
STATUT FUNDUSZU BRATNIEJ POMOCY  

KAPŁANÓW DIECEZJI PŁOCKIEJ 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Fundusz noszący nazwę Fundusz Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej, zwany dalej „Funduszem”, ustanowiony 
przez Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, działa na podstawie obowiązującego prawa kanonicznego, w tym 
prawa diecezjalnego, oraz postanowień niniejszego statutu. 

§ 2 

Fundusz działa na terenie Diecezji Płockiej. 

§ 3 

Siedzibą Funduszu jest Dom Księży Emerytów w Płocku przy ulicy Misjonarskiej 1.  

II. Cele Funduszu i sposoby ich realizacji 

§ 4 

Fundusz został ustanowiony w celach dobroczynnych, a w szczególności niesienia pomocy duchowej oraz materialnej 
księżom emerytom i rencistom Diecezji Płockiej, zwanych dalej „księżmi emerytami i rencistami”. 

§ 5 

Cele określone w § 5 Fundusz realizuje w szczególności przez: 
a. udzielanie stałych świadczeń finansowych księżom emerytom i rencistom; 
b. udzielanie doraźnej zapomogi finansowej księżom emerytom i rencistom; 
c. organizowanie spotkań formacyjno-integracyjnych księży emerytów i rencistów. 

III. Dochody Funduszu 

§ 6 

Dochody Funduszu stanowią w szczególności: 
a. wpłaty z dochodów osobistych księży Diecezji Płockiej; 
b. darowizny osób fizycznych i prawnych, spadki i zapisy. 

§ 7 

Do dokonywania wpłat na rzecz Funduszu zobowiązany jest każdy kapłan inkardynowany do Diecezji Płockiej 
z wyjątkiem kapłanów pobierających świadczenia z Funduszu oraz misjonarzy i studentów.  

§ 8 

1. Wysokość wpłat, o których mowa w § 7, określa Zarząd Funduszu, przy czym uchwała Zarządu wymaga zatwierdzenia 
przez Biskupa Płockiego.  

2. Szczegółowe zasady, dotyczące wysokości wpłat określa Regulamin Funduszu. 

§ 9 

Wpłaty, o których mowa w § 7, powinny być dokonywane w cyklu kwartalnym przez dekanalnych referentów, 
bezpośrednio do Przewodniczącego Zarządu Funduszu lub na konto bankowe Funduszu. 

IV. Korzystanie z Funduszu 

§ 10 

Z Funduszu korzystają księża emeryci i renciści, którzy nie pozostają w stosunku pracy z instytucjami kościelnymi lub 
niekościelnymi. 

§ 11 

1. W przypadkach szczególnych z Funduszu mogą korzystać księża emeryci i renciści, zatrudnieni w instytucjach 
kościelnych.  

2. Z Funduszu mogą też korzystać inni kapłani, przewlekle chorzy. 
3. Uchwałę w sprawach, o których mówią p. 1 i 2 tego paragrafu, podejmuje Zarząd Funduszu, przy czym wymaga ona 

zatwierdzenia przez Biskupa Płockiego. 

§ 12 

1.Wysokość wypłat z Funduszu określa Zarząd Funduszu, przy czym uchwała Zarządu wymaga zatwierdzenia przez 
Biskupa Płockiego. 

2. Szczegółowe zasady dotyczące wysokości wypłat określa Regulamin Funduszu. 

§ 13 

Wysokość wypłat zależy od miejsca zamieszkiwania księdza emeryta lub rencisty. 

§ 14 

Wypłat z Funduszu dokonuje się w cyklu kwartalnym. 



§ 15 

Wypłat dokonuje Przewodniczący Zarządu Funduszu, który może korzystać z pośrednictwa referentów dekanalnych ds. 
Funduszu. 

§ 16 

1. W sytuacjach szczególnych (ciężka choroba, niedołęstwo itp.) ksiądz emeryt lub rencista może otrzymać jednorazową 
zapomogę finansową. 

2. Uchwałę w tej sprawie, w tym również co do wysokości zapomogi, podejmuje Zarząd Funduszu po porozumieniu 
z odnośnym referentem dekanalnym ds. Funduszu (lub z referentem odnośnego urzędu centralnego). 

§ 17 

1. Przewodniczący Zarządu Funduszu prowadzi dokładną ewidencję wpłat na rzecz Funduszu i dokonywanych z niego 
wypłat. 

2. Dekanalni Referenci ds. Funduszu prowadzą dokładną ewidencję wypłat.  
3. Przewodniczący Zarządu Fundacji oraz dekanalni Referenci ds. Funduszu gromadzą pokwitowania dokonanych 

operacji finansowych. 

V. Organy Funduszu i pełnione w nim funkcje 

§ 18 

Zwierzchnictwo nad Funduszem sprawuje Biskup Płocki. 

§ 19 

1. Organami Funduszu są: Zarząd Funduszu, zwany dalej także „zarządem”, oraz przewodniczący Zarządu, zwany dalej 
„przewodniczącym”.  

2. Przewodniczącym Funduszu jest każdorazowy dyrektor Domu Księży Emerytów w Płocku. 

§ 20 

1. Zarząd Funduszu składa się z przewodniczącego i ośmiu członków. 

2. Z urzędu w skład zarządu Funduszu wchodzą: 
 a. dyrektor Domu Księży Emerytów w Płocku; 
 b. ekonom diecezjalny; 
 c. delegat Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa. 

3. Z nominacji w skład zarządu Funduszu są powoływani przez Biskupa Płockiego: 
 a. emeryt mieszkający w Domu Księży Emerytów; 
 b. emeryt mieszkający przy parafii; 
 c. emeryt mieszkający w domu/mieszkaniu prywatnym; 
 d. dziekan; 
 e. proboszcz; 
 f. wikariusz. 

4. Kadencja zarządu trwa pięć lat. 

§ 21 

Członkostwo w zarządzie wygasa w następujących przypadkach:  

a. odwołanie przez Biskupa Płockiego; 
b. upływ pięcioletniej kadencji; 
c. zrzeczenie się członkostwa na piśmie;  
d. trwała niezdolność do wykonywania obowiązków członka Zarządu; 
e. zgon. 

§ 22 

Do kompetencji zarządu należy: 

a. reprezentowanie Funduszu na zewnątrz; 
b. kierowanie bieżącą działalnością Funduszu; 
c. ustalanie podziału pracy między członkami zarządu; 
d. określanie wysokości wpłat, o których mowa w § 7; 
e. ustalanie wysokości wypłat, stosownie do § 12; 
f. podejmowanie decyzji w sprawie przyznania wypłat z Funduszu księdzu emerytowi lub renciście zatrudnionemu 

w instytucji kościelnej, stosownie do § 11 ust. 2; 
g. dokonywanie zmian w statucie Funduszu, stosownie do § 27; 
h. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Funduszu, stosownie do § 28. 

§ 23 

1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
2. Posiedzenia zarządu zwołuje i przewodniczy im przewodniczący. 
3. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech osób. 
4. W obradach zarządu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego zarządu. 
5. Z posiedzeń zarządu sporządzany jest protokół. 



6. Jeśli w zebraniu zarządu uczestniczy parzysta ilość członków, decydujący głos przypada przewodniczącemu. 

§ 24 

Spośród członków zarządu można wybrać zastępcę przewodniczącego. 

§ 25 

Do kompetencji przewodniczącego należy: 

a. przyjmowanie wpłat na rzecz Funduszu, stosownie do § 7; 
b. dokonywanie wypłat z Funduszu, stosownie do § 15; 
c. prowadzenie dokładnej ewidencji wpłat na rzecz Funduszu i dokonywanych z niego wypłat, stosownie do § 17 ust. 1; 
d. gromadzenie pokwitowań dokonanych operacji finansowych, stosownie do § 17 ust. 3; 
e. zwoływanie posiedzeń zarządu i przewodniczenie im, stosownie do § 23 ust. 2; 
f. składanie rocznych sprawozdań Biskupowi Płockiemu z działalności Funduszu; 
g. organizowanie co najmniej raz w roku spotkania formacyjno-integracyjnego księży emerytów i rencistów; 
h. zapraszanie Biskupa Płockiego na spotkanie, o którym mowa w p. g); 
i. zapraszanie na posiedzenia Zarządu osób spoza zarządu, stosownie do § 23 ust. 4. 

§ 26 

1. Sprawy bieżące związane z działaniem Funduszu w dekanacie załatwia dekanalny referent ds. Funduszu 
w porozumieniu z dziekanem. 

2. Referentem ds. Funduszu w dekanacie jest z urzędu wicedziekan. 
3.Referentem ds. Funduszu w Wyższym Seminarium Duchownym jest z urzędu rektor. 
4. Referentem ds. Funduszu w Kurii Diecezjalnej i w pozostałych instytucjach centralnych Diecezji Płockiej jest z urzędu 

kanclerz Kurii Diecezjalnej. 
5. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego i kanclerz Kurii Diecezjalnej mogą wyznaczyć innego referenta ds. 

Funduszu. 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 27 

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje zarząd Funduszu w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta 
wymaga zatwierdzenia przez Biskupa Płockiego. 

§ 28 

1. Decyzję w sprawie likwidacji Funduszu podejmuje zarząd Funduszu w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym 
uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Biskupa Płockiego. 

2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Funduszu przekazuje się na rzecz Diecezji Płockiej. 

 


