KRAJOWA RADA DYREKTORÓW
katolickich kerygmatycznych

SZKÓŁ NOWEJ EWANGELIZACJI

STATUT
Krajowej Rady Dyrektorów
katolickich kerygmatycznych
Szkół Nowej Ewangelizacji

Krajowa Rada Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji została powołana
do istnienia 1 czerwca 2009 roku w Warszawie, decyzją zgromadzonych dyrektorów SNE
reprezentujących środowiska ewangelizacyjne z całej Polski, pragnących podjąć współpracę w dziele
Nowej Ewangelizacji. Doświadczenie Szkół zakorzenione jest w międzynarodowym programie
wypracowanym przez Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku, której inicjatorem jest Jose H.
Prado Flores wraz z zespołem przyjaciół – ewangelizatorów zarówno z grona duchownych jak i świeckich.
Inicjatywa ta zostanie przedstawiona Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski,
celem zatwierdzenia i mianowania asystenta kościelnego Rady z ramienia KEP.
§1
Postanowienia ogólne
1. Krajowa Rada Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji (nazwa
skrócona Rada Dyrektorów SNE), zwana dalej Radą, podlega Konferencji Episkopatu Polski.
2. Rada skupia jako członków zwyczajnych - dyrektorów SNE, mających swoje umocowanie prawne
przy własnym Ordynariuszu, oraz jako członków współpracujących - przedstawicieli środowisk
ewangelizacyjnych SNE działających na terenie Polski.
3. Konferencja Episkopatu Polski mianuje asystenta kościelnego Rady, spośród trzech
proponowanych przez Radę kandydatów.
4. Siedziba Rady kaŜdorazowo znajduje się w miejscu rezydowania Przewodniczącego Rady.
§2
Cele Rady
5. Celami Rady są:
a. tworzenie środowiska dyrektorów SNE,
b. budowanie płaszczyzny porozumienia i współpracy dla działających na terenie Polski SNE oraz
ich środowisk,
c. pogłębianie więzi i współpracy w przestrzeni ewangelizacyjnej ze stowarzyszeniami, ruchami,
wspólnotami i organizacjami kościelnymi w Polsce i poza jej granicami,
d. promocja działalności SNE i ich środowisk oraz informowanie o niej opinii publicznej,
e. pomoc Szkołom Nowej Ewangelizacji i jej środowiskom w sprawach związanych z ich
organizacją i działaniem.
§3
Zadania Rady
6.
a.
b.
c.

Do zadań Rady naleŜy:
współpraca z asystentem kościelnym,
promocja metodologii pracy SNE,
podejmowanie i koordynowanie wspólnych inicjatyw i działań oraz wzajemne wspieranie się
zrzeszonych w Radzie dyrektorów SNE i reprezentantów środowisk SNE,
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d. zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących kwestii ewangelizacji i działalności SNE i ich
środowisk,
e. reprezentowanie SNE i ich środowisk na forach zewnętrznych.
§4
Członkowie Rady
7. Członkostwo w Radzie jest dobrowolne.
8. W skład Rady jako członkowie zwyczajni wchodzą dyrektorzy katolickich kerygmatycznych SNE
posiadający aprobatę władzy kościelnej, i ich zastępcy, oraz jako członkowie współpracujący
reprezentanci środowisk SNE, deklarujący wolę współdziałania dla realizacji celów Rady.
9. Dyrektorzy jak i reprezentanci środowisk SNE wchodzący w skład Rady zachowują wobec Rady
pełną autonomię, wynikającą z ich charyzmatów i statutów. Rada nie jest dla nich organem
nadrzędnym.
10. Przyjęcie nowych kandydatów do Rady dokonuje się na zebraniu plenarnym, po uprzednim
pisemnym zgłoszeniu kandydatury przez kompetentnego przedstawiciela danej Szkoły Nowej
Ewangelizacji lub przedstawiciela środowiska SNE, skierowanej do Senatu Rady.
11. Usunięcie członka Rady dokonuje się tylko z bardzo waŜnej przyczyny, na wniosek Senatu Rady,
podczas zebrania plenarnego, drogą głosowania. Wniosek Senatu Rady musi być poparty zwykłą
większością, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
12. Uprawnionymi do głosowania są członkowie zwyczajni. Członkowie współpracujący posiadają
jedynie głos doradczy.
13. W pracach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni goście, nie będący członkami Rady.
§5
Struktura Rady
14. KaŜda Szkoła Nowej Ewangelizacji jak i środowisko SNE reprezentowane jest w Radzie przez
dyrektora oraz jego – zastępcę. KaŜda Szkoła Nowej Ewangelizacji posiada jeden głos
w kwestiach decyzyjnych.
15. Członkowie zwyczajni wybierają spośród siebie na okres trzech lat Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy stanowią Senat Rady. KaŜdy z członków moŜe być
ponownie wybrany na kolejną kadencję Senatu Rady.
16. Senat Rady jak i poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani z waŜnych przyczyn
umotywowaną decyzją zebrania plenarnego Rady, przyjętą w głosowaniu większością
kwalifikowaną, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
17. Rada moŜe wyłaniać ze swego grona zespoły tematyczne zajmujące się konkretnymi projektami
ewangelizacyjnymi.
18. Asystent kościelny nie jest członkiem Rady, ale ma prawo uczestniczyć w zebraniach Rady
i posiedzeniach Senatu Rady z głosem doradczym.
§6
Funkcjonowanie Rady i Senatu
19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach plenarnych Rady.
20. Zebrania plenarne są zwoływane przez Senat Rady co najmniej raz w roku.
21. Posiedzenia Senatu Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady co najmniej raz na pół
roku.
22. Spotkania zespołów tematycznych są organizowane według potrzeby przez Przewodniczącego
Rady lub jego zastępcę.
23. Zebrania plenarne Rady, posiedzenia Senatu Rady i spotkania zespołów tematycznych
są protokołowane. Do protokołu dołączona jest lista obecności.
24. Zadania Senatu Rady:
a. organizowanie i prowadzenie zebrań plenarnych Rady,
b. inspirowanie działań i koordynowanie współpracy pomiędzy członkami Rady,
c. realizowanie ustaleń przyjętych przez Radę,
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d. reprezentowanie Rady,
e. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady i Senatu Rady,
f. zawieszanie w prawach członka Rady.
§7
Sprawy organizacyjne
25. Działalność kaŜdego z członków Rady ma charakter społeczny.
26. Koszty statutowej działalności Rady i Senatu Rady są pokrywane ze składek rocznych,
wnoszonych przez członków Rady w wysokości określonej przez Senat Rady.
§8
Postanowienia końcowe
27. Zmiany Statutu, a takŜe jego zniesienie mogą być dokonane jedynie decyzją zebrania plenarnego
Rady w głosowaniu jawnym, większością kwalifikowaną członków Rady.
28. Szczegółowe rozwiązania ustalają Regulaminy przyjęte przez Radę zwykłą większością głosów.
29. Niniejszy Statut wchodzi w Ŝycie z dniem 1 czerwca 2009 roku.
Warszawa, dn. 1 czerwca 2009r.
W święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
_____________________
Sekretarz Rady Dyrektorów

___________________________
Przewodniczący Rady Dyrektorów

Obecni na posiedzeniu Rady Dyrektorów:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________
6. __________________________
7. __________________________
8. __________________________
9. __________________________
10. __________________________
11. __________________________
12. __________________________
13. __________________________
14. __________________________
15. __________________________
16. __________________________
17. __________________________
18. __________________________
19. __________________________

20. __________________________
21. __________________________
22. __________________________
23. __________________________
24. __________________________
25. __________________________
26. __________________________
27. __________________________
28. __________________________
29. __________________________
30. __________________________
31. __________________________
32. __________________________
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