ekspertów z głosem doradczym; 

i) RS pozyskuje i rozlicza środki na pokrycie kosztów działalności jej członków; 

j) członkowie RS mogą sobie dobierać współpracowników, którzy pomogą im w pełnieniu ich funkcji; 

k) członkowie RS mogą uczestniczyć w obradach RW. 

 4. Reprezentacja Ruchu 

a) Ruch reprezentuje na zewnątrz GO lub członkowie RS.  

b) RS może udzielić pisemnego upoważnienia imiennego do reprezentowania Ruchu jego członkom 

i/lub pracownikom, określając w nim zakres ich kompetencji. 

 5. Biuro RS 

a) Do prowadzenia bieżącej działalności statutowej RS może utworzyć Biuro RS 

b) RS ustalając regulamin funkcjonowania biura, który zatwierdza RW. 

§ 11 

GŁÓWNY ODPOWIEDZIALNY 

1. Do zadań GO należy: 

a) podtrzymywanie jedności wspólnoty Ruchu oraz jej więzi z Kościołem katolickim; 

b) dbałość o pogłębianie charyzmatu i jego znajomości wśród uczestników; 

c) podtrzymanie ducha apostolskiego wśród uczestników Ruchu i troska o formowanie ich do 

właściwych Ruchowi zadań apostolskich; 

d) otwartość Ruchu na współpracę z innymi wspólnotami w Kościele i organizacjami, zwłaszcza dla 

dobra najbiedniejszych; 

e) wypełnianie przez Ruch zaleceń Kościoła, kompetentnych władz kościelnych i Asystenta  

Kościelnego oraz przestrzeganie Statutu; 



f) przewodniczenie pracom RS; 

g) reprezentowanie Ruch przed władzami kościelnymi i państwowymi; 

h) przedstawienie rocznego sprawozdania w imieniu RS z działalności Ruchu Walnemu Zgromadzeniu, 

a po jego zatwierdzeniu - kompetentnym władzom kościelnym oraz ORRK; 

i) wspieranie odpowiedzialnych za wspólnoty w realizacji ich zadań; 

j) odwiedzenie co najmniej raz w czasie swojej kadencji wszystkich wspólnot Ruchu; 

k) przekazywanie informacji Ruchowi i jego uczestnikom; 

l) zwołanie WZ zwyczajnego; 

 m)zwołanie WZ nadzwyczajnego z inicjatywy własnej lub na wniosek RW i/lub co najmniej 1/3 

członków zwyczajnych Ruchu; przyczyny i sposób zwołania określa regulamin; 

n) przewodniczenie obradom Walnego Zgromadzenia do momentu wybrania jego Przewodniczącego; 

o) przechowywanie aktualnych dokumentów Ruchu; 

p) przekazanie swemu następcy spraw i dokumentów związanych ze składaną funkcją w terminie do 30 

dni; 

q) realizację - wraz z RS - planów i strategii uchwalonych przez WZ; 

2. GO na prawo do: 

a) wsparcia duchowego ze strony wspólnoty Ruchu;  

b) wsparcia organizacyjnego i materialnego w zakresie wykonywanych przez siebie zadań,  

wynikających ze Statutu i planów działania; 

c) dysponowania funduszem przeznaczonym na cele organizacyjne Ruchu (o ile nie został 

zatwierdzony całościowy plan działania i plan finansowy); 

d) powierzania zadań wynikających z jego kompetencji członkom RS, a także - za wiedzą 

odpowiedzialnego za daną wspólnotę - innym uczestnikom Ruchu; 

e) kontrolę wykonania zadań powierzonych członkom RS oraz członkom Ruchu; 

f) samodzielnego podejmowania decyzji w ramach swoich zadań i kompetencji, zgodnie z przyjętymi 

przez WZ planami i strategiami, w sytuacjach określonych przez regulamin. 

§ 12 

ZASTĘPCY GŁÓWNEGO ODPOWIEDZIALNEGO 

1. Na pierwszym spotkaniu RS po wyborach, nie później niż w terminie 30 dni, zastępcy GO dzielą 

pomiędzy siebie zadania skarbnika i sekretarza; 

2. uczestniczą w podejmowaniu decyzji przez RS wspólnie z GO; 

3. wspierają GO w wypełnianiu jego funkcji, doradzając mu i wykonując zadania, powierzone im przez 

GO. 

§ 13 

SPOSÓB WYBORU CZŁONKÓW RADY STAŁEJ   

1. Kandydaci 

a) Kandydatów na GO i członków RS – po uprzednim uzyskaniu ich zgody i poparcia co najmniej 

jeszcze jednej wspólnoty – zgłaszają wspólnoty poprzez swoich odpowiedzialnych do GO; 

b) każda wspólnota może zgłosić maksymalnie jednego kandydata na GO i dwóch na pozostałych 

członków RS; 

c) kandydować może każdy aktywny członek Ruchu Maitri z co najmniej 5-letnim stażem w Ruchu, 

który osobiście uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu w czasie wyborów; 

d) lista kandydatów jest przedstawiana przez GO Radzie Wspólnot i wszystkim wspólnotom najpóźniej 

na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem. 

 2. Głosujący 

a) czynne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni - osoby, które od co najmniej roku aktywnie 

uczestniczą w życiu i działaniach wspólnoty oraz opłaciły składki członkowskie za ostatni rok; 

b) listy członków Ruchu uprawnionych do głosowania przesyłają odpowiedzialni za wspólnoty do GO 

na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem; na tej podstawie ustala się kworum; 



c) członkowie posiadający czynne prawo wyborcze, którzy nie mogą wziąć udziału w Walnym 

Zgromadzeniu, mogą udzielić pełnomocnictwa ogólnego do wykonywania prawa głosu na Walnym 

Zgromadzeniu innemu członkowi Ruchu, posiadającemu czynne prawo wyborcze. 

 3. Sposób głosowania na członków RS 

a) Członkowie RS są wybierani na Walnym Zgromadzeniu w wyborach bezpośrednich lub przez 

pełnomocników w trybie tajnym;  

b) kandydaci przed głosowaniem prezentują na Walnym Zgromadzeniu swoją wizję Ruchu i 

sprawowania funkcji oraz odpowiadają na pytania wyborców; 

c) kandydaci na GO, którzy nie zostaną wybrani, mogą brać udział w wyborach na zastępców GO, jeśli 

w momencie zgłaszania ich kandydatury wyrazili na to zgodę; 

d) jeden głosujący może mieć nie więcej niż 3 pełnomocnictwa do głosowania; 

e) o wyborze GO i członków RS należy powiadomić odpowiednie władze kościelne oraz ORRK; 

f) sposób głosowania na GO i pozostałych członków RS określa regulamin. 

§ 14 

ZMIANY SKŁADU RADY STAŁEJ 

 1. Uzupełnienie składu 

a) w przypadku rezygnacji, odwołania bądź śmierci GO, do najbliższego WZ, które dokona wyboru 

nowego GO, jego obowiązki przejmuje jeden z zastępców, wskazany przez RW; następnie RS 

dokooptuje jednego członka RS do najbliższego WZ, które dokona odpowiednich wyborów; 

b) w wypadku rezygnacji, odwołania bądź śmierci jednego z zastępców GO w czasie trwania kadencji,  

RS w celu uzupełnienia swego składu do najbliższego WZ dokonuje kooptacji spośród wszystkich 

członków Ruchu; w ten sposób można uzupełnić maksymalnie 1/3 składu RS; 

c) w przypadku ustąpienia całej RS jej zadania przejmuje RW do najbliższego WZ, które dokona 

wyboru nowych członków RS. 

 2. Zawieszenie i odwołanie GO oraz członków RS 

a) GO i członkowie RS mogą być zawieszeni w swej funkcji przez RW na wniosek 1/3 członków RW 

lub 1/3 członków Ruchu do czasu rozstrzygnięcia przez najbliższe WZ, które może ich odwołać lub 

przywrócić do pełnienia funkcji; 

b) zawieszenie GO i/lub członków RS może nastąpić w przypadkach: 

c) nieusprawiedliwionego niewywiązywania się ze swoich zobowiązań; 

d) nieprzestrzegania statutu i postanowień WZ; 

e) działania na szkodę Ruchu i jego dobrego imienia; 

f) zgorszenia publicznego; 

g) niegospodarności i/lub nadużycia materialnego; 

h) od decyzji RW lub 1/3 członków Ruchu można odwołać się do WZ. 

 3. Złożenie funkcji członków RS 

a) przed złożeniem funkcji GO i członków RS rozliczają się oni z jej sprawowania przed RW; 

b) po zbadaniu działalności ustępującego członka RS, rozliczeniu go ze środków, którymi dysponował i 

ewentualnym naprawieniu przez niego szkód i zaniedbań, powstałych z jego winy, RW składa 

wniosek o udzielenie mu absolutorium przez WZ; 

c) złożenie funkcji następuje po uzyskaniu absolutorium oraz przekazaniu następcy w terminie do 30 

dni prowadzonych spraw i dokumentów związanych ze składaną funkcją; 

d) w razie nieudzielenia absolutorium WZ może zobowiązać ustępujących członków RS do 

naprawienia zaniedbań i szkód w określonym terminie. 

§ 15 

RADA WSPÓLNOT 

 1. Rada Wspólnot (RW) jest to: 

a) organ reprezentujący wspólnoty; 

b) forum współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nimi; 



c) organ nadzorujący i kontrolujący działania RS i wspólnot lokalnych. 

 2. Skład Rady Wspólnot 

a) RW składa się z delegatów wspólnot, którzy nie są równocześnie członkami RS; 

b) delegaci wybierani są przez członków wspólnot na czas nieokreślony; 

c) RW działa w sposób ciągły, bez kadencji; 

d) RW wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego na 3 lata;  

 3. Kompetencje i zadania Rady Wspólnot 

 a) RW przygotowuje, organizuje i zwołuje doroczne Spotkanie Krajowe we współpracy z RS;  

b) opiniuje sprawozdania RS na WZ; 

c) wnioskuje o udzielenie absolutorium dla członków RS na WZ; 

d) zatwierdza obowiązujące w Ruchu Regulaminy (dotyczą sposobów funkcjonowania Ruchu i jego 

organów oraz odpowiednie procedury) i Normy Szczegółowe (dotyczą charyzmatu, duchowości, 

celów i innych założeń ideowych Ruchu); 

e) prowadzi dokumentację swoich działań; 

f) bada i ocenia stan Wspólnot i RS oraz zgodność ich funkcjonowania ze Statutem; 

g) kontroluje działalności RS i Wspólnot lokalnych pod kątem zgodności ze statutem, uchwałami WZ 

oraz prawem kościelnym i państwowym; kontrola odbywa się na podstawie dokumentów 

dostarczanych przez wspólnoty; w szczególnych wypadkach RW może zarządzić kontrolę we 

wspólnocie, w czasie której ma prawo dostępu do wszelkich ksiąg i dokumentów Ruchu; 

sprawozdanie z dokonanej kontroli działalności Ruchu powinno być sporządzane raz na trzy lata i 

przedstawione na Walnym Zgromadzeniu; 

h) mianuje p.o. GO w przypadku, gdy GO nie można wyłonić w procedurze zwyczajnej na WZ, do 

czasu wyboru nowego GO przez najbliższe WZ; 

i) zawiesza GO w pełnieniu jego funkcji z przyczyn wymienionych w § 12 p. 2 f, do czasu 

rozstrzygnięcia przez najbliższe WZ; 

j) prowadzi rejestr członków na podstawie danych dostarczanych przez odpowiedzialnych za 

wspólnoty; rejestr powinien być aktualizowany przynajmniej raz w roku, najpóźniej na miesiąc przed 

WZ; 

k) zatwierdza nowe wspólnoty i potwierdza istnienie Wspólnot lokalnych (poprzez rejestrację), 

stwierdza zaniknięcie wspólnot, a wyjątkowych przypadkach, określonych przez regulamin, może 

też je rozwiązać; 

l) podejmuje inicjatywy mające na celu powstawanie i rozwój nowych Wspólnot; 

 m)przekazuje RS aktualną listę wspólnot; tylko wspólnota wpisana do rejestru może być uznana za 

wspólnotę Ruchu; 

n) czuwa nad przestrzeganiem Statutu i Regulaminów; 

o) zatwierdza wszystkie Regulaminy obowiązujące w Ruchu, przygotowane przez RS; 

p) rozpatruje i weryfikuje sprawozdania roczne wspólnot lokalnych Ruchu; 

q) rozstrzyga odwołania od decyzji RS w sprawie sporów między wspólnotami; od jej decyzji można 

się odwołać do WZ; 

r) organizuje formację i szkolenia prelegentów i animatorów; 

s) wspiera RS w wypełnianiu jej zadań i zabezpieczaniu funduszy na jej działalność; 

t) może udzielić pisemnego upoważnienia imiennego do reprezentowania RW jego członkom i/lub 

pracownikom, określając w nim zakres ich kompetencji. 

 4. Funkcjonowanie Rady Wspólnot 

a) spotyka się co najmniej 2 razy w roku; 

b) spotkania zwołuje Przewodniczący z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni; 

c) spotkania mogą się odbywać w formie telekonferencji; 

d) w spotkaniach może brać udział Asystent Kościelny z głosem doradczym; 

e) w okolicznościach nadzwyczajnych Radę Ruchu zwołuje 1/3 jej członków; 

f) do podjęcia uchwały niezbędna jest obecność co najmniej 1/2 członków RW, w tym  

Przewodniczącego; 

g) każda wspólnota ma w RW jeden głos; 



h) w przypadku, gdy przedstawiciel wspólnoty nie może uczestniczyć w spotkaniu RW, może 

upoważnić do głosowania w jego imieniu przedstawiciela innej wspólnoty; 

i) w sprawach dotyczących Regulaminów i Głównego Odpowiedzialnego RW podejmuje decyzje 

zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 2/3 swoich członków; w pozostałych 

sprawach wymagana jest zwykła większość głosów; w razie równowagi głosów decyduje głos  

Przewodniczącego; 

j) głosowania w sprawach personalnych odbywają się w trybie tajnym; pozostałe głosowania – w trybie 

jawnym, chyba że RW w sprawie danego głosowania zdecyduje inaczej; 

k) Przewodniczący RW może zaprosić na spotkanie członków RS, członków Ruchu oraz ekspertów z 

głosem doradczym; 

l) spotkania RW są otwarte dla wszystkich uczestników Ruchu w charakterze obserwatorów bez prawa 

głosu, chyba że zostaną poproszeni o jego zabranie przez Przewodniczącego; 

 m)ze spotkań RW sporządzane są protokoły, które są udostępniane członkom Ruchu i RS. 

§ 16 

DUSZPASTERZ KRAJOWY 

1. Jest Asystentem Kościelnym dla Ruchu, powołanym dekretem Konferencji Episkopatu Polski. 

2. Czuwa nad wiernością Ruchu nauce Ewangelii i Kościoła katolickiego. 

3. Jest współodpowiedzialny wraz z osobami odpowiedzialnymi za Ruch za podtrzymywanie i pogłębianie 

charyzmatu Ruchu. 

4. Współtworzy program formacyjny dla uczestników Ruchu we współpracy z Radą Stałą. 

5. Współpracuje z osobami odpowiedzialnymi w Ruchu i Duszpasterzami wspólnot w ramach realizacji 

programu formacji. 

6. Jest upoważniony do uczestnictwa  w spotkaniach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. 

7. Wspiera odpowiedzialnych za wspólnoty i za Ruch w kontaktach z władzami Kościoła. 

8. Ma prawo uczestniczyć w spotkaniach Rady Stałej, Rady Wspólnot i Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 17 

WSPÓLNOTA LOKALNA RUCHU 

1. Wspólnotę Lokalną Ruchu tworzą co najmniej trzy osoby. 

2. Członkami Wspólnoty Lokalnej mogą być uczestnicy Ruchu z różnych parafii i diecezji. 

3. Za działalność i rozwój Wspólnoty Lokalnej odpowiada Rada Wspólnoty, w której skład wchodzą: 

Odpowiedzialny Wspólnoty, Animator i Skarbnik oraz Duszpasterz, o ile zostanie wyznaczony przez 

Władzę Kościelną. 

4. Wspólnota ma prawo używać nazwy Ruchu, jeżeli jest zarejestrowana przez Radę Ruchu. Warunki 

rejestracji zapisane są w Regulaminie Wspólnoty. 

5. Wspólnota podejmuje działania statutowe samodzielnie lub we współpracy z innymi Wspólnotami 

Ruchu oraz w inny sposób określony w Regulaminie. 

§ 18 

ŚRODKI MATERIALNE 

1. Środki materialne, którymi dysponuje Wspólnota, pochodzą z:  

a) składek uczestników Ruchu; 

b) darowizn;  

c) spadków 

d) zapisów; 

e) ofiarności publicznej. 

2. Pozyskiwanie tego majątku i dysponowanie nim w zakresie wynikającym z wypełniania celów Ruchu 

prowadzone jest wyłącznie we Wspólnotach i jest obowiązkowo księgowane. 

3. W każdym wypadku obowiązuje zasada uszanowania intencji ofiarodawcy. 

4. Zbiórki darów i ofiar w parafiach mogą być prowadzone wyłącznie za zgodą miejscowego proboszcza.  



§ 19 

SPOTKANIE KRAJOWE 

1. W Spotkaniu Krajowym biorą udział uczestnicy i współpracownicy Ruchu, jego duszpasterze i 

zaproszeni goście. 

2. Do stałych elementów Spotkania Krajowego zgodnie z tradycją należą: 

a) Eucharystia i modlitwa; 

b) pogłębienie formacji; 

c) wymiana doświadczeń uczestników i współpracowników; 

d) wystąpienia misjonarzy, z którymi współpracujemy; 

e) dzielenie się doświadczeniami życia charyzmatem. 

 

Regulaminy głosowania na Walnym Zgromadzeniu 

Członków – Wybory do Rady Stałej 

Uchwalone przez Radę Ruchu na spotkaniu w dniu 13.10.2018 w Toruniu. 

1. Regulamin głosowania na GO 

1. jeśli jest tylko jeden kandydat, WZ podejmuje decyzję o jego akceptacji większością 50% + 1 głosów; 

2. w przypadku, gdy jest dwóch kandydatów na GO, wygrywa ten, który uzyskał większość 50% + 1 głosów; 

3. jeśli żaden z kandydatów nie uzyska 50% + 1 głos, w drugiej turze WZ podejmuje decyzję większością  

50% + 1 głosów o akceptacji kandydata, który uzyskał większą ilość głosów; 

4. w przypadku, gdy kandydatów na GO jest więcej, w pierwszej turze wygrywa ten, który ma co najmniej 

50% + 1 głos; 

5. jeśli żaden z kandydatów nie uzyska 50% + 1 głos, w drugiej turze głosuje się na dwóch kandydatów, 

którzy uzyskali największą ilość głosów; wygrywa ten, który uzyska większą ilość głosów; 

6. jeśli nie można wyłonić GO w procedurze zwyczajnej (np. z powodu braku kandydatów), RW może 

mianować p.o. GO do czasu wyboru GO przez WZ. 

2. Regulamin głosowania na zastępców GO 

1. jeśli w pierwszej turze dwóch kandydatów uzyska 50% + 1 głos, zostają oni członkami RS; 

2. jeśli w pierwszej turze jeden kandydat uzyska 50% + 1 głos, zostaje on członkiem RS, a w drugiej turze 

wybiera się jednego spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów; wygrywa ten, 

który uzyska większą ilość głosów; 

3. jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska 50% + 1 głos, w drugiej turze wybiera się dwóch 

spośród czterech kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów (chyba że jest ich mniej niż 

czterech, wówczas spośród wszystkich kandydatów); wygrywa dwóch, którzy uzyskają największą ilość 

głosów; 

4. w przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje 

Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego. 


