
Nazwa Stowarzyszenia: 
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Kolbuszowej 
Siedziba Stowarzyszenia: 
36-100 Kolbuszowa 
ul. Narutowicza 5 
tel. 17 2271 501 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
29.12.2008 r. 
Cele stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie jest organizacją formalno-edukacyjną katolików świeckich. Celem 
stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską 
koncepcję człowieka i święta, ujętą w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie 
z polską tradycją narodową, a w szczególności: 

1. Ochrona życia i godności człowieka, rodziny i Narodu oraz troska o duchowe, 
moralne i materialne środowiska ich życia i rozwoju, 

2. Przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa 
w życiu Kościoła, Narodu i Państwa, 

3. Kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i 
obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej, 
gospodarczej i politycznej, 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
1. Pracę formacyjną i edukacyjną w zgodzie z nauczaniem społecznym Kościoła, 
2. Umacnianie i budowanie tożsamości narodowej oraz stałą troskę o rozwój kultury 

ojczystej, 
3. Wpływanie na kształt polityki społecznej państwa poprzez podejmowanie i wspieranie 

inicjatyw obywatelskich, szczególnie na rzecz rodziny, zgodnych z celami 
Stowarzyszenia, 

4. Promowanie idei samorządności i działań służących rozwojowi wspólnot lokalnych i 
regionalnych, 

5. Współpracę z samorządem terytorialnym w sferze realizacji jego zadań własnych, 
zgodnych z programem Stowarzyszenia, 

6. Realizację zadań należących do sfery pożytku publicznego zgodnych z celami 
Stowarzyszenia, 

7. Współpracę z parafiami w zakresie ewangelizacji życia społecznego i kulturalnego we 
wspólnotach lokalnych, 

8. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i 
zadaniach, 

9. Pracę z młodzieżą oraz pracę z rodziną, prowadzenie działalności edukacyjnej, 
szkoleniowej, dydaktycznej, badawczej, kulturalnej, wydawniczej, opiekuńczo-
wychowawczej oraz pomocowej, 

Dane dot. składu Zarządu: 
Przewodniczący Rady Oddziału - Józef Wielgosz 



Wiceprzewodniczący – Zofia Kostój 
Sekretarz – Anna Mierzwa 
Skarbnik – Józef Rak 
Członek Zarządu – Władysława Gorecka 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
--- 
Likwidacja Stowarzyszenia: 
Oddział może być rozwiązany: 

1. Gdy liczba członków spadnie poniżej 20 osób, 
2. Na wniosek Wlanego Zgromadzenia Oddziałów w formie uchwały powziętej zwykła 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, 
3. Na wniosek Rady Oddziału Okręgowego, któremu podlega dany Oddział (tj. Rzeszów, 

ul. Targowa 11, 35-064 Rzeszów). 


