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Konstytucja Wiary i Światła 
 

 

I. Wstęp 

 

 
1. Celem tej Konstytucji jest ukazanie sposobu organizacji ruchu i określenie różnych 

poziomów odpowiedzialności. 

2. Konstytucja nie może być traktowana w oderwaniu od Karty Wiary i Światła, która ją 

poprzedza i określa jej ducha. 

3. Konstytucja jest zgodna ze Statutem Stowarzyszenia Międzynarodowego Wiary 

i Światła, który określa jego cele i ustawowe wymogi prawne dotyczące 

funkcjonowania ruchu. 

4. Konstytucja nie może regulować wszystkich aspektów życia w Wierze i Świetle. Ważne 

jest, żeby kierować się bardziej duchem niż literą i żeby ukazać możliwość 

uwzględnienia specyficznych sytuacji i miejscowych realiów przy jednoczesnym 

dążeniu do kolegialnego, a nie indywidualnego podejścia. 

 

 
II. CELE MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA WIARY I ŚWIATŁA 

 
 

5. Celem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wiary i Światła jest: 

-powoływanie do istnienia wspólnot Wiary i Światła na całym świecie, w celu nawiązywania 

głębokich więzi pomiędzy osobami z niepełnosprawnością intelektualną1, ich rodzinami 

i przyjaciółmi. Wspólnoty te zgodnie z duchem Karty gromadzą się regularnie na 

spotkaniach, aby przeżywać czas przyjaźni, świętowania, dzielenia, refleksji i modlitwy, jak 

również aby podejmować inne inicjatywy wspierane przez radę międzynarodową. 

-tworzenie braterskich więzi wsparcia pomiędzy różnymi wspólnotami, szczególnie poprzez 

udział w spotkaniach międzynarodowych i pielgrzymkach. 

-przygotowywanie (na wszystkich poziomach) sesji formacyjnych dostosowanych do 

zróżnicowanych potrzeb członków: osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, 

przyjaciół i osób pełniących odpowiedzialność lub służbę w ruchu. 

 

 

 

1 Każdy kraj powinien stosować przyjęte powszechnie określenia, o ile wyrażają one szacunek względem osoby niepełnosprawnej. 
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-budowanie  solidarności pomiędzy  prowincjami o  wysokim statusie  ekonomicznym 

a prowincjami z trudnościami finansowymi. 

-zachęcanie do integracji tych ludzi i wspólnot, które łączą w sobie przedstawicieli 

wszystkich społeczności ludzkich i chrześcijańskich, przy jednoczesnym poszanowaniu 

każdej konkretnej kultury i każdej tradycji religijnej. 

-współpraca z innymi stowarzyszeniami, które pomagają osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną odkryć ich ludzkie i duchowe zdolności oraz starają się o zapewnienie im 

właściwego miejsca w społeczeństwie i w Kościele. 

-dawanie świadectwa poprzez przyjmowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną tak, 

jak przyjmował je Jezus, uznając je w pełni za dzieci Boga, które są zdolne do życia 

duchowego i prawdziwej świętości. 

 

 

 
III. PEŁNIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

 
A. Odpowiedzialność członków wspólnoty. 

 

6. Wszyscy członkowie wspólnot  Wiary i Światła są odpowiedzialni za odnawianie 

i pogłębianie swego zaangażowania, by żyć w duchu Karty. Odpowiadają także za własne 

zaangażowanie w organizację aktywności, które wzbogacają (karmią) życie wspólnoty 

oraz wspieranie ruchu na poziomie prowincji i międzynarodowym. 

B. Odpowiedzialność ruchu Wiara i Światło. 
 

7. Wiara i Światło odpowiada za stworzenie i utrzymywanie takich struktur, które 

umożliwiają właściwą organizację i podejmowanie decyzji. Struktury udzielają wsparcia 

wspólnotom i ich członkom w ich nieustannym rozwoju i byciu wiernym wobec 

najbardziej podatnych na zranienia członków wspólnot. 

 

 
8. Każda odpowiedzialność w Wierze i Świetle jest rozumiana jako służba. Służba jest 

podstawą ochrony i upowszechniania zasadniczych wartości Wiary i Światła, przy 

jednoczesnej trosce o wspieranie rozwoju naszej misji w świecie. 

9. W Wierze i Świetle istnieją trzy kręgi poziomy odpowiedzialności: wspólnota, prowincja 

i poziom międzynarodowy. W każdym kręgu dokłada się starań, by zachować równowagę 
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pomiędzy dobrym reprezentowaniem członków oraz skutecznym, pełnym szacunku 

prowadzeniem ludzi, jak również udzielaniem koniecznego wsparcia i zapewnianiem 

odpowiedniej formacji osobom niosącym odpowiedzialność. 

 

 
IV. WSPÓLNOTA 

 

10. Wspólnotę „Wiary i Światła” tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną, otoczone 

członkami rodzin i przyjaciółmi (w mniej więcej równych proporcjach), którzy spotykają się 

regularnie, przynajmniej raz w miesiącu. Kapelan jest członkiem wspólnoty. 

11. Wspólnota może powstać z grupy co najmniej dziesięciu osób, które akceptują Kartę 

i Konstytucję. Z chwilą, gdy wspólnota liczy ponad pięćdziesięciu członków, zachodzi 

konieczność powstania nowej wspólnoty. 

12. Raz w roku wszyscy członkowie wspólnoty spotykają się, by potwierdzić na nadchodzący 

rok swe zaangażowanie we wspólnotę. Oceniają też to, co wydarzyło się w minionym roku, 

ustalają priorytety i decydują, jakie działania zostaną podjęte w nadchodzącym roku. 

Wspólnota zleca Radzie Wspólnoty zadanie zaplanowania i organizacji tych działań. 

 

 
A. Rada Wspólnoty 

 

13. Funkcja 
 

Rada Wspólnoty odpowiada za jej życie. Rada spotyka się pomiędzy comiesięcznymi 

spotkaniami wspólnotowymi, aby ustalić priorytety, przygotowywać i oceniać spotkania 

wspólnoty i inne działania, o których zadecydowali członkowie. Podtrzymuje ducha 

wspólnotowego i rozdziela odpowiedzialności. Jej siła leży w jej jedności. 

 

 
14. Skład 

 

W skład Rady Wspólnoty wchodzi od czterech do ośmiu osób, wśród których jest co najmniej 

jeden rodzic, jeden przyjaciel, kapelan2 i o ile to tylko możliwe, osoba z niepełnosprawnością 

intelektualną. Jej członkowie wybierani są przez członków wspólnoty. Rada Wspólnoty 

winna być systematycznie odnawiana. 

 

 
 

2 
Mogą być stosowane inne określenia zgodnie z tradycją różnych wyznań. 
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15. Koordynatora wspólnoty wybierają jej członkowie w obecności wicekoordynatora 

prowincji. Koordynator wspólnoty przewodniczy Radzie Wspólnoty i ją animuje. 

16. Jego rolą jest: 
 

-troska o jedność, 
 

-prowadzenie i wspieranie Rady Wspólnoty i samej wspólnoty, 
 

- przekazywanie członkom wspólnoty informacji o Wierze i Świetle na poziomie 

międzynarodowym, pochodzących zazwyczaj od towarzyszącego wspólnocie 

wicekoordynatora prowincji, 

-przewodzenie delegacji wspólnoty podczas Zgromadzenia Prowincji. 
 

17. Kadencja 
 

Trzy lata, może być powtórzona raz. 
 

C. Kapelan wspólnoty 
 

18.  Kapelan wspólnoty jest wybierany przez Radę Wspólnoty lub wspólnotę na trzyletnią, 

powtarzalną kadencję. 

D. Tworzenie nowej wspólnoty 
 

19.. Warunki utworzenia nowej wspólnoty Wiary i Światła są zawarte w Dodatku 1. 
 

E. Wystąpienie z Wiary i Światła lub prośba o opuszczenie ruchu 
 

19. Warunki wystąpienia wspólnoty z ruchu lub prośba o jego opuszczenie są opisane 

w Dodatku 2. 

 

 

 
V. PROWINCJA 

 
 

21. Prowincje określa się jako grupy wspólnot. Są one gałęziami międzynarodowej rodziny. 

Jedna prowincja gromadzi od 15 do 40 uznanych wspólnot. Liczba wspólnot przypadających 

na  prowincję  jest  elastyczna  i  zależna  od  czynników  kulturowych,  językowych 

i geograficznych. W kraju, w którym jest więcej niż 40 wspólnot, może być kilka prowincji 

i przeciwnie, wspólnoty z różnych krajów mogą utworzyć prowincję składającą się z krajów, 

gdzie jest jedynie kilka wspólnot. Wielkość i skład prowincji są okresowo weryfikowane 
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przez towarzyszącego im wicekoordynatora międzynarodowego i przedkładane do akceptacji 

Rady Zarządzającej przez koordynatora międzynarodowego. 

22. Dla ułatwienia towarzyszenia i prowadzenia działań prowincja o dużej liczbie krajów lub 

wspólnot może organizować je na poziomie krajowym lub regionalnym. 

23. Zasadą przyjętą przez Międzynarodową Wiarę i Światło jest tworzenie jednej osobowości 

prawnej na terenie danego kraju3. 

23. Forma organizacji opisana powyżej może być zmodyfikowana w prowincjach, dla których 

stanowi ona problem. Te modyfikacje są przygotowywane w łączności z wicekoordynatorem 

międzynarodowym, który towarzyszy prowincji i przedstawione do akceptacji Radzie 

Zarządzającej przez koordynatora międzynarodowego. 

 
A. Zgromadzenie Prowincji 

 
 

25. Zgromadzenie Prowincji stanowi pierwszy i ostateczny autorytet prowincji, ukazuje 

doświadczenia wspólnot i ich członków, a także służy wyrażaniu ich obaw oraz wyznacza 

wspólne główne kierunki strategiczne. Zatwierdza członków Zespołu Nominacyjnego 

Prowincji, zaproponowanych przez starą i nową radę prowincji. Wybiera koordynatora 

prowincji. Zatwierdza nominacje wicekoordynatorów wybranych przez Radę Prowincji.4 

 
26. Skład Zgromadzenie prowincji składa się z rady prowincji i delegacji wysłanych przez 

wspólnoty.  Należy  dołożyć  starań,  aby  w  spotkaniu  uczestniczyły  osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną. Każda delegacja uznanej wspólnoty ma jeden głos na 

Zgromadzeniu. Członkowie Rady Prowincji są również członkami Zgromadzenia z prawem 

głosu. Wicekoordynator międzynarodowy towarzyszący prowincji jest również zaproszony 

w celu przeprowadzenia wyborów, ale bez prawa głosu. Dostosowując się do okoliczności 

można wybrać inne, dogodniejsze rozwiązanie; decyzję taką podejmuje się z pomocą 

towarzyszącego prowincji wicekodordynatora międzynarodowego. 

 

 

27.Częstotliwość spotkań. 

Co cztery lata. 

 

3 Kraj w Wierze i Świetle jest równoznaczny z obszarem państwa (lub obszarem geograficznym), na którym istnieją przynaj mniej dwie 

wspólnoty. 
4 Gdy zachodzi potrzeba zastąpienia wicekoordynatora w trakcie trwania jego mandatu, rada prowincji wyznacza nowego wicekoordynatora 

spośród zaproponowanych przez zespół nominacyjny, zaś jego wybór zostaje zatwierdzony na następnym zgromadzeniu prowincji. 
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B. Rada Prowincji 

 
 

28. Rada Prowincji, kierowana przez koordynatora prowincji, koordynuje realizowanie zadań 

wyznaczonych przez Zgromadzenie Prowincji oraz zarządza ruchem w prowincji. 

Przy wsparciu towarzyszącego wicekoordynatora międzynarodowego dba o to, aby 

koordynatorzy wspólnot byli wybierani zgodnie z duchem ruchu, aby otrzymali odpowiednią 

formację do pełnienia swej misji i wsparcie wraz z towarzyszeniem w ich misji. 

Odpowiada za formację w prowincji. Stwarza możliwości wzrostu i rozwoju w atmosferze 

bliskości z sąsiadującymi wspólnotami. Rada Prowincji, po rozeznaniu, wskazuje także 

wicekoordynatorów prowincji z listy przygotowanej przez Zespół Nominacyjny Prowincji lub 

przez wspólnoty. Rada Prowincji określa program Zgromadzenia Prowincji, liczbę delegatów 

z każdej ze wspólnot oraz wskazuje zaproszonych gości. 

29.Rada prowincji wybiera przedstawicieli na Zgromadzenie Ogólne i Spotkanie 

Międzynarodowe. 

30. Skład 

Rada Prowincji składa się z koordynatora prowincji, wicekoordynatorów prowincji, kapelana 

prowincji i skarbnika prowincji. Może także zawierać dwóch innych członków, aby jak 

najlepiej reprezentować prowincję. 

31.Częstotliwość spotkań 

Jeśli jest to możliwe, dwa razy w roku. 

32. Zespoły zadaniowe 

Do realizacji swych zadań Rada Prowincji powołuje Zespół lub Zespoły Zadaniowe, które 

organizują i realizują działania dla dobra wspólnot. Jeśli jest taka potrzeba, to w spotkaniach 

Rady Prowincji mogą uczestniczyć kierujący Zespołami Zadaniowymi w prowincji, bez 

prawa głosu. 

 
C. Koordynator prowincji 

 
 

33.Koordynator Prowincji kieruje Radą Prowincji. Jego zadaniem jest: 

-towarzyszyć wicekoordynatorom prowincji i dzielić się z nimi informacjami; 

-przewodzić delegacji prowincji na Zgromadzenie Ogólne i uczestniczyć w radzie 

koordynatorów; 

-rozeznać, które z osób w jego prowincji, mają predyspozycje do podejmowania 

odpowiedzialności w Wierze i Świetle na różnych poziomach; 
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-nawiązać więzi z koordynatorami innych prowincji. 

 

 

 
34. Przeprowadzenie wyborów. 

Zespół Nominacyjny Prowincji (informacje w Dodatku 3) z pomocą towarzyszącego 

prowincji  wicekoordynatora  międzynarodowego  konsultuje  się  ze  wspólnotami 

i przygotowuje listę nazwisk dla Zgromadzenia Prowincji, a ono wybiera koordynatora 

prowincji. Wicekoordynator międzynarodowy lub jego przedstawiciel prowadzi wybory. 

W wyjątkowym przypadku, kiedy Koordynator musi być zmieniony w trakcie swojej 

kadencji, wicekoordynator międzynarodowy po konsultacjach ze wspólnotami powołuje 

tymczasowego koordynatora prowincji. 

 
35. Kadencja Koordynatora Prowincji 

4 lata, odnawialna raz. 

 
D. Wicekoordynatorzy prowincji 

 
 

36.Towarzyszą koordynatorom wspólnot, jak również korespondentom nowych wspólnot. 

Pomagają im w ich służbie poprzez: 

- tworzenie więzi między wspólnotami, proponowanie i wspieranie międzywspólnotowej 

formacji oraz spotkania i zajęcia; 

- zapoznawanie koordynatorów wspólnot ze wszystkimi informacjami z życia prowincji 

i struktur międzynarodowych; 

- pozostawaniem w kontakcie z każdą wspólnotą, której towarzyszą i spotykaniem się 

z nią przynajmniej raz w roku, zarówno poprzez spotkania osobiste, jak też 

wideokonferencje; 

- prowadzenie wyborów koordynatora wspólnoty. 

37.Liczba wicekoordynatorów 

Przynajmniej jeden na 4 – 8 wspólnot, te proporcje mogą być dostosowane do potrzeb 

prowincji. W sytuacji, kiedy prowincja obejmuje kilka państw, każde z nich musi mieć 

wyznaczonego przynajmniej jednego wicekoordynatora. 
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38. Sposób mianowania 

Zespół Nominacyjny Prowincji lub (o ile jest to niemożliwe dla Zespołu) wicekoordynator 

międzynarodowy towarzyszący prowincji konsultują się ze wspólnotami i przedstawiają listę 

nazwisk kandydatów. 

Po rozeznaniu oraz przy pomocy wicekoordynatora międzynarodowego nowa Rada Prowincji 

wybiera wicekoordynatorów prowincji z listy przygotowanej przez Zespół Nominacyjny 

w celu utworzenia nowej Rady Prowincji. 

39. Kadencja: 

4 lata, odnawialna raz. 

 
 

E. Kapelan prowincji 

 
 

40.Kapelana prowincji wybiera Rada Prowincji. Ten wybór tam, gdzie jest to możliwe, jest 

zatwierdzony przez kompetentną władzę w hierarchii kościelnej. 

Miejscowe warunki mogą utrudnić wybór kapelana prowincji. Rada Prowincji z pomocą 

wicekoordynatora międzynarodowego, który towarzyszy prowincji, powinna wówczas 

znaleźć odpowiednie rozwiązanie. 

41.Kadencja: 

Cztery lata, odnawialna raz. 

 
 

F. Skarbnik prowincji 

 
 

42. Skarbnik prowincji jest mianowany przez Radę Prowincji. Z upoważnienia Rady 

Prowincji ma on obowiązek: 

-zarządzać  finansami  i  pomagać  znaleźć  środki  potrzebne  do  działań 

na różnych poziomach organizacji Wiary i Światła, 

-brać udział w spotkaniach Rady Prowincji z prawem głosu. Można wyznaczyć skarbnika dla 

danego kraju, podlegającego skarbnikowi prowincji, aby skuteczniej dostosować się do 

specyfiki prowincji. 

43.Kadencja: 

Cztery lata, odnawialna raz. 
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G. Spotkanie Prowincji 

 
 

44.Rada Prowincji przygotowuje i prowadzi spotkanie. Podczas tego spotkania, 

Koordynatorzy Wspólnot mają okazję do dzielenia się, refleksji i formacji, aby lepiej 

zrozumieć cele Wiary i Światła i zasady działania ruchu. Czas ten jest również okazją 

do pogłębiania, odnawiania i świętowania, dzięki czemu tworzy się wspólnota prowincji. Jeśli 

to możliwe, członkowie wspólnot również są zapraszani na Spotkanie Prowincji. 

 
45. Spotkania mogą być organizowane na poziomie regionalnym lub krajowym, aby jak 

najlepiej odpowiedzieć na potrzeby prowincji. Wicekoordynator Międzynarodowy, który 

towarzyszy prowincji, jest zapraszany na Spotkania Prowincji. Jeśli nie może przybyć, może 

wysłać przedstawiciela. 

 
46. Częstotliwość spotkań 

Co dwa lata lub – jeśli to możliwe – co rok. 

 
 

H. Tworzenie nowych prowincji. 

47. Zasady tworzenia nowych prowincji zostały opisane w Dodatku 4. 

 
 

I. Usunięcie z funkcji koordynatora lub rezygnacja z niej. 

48.Zasady dotyczące usunięcia lub rezygnacji z funkcji koordynatora zawarte są w Dodatku 

7. 

 

 

 

 
V. ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWA 

 
 

A. Zgromadzenie Ogólne 

 
 

49. Zgromadzenie Ogólne reprezentuje członków ruchu Wiara i Światło z całego świata. Jako 

pierwsza i ostateczna władza w ruchu ustanawia jego priorytety i główne kierunki, po 

konsultacjach ze wspólnotami i prowincjami. 
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-Rozeznaje i wybiera następujących członków Rady Zarządzającej: prezydenta, 

wiceprezydenta, skarbnika międzynarodowego, koordynatora międzynarodowego, zastępcę 

koordynatora międzynarodowego i dwóch innych członków. 

-Zatwierdza wszystkie poprawki do Karty i Konstytucji, zaproponowane przez Radę 

Zarządzającą. 

 
50. Skład i prawa wyborcze 

Uczestnikami Zgromadzenia Ogólnego są: 

-członkowie Rady Zarządzającej 

-wicekoordynatorzy międzynarodowi 

-delegacje prowincji, które powinny uwzględniać ich specyfikę tak, jak to tylko możliwe: 

zalecany jest udział osób z niepełnosprawnością intelektualną, każde państwo danej prowincji 

powinno mieć swoją reprezentację. 

-sekretarz międzynarodowy 

-goście. 

Należy zadbać, aby: 

- te kraje, które nie należą do żadnej prowincji, a mają przynajmniej dwie uznane wspólnoty, 

mogły wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym; 

-wszystkie wyznania chrześcijańskie były reprezentowane. 

 
 

Uczestnikami z prawem głosu są: 

-członkowie Rady Zarządzającej; 

-wicekoordynatorzy międzynarodowi; 

-koordynatorzy prowincji lub ich delegaci. 

51.Rada Zarządzająca decyduje o programie Zgromadzenia Generalnego, o liczbie delegatów 

z każdej prowincji i o liczbie zaproszonych gości. 

52. Częstotliwość spotkań 

Zgromadzenie Generalne ma miejsce zazwyczaj podczas spotkania międzynarodowego 

i odbywa się co 5 lat. 
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B. Rada Zarządzająca 

 

 

 
53.Rada Zarządzająca działa zgodnie z głównymi kierunkami, ustanowionymi na 

Zgromadzeniu Generalnym. 

-Zarządza ruchem, powierzona jej jest misja i wizja Wiary i Światła, ich wdrażanie dzieli 

z Międzynarodowym Zespołem koordynującym. 

-Przekazuje ona Międzynarodowemu Zespołowi Koordynującemu koordynację ruchu. 

-Wyznacza Zespoły Zadaniowe do realizacji projektów międzynarodowych (Dodatek 5). 

-Zatwierdza listę cech i umiejętności, jakie powinni posiadać koordynatorzy prowincji 

i wicekoordynatorzy międzynarodowi. 

-Systematycznie weryfikuje wielkość i skład prowincji zgodnie z sugestiami 

Międzynarodowego Zespołu Koordynującego. 

-Wyraża zgodę na utworzenie nowych prowincji według potrzeb 

i zgodnie z rozwojem „Wiary i Światła” na świecie, 

-Zatwierdza powołanie korespondenta dla nowej prowincji. 

-Zatwierdza wszystkie dokumenty i broszury na poziomie międzynarodowym. 

-Zwołuje i organizuje Zgromadzenie Ogólne. 

-Zawsze, kiedy jest to konieczne dla podjęcia decyzji, Rada Zarządzająca zasięga opinii 

Międzynarodowego Zespołu Koordynującego. 

-Kompetencje i zasady działania Rady Zarządzającej zgodne są z francuskim prawem dla 

stowarzyszeń. 

- Upewnia się, że wartości Wiary i Światła, opisane w jej Karcie, są dostosowane do 

wymagań współczesnego świata. 

 

 

54. Skład 

 
 

Rada Zarządzająca składa się z prezydenta, wiceprezydenta, kapelana międzynarodowego, 

koordynatora Międzynarodowego, zastępcy koordynatora międzynarodowego, skarbnika 

międzynarodowego oraz dwóch innych członków. 

Te dwie osoby mogą pochodzić spoza Wiary i Światłą i być wybrane z powodu świeżego 

spojrzenia, jakie mogą wnieść w pracę Rady Zarządzającej. 

Sekretarz Generalny bierze udział w spotkaniach Rady Zarządzającej bez prawa głosu. 
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W miarę potrzeb w niektórych posiedzeniach biorą udział, bez prawa głosu, liderzy 

Międzynarodowych Zespołów Zadaniowych oraz wicekoordynatorzy 

międzynarodowi. 

 
55.Sposób wyboru Rady Zarządzającej. 

Rok przed Zgromadzeniem Ogólnym Międzynarodowy Zespół Nominacyjny zaprasza 

prowincje do nadsyłania nazwisk osób, które będą mogą być odpowiedniego objęcia miejsc 

w Radzie Zarządzającej. Następnie zespół przedstawia listę nazwisk osób, które spełniają 

kryteria członkom Rady Zarządzającej i członkom Międzynarodowego Zespołu 

Koordynującego. Rada i Międzynarodowy Zespół Koordynujący mogą dostarczyć więcej 

informacji na temat wskazanych osób. Na podstawie tych konsultacji i wszystkich zebranych 

informacji Międzynarodowy Zespół Nominacyjny sporządza ścisłą listę kandydatów. Ta 

lista jest rozsyłana na wszystkich poziomach odpowiedzialności w Wierze i Świetle do osób, 

które będą wybierać prezydenta, wiceprezydenta, koordynatora międzynarodowego, zastępcę 

koordynatora międzynarodowego, skarbnika międzynarodowego i dwóch innych członków 4 

miesiące przed Zgromadzeniem Ogólnym. 

56. Limit wieku i liczba kadencji w Radzie Zarządzającej 

Członkowie Rady Zarządzającej muszą mieć mniej niż 70 lat w momencie, kiedy 

rozpoczynają pełnić swoją funkcję lub w czasie swojej potencjalnej reelekcji. Istnieje 

możliwość odstąpienia od tej zasady, ale tylko jeśli zostanie ona zaakceptowana przez 

Zgromadzenie Ogólne. 

Liczba kadencji – następujących po sobie lub w innej formie – w Radzie Zarządzającej jest 

ograniczona do dwóch. 

57.Częstotliwość spotkań 

-raz do roku zebranie plenarne z Międzynarodowym Zespołem Koordynującym 

-dwa razy w roku kolejne spotkania, zarówno w formie zebrań, jak i wideokonferencji. 

 

 

 
C. Zadania członków Rady Zarządzającej 

 
 

a) Prezydent 

58. Prezydent kieruje Radą Zarządzającą i prawnie reprezentuje stowarzyszenie. 

- Nadzoruje wspólną pracę Rady Zarządzającej i Międzynarodowego Zespołu 

Koordynującego poprzez organizację wspólnych spotkań tych dwóch grup raz w roku. Tym 
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samym miejsce spotkania Międzynarodowego Zespołu Koordynującego będzie jednocześnie 

miejscem spotkania Rady Zarządzającej. 

- Towarzyszy koordynatorowi międzynarodowemu; 

-W wypadku nierozwiązanego konfliktu lub niemożliwości osiągnięcia konsensusu, do niego 

kieruje się apelację i to on ma prawo decydującego głosu; 

-Wiceprezydent zastępuje prezydenta, gdy ten nie jest dostępny. 

59. Kadencja: 
 

5 lat, odnawialna raz. 

 

 

b) Wiecprezydent 
 

60. Wiceprezydent towarzyszy prezydentowi w każdej jego misji i zastępuje go w razie 

nieobecności. 

61. Kadencja: 
 

5 lat, odnawialna raz. 

 

 

c) Koordynator międzynarodowy 
 

62.Koordynator międzynarodowy jest odpowiedzialny za wdrażanie ogólnych wytycznych 

przekazanych przez radę Zarządzającą, prowadzi Międzynarodowy Zespół Koordynujący 

i nim kieruje, towarzyszy każdemu koordynatorowi międzynarodowemu, wspierany przez 

zastęcę koordynatora międzynarodowego. 

Jego działania skupiają się również na: 

-koordynowaniu działań międzynarodowych; 

- formacji 

- dostrzeganiu osób przejawiających potencjalne zdolności przywódcze na różnych 

poziomach Wiary i Światła, we współpracy z prowincjami. W ten sposób towarzyszy 

członkom Międzynarodowego Zespołu Koordynującego w wypełnianiu ich misji. 

63. Kadencja: 

5 lat, odnawialna raz. 
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c) Zastępca Koordynatora Międzynarodowego 

 
 

64.W celu zapewnienia równowagi między kontekstem i kulturą, zastępca koordynatora 

międzynarodowego wspiera koordynatora międzynarodowego, pomaga mu w realizacji jego 

misji, szczególnie w towarzyszeniu wicekoordynatorom międzynarodowym. Zastępca 

koordynatora międzynarodowego zastępuje go w przypadku nieobecności. 

65. Kadencja 
 

5 lat, odnawialna raz. 

 

 

e) Kapelan międzynarodowy 
 

66. Kapelan międzynarodowy: 
 

-jest wybierany przez Radę Zarządzającą z listy osób przesłanych przez Międzynarodowy 

Zespół Nominacyjny. Ten wybór jest potwierdzany prze stosowne władze kościelne; 

-jest odpowiedzialny za kierownictwo duchowe Ruchu, uwzględniające charyzmat Wiary 

i Światła. 

-zatwierdza różne wydawnictwa u materiały związek z duchowością lub aspektami 

religijnymi Międzynarodowej Wiary i Światła. 

-ma wiodącą rolę w organizowaniu rekolekcji w duchu zgodnym z duchowością ruchu. 
 

67. Kadencja: 
 

5 lat, odnawialna raz. 
 

f) Skarbnik międzynarodowy 
 

68.Skarbnik Międzynarodowy odpowiada za zarządzanie finansami z mocy autorytetu 

Prezydenta oraz pomaga w znalezieniu koniecznych funduszy dla życia Stowarzyszenia 

Międzynarodowego. Skarbnik międzynarodowy musi przestrzegać ducha Karty w każdym 

aspekcie. 

69. Kadencja 
 

5 lat, odnawialna raz. 
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g) Sekretarz generalny 
 

70.Sekretarz generalny, pozostając w regularnym kontakcie z koordynatorem 

międzynarodowym, sprawozdaje Prezydentowi wszystko, co ma związek z życiem ruchu. Jest 

wyznaczony przez Radę Zarządzającą po tym, jak wybierze ona jednego kandydata zgodnie 

z warunkami i ściśle określonymi kryteriami profesjonalnymi. Jest pożądane, by był on 

członkiem wspólnoty. Musi w pełni podzielać ducha Karty. 

69. Zadania sekretarza generalnego są określone w Dodatku 6. Z czasem mogą one ulec 

zmianie zgodnie z potrzebami określonymi przez Radę Zarządzającą. 

 

 
D. Międzynarodowy Zespół Koordynujący 

 

 
72. Międzynarodowy Zespół Koordynujący, prowadzony przez koordynatora 

międzynarodowego, jest odpowiedzialny za koordynację Ruchu, określoną przez Zespół 

Zarządzający. Zespół Koordynujący: 

- wsłuchuje się w potrzeby różnych prowincji, jak również odpowiada na ich oczekiwania; 

- zachęca do wymiany doświadczeń między prowincjami i ułatwia ten proces; 

- umożliwia identyfikację liderów w ruchu oraz ich wybór w zgodzie z duchem Wiary 

i Światła, dzięki czemu otrzymują formację, która pozwala im na wypełnienie ich roli oraz 

zapewnia wsparcie i towarzyszenie w wypełnianiu ich misji; 

- pozostaje w kontakcie z oficjalnymi przedstawicielami różnych Kościołów w celu 

informowania ich o działalności Wiary i Światła oraz otrzymania od nich wskazówek; 

- jest odpowiedzialny za program spotkania międzynarodowego; 

-sporządza wnioski, które będą przedstawione Radzie Zarządzającej przez koordynatora 

międzynarodowego. 

 
73.Skład 

W skład międzynarodowego zespołu koordynującego wchodzą: koordynator 

międzynarodowy, zastępca koordynatora międzynarodowego, kapelan międzynarodowy 

i wicekoordynatorzy międzynarodowi. Sekretarz generalny jest zaproszony do brania udziału 

bez prawa głosu. 
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74.Wicekoordynatorzy międzynarodowi: 

-główną rolą wicekoordynatorów międzynarodowych jest towarzyszenie, zachęcanie 

i wspieranie koordynatorów prowincji w ich odpowiedzialności. 

-kontaktują się z każdą z prowincji podczas swojej odpowiedzialności co najmniej jeden raz 

w roku oraz podtrzymują kontakty poprzez rozmowy telefoniczne lub wideokonferencję. 

-są odpowiedzialni za prowadzenie formacji w swoich prowincjach. 

-zapewniają identyfikację osób mających zdolności przywódcze właściwe dla wszystkich 

poziomów Wiary i Światła w porozumieniu z prowincjami. 

- Zachęcają do solidarności i tworzenia więzi pomiędzy prowincjami przez proponowanie 

i wspieranie zgromadzeń pomiędzy prowincjami oraz innych aktywności. 

 
75.Częstotliwość spotkań 

Raz w roku przy okazji spotkania plenarnego z Radą Zarządzającą. 

-Kolejne spotkania w ciągu roku w formie wideokonferencji lub innej, zgodnie z potrzebami 

określonymi przez międzynarodowy zespół koordynujący. 

76. Łączność z Radą Zarządzającą 

Na zakończenie każdego spotkania koordynator międzynarodowy przedstawia efekty pracy 

zespołu Radzie Zarządzającej. 

 
77. Sposób nominowania Wicekoordynatorów Międzynarodowych. 

 
 

Międzynarodowy Zespół Nominacyjny po konsultacjach z prowincjami, Miedzynarodowym 

Zespołem Koordynującym i Radą Zarządzającą przedstawia listę kandydatów koordynatorowi 

międzynarodowemu, który zgłasza propozycję wyboru wicekoordynatorów 

międzynarodowych do akceptacji Rady Zarządzającej. 

 

 
 

76. Mandat Wicekoordynatorów Międzynarodowych: 5 lat, odnawialny raz. 

 
 

E. Międzynarodowa Rada Koordynatorów 

Rada  Koordynatorów  jest  prowadzona  przez  koordynatora  międzynarodowego 

i Międzynarodowy Zespół Koordynujący. Jest to miejsce konsultacji, wzajemnego wspierania 

się oraz formacji dla koordynatorów prowincji w duchu Karty. Jest to czas słuchania,  

dzielenia się i refleksji, kiedy koordynatorzy mają możliwość pogłębienia rozumienia celów 
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„Wiary i Światła” oraz sposobów funkcjonowania ruchu. Ten czas refleksji jest okazją do 

weryfikacji, tego, w jaki sposób priorytety określone przez Zgromadzenie Ogólne zostały 

wcielone w życie. Jest to także czas na tworzenie prawdziwej wspólnoty międzynarodowej. 

 

 

80. Skład 

Radę koordynatorów tworzą członkowie  międzynarodowego zespołu koordynującego 

i koordynatorzy prowincji. Na spotkanie rady zaproszony jest Prezydent, jak również 

sekretarz generalny oraz inne osoby, których obecność jest wskazana. 

 
81. Częstotliwość spotkań 

 

Przynajmniej raz przed Zgromadzeniem Generalnym. 

 

 

F. Spotkanie Międzynarodowe 

 
 

82. Spotkanie Międzynarodowe jest organizowane przez Radę Zarządzającą co najmniej 

raz na 5 lat równocześnie ze Zgromadzeniem Ogólnym. Organizatorem tego spotkania 

jest Międzynarodowy Zespół Koordynujący, który przygotowuje i realizuje jego program. 

83. Jest to czas refleksji i dzielenia się, uczestnicy mają możliwość pogłębić swoje 

zaangażowanie w zgodzie z duchem Karty. Ten czas pogłębiania i odnowienia jest 

również okazją do formacji i świętowania, kiedy to tworzy się prawdziwa 

międzynarodowa wspólnota. 

 
84. Skład 

Uczestnicy spotkania międzynarodowego biorą jednocześnie udział w Zgromadzeniu 

Ogólnym, odbywającym się w tym samym czasie. 

 
VII. PRZYJĘCIE KONSTYTUCJI 

 
 

85. Zgromadzenie Generalne przyjmuje Konstytucję większością 75% głosów. Poprawki 

są proponowane przez Radę Zarządzającą oraz przyjmowane takim samym stosunkiem 

głosów. 

Historia Konstytucji jest opisana w Dodatku 8. 
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VIII. Dodatki 

 
 

Dodatek 1. Tworzenie nowej wspólnoty 

 
Grupa, która chce stać się wspólnotą „Wiary i Światła” lub kilka osób, które chcą taką 

wspólnotę założyć, kontaktuje się z koordynatorem prowincji położonej najbliżej. Do 

towarzyszenia grupie w przypadku, gdy odległość od istniejącej prowincji jest za duża, jest 

wyznaczany wicekoordynator międzynarodowy. 

Gdy spełnione są konieczne warunki5, wspólnota rozpoczyna okres próbny6 Wtedy 

wyznaczany jest korespondent wspólnoty na jednoroczną, powtarzalną kadencję. W jego  

misji towarzyszy mu wicekoordynator prowincji. Rola korespondenta wspólnoty jest taka 

sama jak w przypadku koordynatora wspólnoty. Podczas okresu próbnego wspólnota wysyła 

delegację na Zgromadzenie Prowincji bez prawa głosu. 

Gdy wspólnota zostaje uznana, towarzyszący wspólnocie wicekoordynator prowincji 

lub wicekoordynator międzynarodowy przygotowuje i przeprowadza proces rozeznania 

i wyboru koordynatora wspólnoty. 

 

 

 

 

Dodatek 2. Wystąpienie z Wiary i Światła lub prośba o opuszczenie 

ruchu 

 
Uznana wspólnota, która czuje, że jej powołanie nie jest już zgodne z Kartą i Konstytucją 

„Wiary i Światła” występuje z „Wiary i Światła” po dokonaniu wspólnie z Radą Prowincji7 

refleksji nad powodami jej decyzji oraz sposobem wystąpienia. 

Rada Prowincji poprosi wspólnotę o wystąpienie, jeśli ta wprost lub nie wprost odmawia 

przestrzegania Karty i Konstytucji, lub nie ma woli uczestnictwa w szerszej rodzinie Wiary i 

Światła lub w finansowym wspieraniu działań ruchu międzynarodowego. 

 

5 
Szczegóły I warunki okresu próbnego i oficjalnego uznania wspólnoty są wymienione w dokumentach towarzyszących. 

6 
Długość okresu próbnego nie może przekroczyć dwóch lat. 

7 
Jeśli wspólnota funkcjonuje na terenie prowincji, bądź wicekoordynator Międzynarodowy, jeśli wspólnota jest za bardzo oddalona od 

istniejącej prowincji. 
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Wspólnota nie może odejść bez poinformowania o tym fakcie koordynatora 

międzynarodowego przez radę prowincji. Jeżeli wspólnota będzie chciała odkryć i określić 

swoją nową orientację, wówczas Rada Prowincji może udzielić pomocy wspólnocie, która nie 

będzie nosiła już nazwy Wiara i Światło. 

 

 

 

Dodatek 3. Zespoły Nominacyjne 

 
Misją Zespołów Nominacyjnych na poziomie międzynarodowym i prowincji jest zasięganie 

rady we wspólnotach/prowincji oraz kierowania procesem rozeznawania przy określaniu 

właściwych osób, które mają być wybrane do pełnienia posługi odpowiedzialności. Rada 

Zarządzająca określa  profil członków Zespołów Nominacyjnych na poziomie prowincji 

i międzynarodowym. 

Rada Zarządzająca przygotowuje charakterystykę koordynatorów i wicekoordynatorów na 

poziomie prowincji i międzynarodowym. Wysyła ją do Międzynarodowego Zespołu 

Nominacyjnego. 

Zadaniem Zespołu Nominacyjnego nie jest wybieranie lub wskazywanie kandydata, ale 

poszukiwanie najbardziej odpowiednich kandydatów, przyjmowanie kandydatur ze wspólnot 

lub prowincji, analizowanie tych kandydatur zgodnie z cechami charakteru i umiejętnościami, 

określonymi przez Radę Zarządzającą. Zespół Nominacyjny przedstawia listę kandydatów do 

podjęcia decyzji przez Zgromadzenie w przypadku wyboru koordynatora, a w przypadku 

wyboru wicekoordynatorów podanie listy do koordynatora w celu dokonania wyboru. 

 
Obowiązkiem Zespołu Nominacyjnego jest: 

- przekazanie informacji i upewnienie się, że dokładny harmonogram organizacji wyborów 

jest znany 

18 miesięcy przed wyborami międzynarodowymi oraz 

12 miesięcy przed wyborami w prowincji; 

- uzyskanie wcześniejszej zgody od potencjalnych kandydatów; 

-przekazanie wyborcom listy kandydatów z odpowiednim wyprzedzeniem; 

-umożliwienie przedstawienia osób nominowanych do Rady Zarządzającej tylko z jednej 

pozycji. Mogą być uwzględnione dwa wyjątki: 

-ta sama osoba może być nominowana do roli prezydenta lub/oraz wiceprezydenta, 
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-podobnie jedna osoba może być nominowana do roli koordynatora międzynarodowego i/lub 

zastępcy koordynatora międzynarodowego. 

 

 

Rada Zarządzająca i Rada Prowincji przesyłają nazwiska członków Zespołu Nominacyjnego 

do właściwego Zgromadzenia. Następnie Zgromadzenie zatwierdza kandydatury. 

 
Sposób wyboru Międzynarodowego Zespołu Nominacyjnego 

-Zgromadzenie Ogólne deleguje swoją władzę na Radę Zarządzającą i Międzynarodowy 

Zespół Koordynujący, by zajęły się tymi wyborami na ich pierwszym wspólnym spotkaniu po 

Zgromadzeniu Ogólnym. 

-Przed tym spotkaniem członkowie Rady Zarządzającej i Wicekoordynatorzy 

międzynarodowi  zaproponują  nazwiska  prezydentowi  Rady  Zarządzającej.  Lista 

z nazwiskami będzie przedstawiona do rozeznania podczas spotkania. 

-Po wyborach prezydent Rady Zarządzającej roześle nazwiska wybranych osób do 

koordynatorów Wiary i Światła na całym świecie. 

 

 

Kadencja: 

Na poziomie międzynarodowym trwa pięć lat, natomiast na poziomie prowincji – 4 lata. 

W obydwu przypadkach mandat odnawialny jest raz. 

 
Zasada: 

Wskazane jest, aby Zespół Nominacyjny zmieniał połowę swojego składu przed końcem 

każdej kadencji. 

 

 
 

Dodatek 4. Tworzenie nowej prowincji 

 
Kiedy liczba wspólnot w prowincji osiągnie pięćdziesiąt lub więcej, gdy odległości są zbyt 

wielkie, albo dla innych ważnych powodów - Rada Prowincji może prosić, żeby prowincja 

została podzielona na dwie prowincje i przygotowuje propozycje. Prośba jest wysyłana, za 

pośrednictwem koordynatora międzynarodowego, do Rady Zarządzającej, która podejmuje 
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decyzję. Jedna lub obydwie nowe prowincje mogą otrzymać status prowincji uznanych, jeśli 

spełniają kryteria.8 

 
Dopuszczenie prowincji do okresu próbnego i uznania. 

 
 

W rejonach, gdzie ruch dopiero powstaje, i gdzie jest przynajmniej 7 do 10 uznanych 

wspólnot, towarzyszący wicekoordynator międzynarodowy może poprosić o pozwolenie 

powołania na okres próbny nowej prowincji. 

Prośba jest wysyłana, za pośrednictwem koordynatora międzynarodowego, do Rady 

Zarządzającej, która podejmuje decyzję. Gdy decyzja jest pozytywna, Rada Zarządzająca 

mianuje korespondenta prowincji z mandatem odnawialnym na jeden rok. Ten korespondent 

prowincji powołuje i kieruje Radą Prowincji złożoną z koordynatorów wspólnot. 

Korespondent prowincji ma taką samą rolę jak koordynator prowincji. Prowincje w okresie 

próbnym nie mają prawa głosu podczas Zgromadzenia Ogólnego. 

 
Prowincja zostaje uznana, gdy spełnia warunki określone przez Radę Zarządzającą. 

Gdy prowincja zostanie uznana, towarzyszący wicekoordynator międzynarodowy 

przygotowuje i kieruje procesem rozeznania i wyboru koordynatora prowincji. 

 
Dodatek 5. Zespoły zadaniowe 

 
Zespoły Zadaniowe mogą być powoływane do realizacji licznych celów, takich jak: 

Drogowskazy, pielgrzymki, zarządzanie finansami, zgromadzenie generalne, komunikacja 

i relacje na zewnątrz, akcje finansowe oraz inne. 

 
Zespoły Zadaniowe do realizacji projektów są zatwierdzane przez Radę Zarządzającą na 

poziomie międzynarodowym, a na poziomie prowincji - przez Radę Prowincji. Zespoły te 

odpowiadają przed Radą Zarządzająca/Radą Prowincji oraz są im podległe. 

 
Zespół Zadaniowy istnieje przez określony czas (do chwili ukończenia zadania). Mandat 

powierzony temu zespołowi, na początku misji, określa jej cel, uzgodnione środki oraz termin 

jej ukończenia. 

 

8 Warunki okresu próbnego i uznania prowincji są opisane w Zeszycie odpowiedzialnego. 
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Dodatek 6. Rola sekretarza generalnego 

 
- Jest odpowiedzialny za wszystkie kwestie organizacyjne Międzynarodowej Wiary i Światła 

i musi posługiwać się kilkoma językami. 

- Prowadzi sekretariat, który podlega sekretarzowi generalnemu. 

-Jego zakres odpowiedzialności obejmuje całą pracę z zakresu działalności Wiary i Światła 

(budżet, inwestycje, zarządzanie ludźmi, ubezpieczenia, lokale, wyposażenie IT, baza danych, 

strona internetowa, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, itd.) 

- Uczestniczy bez prawa głosu w spotkaniach Rady Zarządzającej, Międzynarodowego 

Zespołu Koordynującego oraz w Zgromadzeniu Ogólnym i Radzie Koordynatorów, dla 

których przygotowuje protokół i porządek obrad. 

-Jest odpowiedzialny za ochronę i dostęp do archiwum Wiary i Światła. 

- Będzie poddawany corocznie ocenie przez prezydenta Rady Zarządzającej, wspieranego 

przez koordynatora międzynarodowego i międzynarodowego skarbnika. 

 

 
 

Dodatek 7. Usunięcie z urzędu lub rezygnacja koordynatora 

 
Można prosić o usunięcie z urzędu (lub rezygnację) koordynatora lub wicekoordynatora, jeśli 

doszło do ustania regularnej komunikacji lub udziału w życiu ruchu przez dłuższy okres 

czasu, ze względu na brak dostępności, kompetencji lub inne poważne trudności. Po 

konsultacji 

ze wspólnotą/członkami Rady Prowincji, wicekoordynator, który towarzyszy wspólnocie/ 

prowincji zwraca się z prośbą do Rady Prowincji (w przypadku wspólnoty) lub do Rady 

Zarządzającej (w przypadku prowincji). Rada Prowincji lub Rada Zarządzająca zasięga 

najpierw opinii koordynatorów, pochodzących z zainteresowanych obszarów przed 

podjęciem ostatecznej decyzji. 
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Dodatek 8. Historia Konstytucji 

 
Konstytucja została przedstawiona na Zgromadzeniu Ogólnym 26 października 1980 

(w Lourdes). Została tymczasowo przyjęta na okres 1 roku. Przeanalizowana i poprawiona 

przez koordynatorów krajowych, konstytucja została jednomyślnie przyjęta przez 

Zgromadzenie Ogólne w 1982 (Wetherby, Anglia). Kolejne poprawki były przyjmowane 

przez Zgromadzenia Generalne w 1984 (Rzym), 1986 (San Domingo), 1990 (Edynburg), 

1994 (Warszawa), 1998 (Quebec), 2002 (Rzym), 2008 (Lourdes) i 2013 (Leeds). 
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