
DANE  DOTYCZĄCE  ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ :

I. Nazwa i adres   

Polski Związek Katolicko – Społeczny
Śląski Zarząd Wojewódzki

ul. Wojewódzka 7
40-026 Katowice 

Nr ewidencyjny: 208/O

II.
Telefon 

Adres e-mail
Strona www 

32/2517349
Pzks-katowice@wp.pl
www.pzks.org.pl

III Osoba reprezentująca 
organizację 

Ireneusz Warta – Przewodniczący Śląskiego Zarządu 
Wojewódzkiego

IV. Status prawny organizacji

o Terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia 

rejestrowego - Oddział

V.
 Związek stawia sobie następujące cele:
1. racę nad krzewieniem nauki społecznej Kościoła i jej praktycznych zastosowań.
2. Współudział w urzeczywistnianiu idei państwa opartego na zasadach pomocniczości, solidarności, dobra wspólnego 
oraz o podmiotowość osoby ludzkiej.
3. Działanie na rzecz odnowy życia społecznego drogą upodmiotowienia człowieka.
4. Szerzenie w życiu publicznym etyki katolickiej, pogłębianie w jej duchu kultury moralnej, zawodowej i politycznej.
5. Podejmowanie inicjatyw i konkretnych przedsięwzięć zapewniających prawną i moralną ochronę życia ludzkiego, 
zwłaszcza współudział w kształtowaniu świadomości społeczeństwa o niezbywalnej wartości i godności życia ludzkiego 
od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.
6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony rodziny - rozumianej jako związek mężczyzny i kobiety oraz ich dzieci 
naturalnych bądź przysposobionych - ochronie jej podmiotowych praw, zwłaszcza do utrzymania i wychowania dzieci w 
godziwych warunkach materialnych, pielęgnowanie jej wielopokoleniowych tradycji oraz współudział w kształtowaniu 
polityki prorodzinnej państwa.
7. Uczestniczenie w oparciu o społeczne nauczanie Kościoła, w wychowaniu obywatelskim, patriotycznym i 
społecznym, zwłaszcza młodego pokolenia, oraz przygotowanie i wspieranie konstruktywnego uczestnictwa młodych w 
życiu narodu i państwa polskiego szczególnie wobec problemów procesu jednoczenia się narodów Europy.
8. Działania na rzecz zdrowia moralnego narodu i wychowania w trzeźwości, przeciwdziałanie szerzącym się patologiom 
społecznym drogą budowania więzi międzyludzkich, kształtowania pozytywnych postaw odpowiedzialności w życiu 
publicznym oraz właściwego stosunku do pracy i własności.
9. Popieranie wszelkich form gospodarki rodzinnej.
10. Przywracanie szacunku dla polskiej ziemi, jako podstawy rozwoju wsi i unowocześnienia polskiego rolnictwa. 
Chronienie i rozwijanie rodzimej kultury, tradycji i obyczaju.

Działalność jednostki organizacyjnej:

Do czasu wyboru nowych władz Oddziału Miejskiego Polskiego Związku Katolicko – Społecznego w 
Sosnowcu, Oddział ten znajduje się pod jurysdykcją Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego. 
Aktualnie Zarząd kieruje wskazanym Oddziałem, utrzymuje kontakt z jego członkami oraz organizuje 
działalność statutową.

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

Tel. 32 292 10 14 e-mail scop@um.sosnowiec.pl
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