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Wiara i Światło zasadniczo różni się od innych organizacji 
odpowiedzialnych za pomoc osobom niepełnosprawnym: szkół, 
ośrodków, domów, placówek opiekuńczych, poradnictwa i usług 
społecznych itp. 
 
W związku z tym, wszystko, co dotyczy pieniędzy w Wierze 
i Świetle, musi być zgodne z naszą wizją: pozwalamy osobom 
niepełnosprawnym przemieniać nas, stawiając przyjaźń i radość 
z tej relacji na pierwszym miejscu. 
Pieniądze to tylko jeden ze sposobów służących realizacji tej 
wizji. 
Opierając się na historii Wiary i Światła, mocno wierzymy, że Pan 
zawsze daje nam to, czego potrzebujemy, jeśli Mu zaufamy 
i damy z siebie wszystko. 
 
 
Wymagania 

Codzienne życie wspólnoty nie wymaga żadnych 
środków z zewnątrz. Musimy uważać, aby nie szukać pieniędzy 
ani nie gromadzić ich w imieniu wspólnoty, chyba że jest 
to konieczne do pokrycia bieżących wydatków i wniesienia 
wkładu do Wiary i Światła na poziomie prowincji 
i międzynarodowym. 

Fundusze wspólnoty zwykle składają się ze składek 
od członków i/lub pieniędzy zebranych w ramach akcji 
wspólnotowych, takich jak sprzedaż ciast, kartek, drobnych 
przedmiotów rzemieślniczych, wydarzeń itp. 

Istnieje poważne ryzyko, że wspólnota podąża 
w „niewłaściwym kierunku”, jeśli jej członkowie czerpią 
korzyści z zasobów wspólnoty lub uzyskują od niej pomoc 
materialną, albo przeciwnie, finansowo cierpią z powodu 
swojego uczestnictwa. 

W przypadku działań związanych z czasem wierności 
(czwarty czas), takich jak obozy wakacyjne lub pielgrzymki, 
zbieranie funduszy musi być ograniczone wyłącznie do pokrycia 
kosztów tych wydarzeń. 
  



3 

 

Zbieranie funduszy  
W przypadku darowizn i dotacji należy przestrzegać 
następujących zasad: 

1. Osoby wspierające finansowo Wiarę i Światło, muszą zostać 
wyraźnie poinformowane, że środki pieniężne nie mają 
na celu materialnej pomocy poszczególnym członkom, 
ale mają być wykorzystywane do prowadzenia ruchu i jego 
wspólnot lub do realizacji konkretnego projektu 
(pielgrzymka, spotkanie, formacja). Apel o datki opiera się 
zatem na głębokim znaczeniu misji Wiary i Światła. 

2. To, co dotyczy zasobów, odnosi się również do sposobu 
wykorzystania pieniędzy: żadna jednostka Wiary i Światła 
(wspólnota lub prowincja) nie może, w imię Wiary i Światła, 
finansowo wspierać placówki, która pomaga ludziom: 
szkoły, mieszkalnictwa, organizacji humanitarnej, 
organizacji samopomocy społecznej itp. 

3. Wnioski kierowane do organizacji międzynarodowych 
o pomoc lub dotacje są składane do międzynarodowego 
zespołu w celu zatwierdzenia, aby uniknąć składania wielu 
wniosków do tej samej organizacji oraz by potwierdzić 
ich zasadność.  

4. Kiedy ubiegamy się o dotacje, zaleca się, abyśmy podkreślili 
koszty formacji. Spotkania, dokumenty i sesje: wszystkie 
one, to formy naszej formacji. Koszt tych działań wynosi 
zazwyczaj od 60 do 70% wydatków budżetu prowincji. 

 

1. Zasady rachunkowości 

Istnieją zasady finansowe wspólne dla wszystkich poziomów 
Wiary i Światła: wspólnota, prowincja i poziom międzynarodowy. 
 
a) Rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. 

b) Zebrane środki są przechowywane na rachunku bankowym 

jednostki Wiary i Światła. Dla wspólnot, które nie są 

osobami prawnymi, wspólny rachunek otwiera Skarbnik 

i Koordynator wspólnoty.  
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c) Na poziomie międzynarodowym Wiary i Światła konta 

są przedstawiane w euro. 

d) Każdy zapis księgowy wymaga odpowiedniego dowodu 

księgowego (paragon, faktura) podpisanego przez osobę 

upoważnioną do dokonania transakcji. 

e) Przekazywanie środków powinno być dokonywane 

przelewami bankowymi lub za pośrednictwem strony 

internetowej, aby zapewnić możliwość śledzenia transakcji. 

f) Jakikolwiek przepływ środków pieniężnych za pomocą 

transakcji gotówkowej wymaga procedury, w którą 

zaangażowane są co najmniej dwie osoby: jedna podpisuje 

dowód księgowy, a druga weryfikuje go. 

g) Saldo na koniec roku finansowego danej 

wspólnoty/prowincji musi być minimalne i nigdy 

nie powinno przekraczać bezpośredniego 

zapotrzebowania. Zdecydowanie nigdy nie powinno 

przekraczać kwoty wymaganej na jeden rok działania. 

Nadwyżkę można rozważyć tylko wtedy, gdy podjęto 

decyzję w sprawie konkretnego projektu, a jego 

finansowanie musi nastąpić w krótkim terminie. 

Potencjalne nadwyżki powinny zawsze być przekazywane 

na poziom wyżej (nadwyżki wspólnoty na poziom 

prowincji, prowincji na poziom międzynarodowy). 

h) Budżety 

− Na koniec każdego roku wspólnota ustala budżet 

na nadchodzący rok obrotowy i przesyła go do prowincji 

w celu zatwierdzenia. 

− Podobnie, każda prowincja określa swój budżet 

na nadchodzący rok i przesyła go do zatwierdzenia 

do swojego Wicekoordynatora Międzynarodowego. 

− Wicekoordynatorzy Międzynarodowi przekazują budżety 

swoich prowincji do Sekretariatu z wszelkimi uwagami, 

które ich zdaniem będą przydatne. 
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i) Monitorowanie i kontrola kont 
W pierwszym kwartale każdego roku wszystkie jednostki 
Wiary i Światła muszą przedłożyć podmiotowi 
znajdującemu się powyżej, przygotowane rachunki (konta) 
z poprzedniego roku obrotowego i budżet na bieżący rok. 

− Wspólnoty wysyłają swoje konta do Skarbników 

Prowincji, którzy wydają swoją opinię o nich. 

− Skarbnicy Prowincji przekazują konta do swoich 

Wicekoordynatorów Międzynarodowych, którzy 

opiniują je. 

− Wicekoordynatorzy Międzynarodowi wysyłają rachunki 

ze swoich prowincji, do których dodali komentarze 

wynikające z przeprowadzonej przez nich analizy, 

do Sekretariatu Międzynarodowego. 
j) Ustalenie limitów zobowiązań finansowych 

Każdy Wicekoordynator Międzynarodowy musi określić 
kwotę wydatków, które mogą zostać poniesione przy 
obecności (podpis) jednej lub więcej osób składających 
mu/jej raport. Każdego roku tabele te należy przesyłać 
do Sekretariatu Międzynarodowego w tym samym czasie, 
co rachunki prowincji. 

 

Przejrzystość i profesjonalizm są podstawowymi wymogami 

księgowości w Wierze i Świetle. 

 
 

2. Wkład finansowy 

a) Każda uznana prowincja musi wnieść wkład finansowy 
do Stowarzyszenia Międzynarodowego, by możliwe było 
utrzymanie jego działalności. Ten roczny wkład składa się 
ze składek wniesionych przez członków i/lub poprzez akcje 
zbierania funduszy. 
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b) Składki 

Roczne składki członków wspólnot mają pokryć: 

− Podstawowe minimalne potrzeby wspólnoty 

w prowincji.  

− Potrzeby prowincji określone przez Radę Prowincji 

w  celu realizacji działań określonych przez 

Zgromadzenie Prowincji. 

− Potrzeby związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia 

Międzynarodowego określone przez Radę Zarządzającą. 

− Każda wspólnota określa kwotę, o którą powinna 

poprosić każdego ze swoich członków, kierując się 

jasnymi i uczciwymi kryteriami. 
 
 
 
c) Płatność  

Co roku Koordynator Wspólnoty przekazuje Skarbnikowi 
Prowincji składki, o które prosił na rzecz prowincji 
i poziomu międzynarodowego oraz wskazuje całkowitą 
liczbę otrzymanych indywidualnych składek. Skarbnik 
Prowincji przechowuje część otrzymanych składek na rzecz 
prowincji i płaci część przeznaczoną na poziom 
międzynarodowy Sekretariatowi Międzynarodowemu 
na podstawie kwoty, która została zadeklarowana 
na początku roku. 
Kwota ta jest obliczana przez prowincję po uwzględnieniu 
możliwości wszystkich wspólnot. Uwzględnia także wysiłki 
solidarnościowe wspólnot na rzecz tych najuboższych. 

 

3. Solidarność jako pomoc na poziomie 
międzynarodowym 

a) Prowincja, która pragnie otrzymać wsparcie z funduszu 
solidarnościowego, musi przesłać projekty, do realizacji 
których będzie potrzebowała wsparcia, towarzyszącemu jej 
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Wicekoordynatorowi Międzynarodowemu. Wkład na poziomie 
prowincji musi wynosić co najmniej 10% wartości tych 
projektów. Budżet ten jest przedstawiany Radzie Zarządzającej 
przez Koordynatora Międzynarodowego i jego Zastępcę do 
zatwierdzenia lub nie. 
Środki z funduszu solidarnościowego wypłacane są przez 
szczebel międzynarodowy prowincji tylko na jej wniosek, za 
zgodą Wicekoordynatora Międzynarodowego, który jej 
towarzyszy. 
Prowincja-beneficjent wysyła raport ze zdjęciami 
i świadectwami do Sekretariatu Międzynarodowego Wiary 
i Światła. 

 
b) Wymiana pieniędzy z tytułu solidarności 

międzynarodowej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem 
Sekretariatu Międzynarodowego Wiary i Światła. 

W żadnym wypadku wspólnota lub prowincja nie są 
uprawnione do wysyłania pieniędzy w ramach solidarności 
bezpośrednio do wspólnoty w innej prowincji 

 

4. Zasady rozliczania kosztów podróży 
i zakwaterowania  

 
a) Koszt pokrywa jednostka zapraszająca.  
 

Przykład pierwszy: 

Koszt podróży i zakwaterowania Koordynatora Prowincji 

uczestniczącego w posiedzeniu Rady Koordynatorów jest 

opłacany przez prowincję. Koordynator może dokonać 

dobrowolnego osobistego wkładu. 
 

Przykład drugi: 

Koszty wizyty Wicekoordynatora Międzynarodowego 

w prowincji lub Wicekoordynatora Prowincji we wspólnocie są 
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pokrywane w następujący sposób: 
− koszty podróży, odpowiednio przez międzynarodową 

Wiarę i Światło lub prowincję, 
− zakwaterowanie przez zapraszającą prowincję lub 

wspólnotę. 
 
Wyjątek 
Prowincja, która zaprasza osobę X do uczestnictwa 
w spotkaniu prowincjonalnym, co do zasady pokrywa koszty 
(podróży i zakwaterowania) niezależnie od tego, na jakim 
poziomie w Wierze i Świetle (wspólnota/prowincja/ poziom 
międzynarodowy) osoba X służy. Prowincja informuje przy 
tym swojego Wicekoordynatora Międzynarodowego. 
 
b) Preferowane są najmniej kosztowne opcje podróży 

i zakwaterowania na wszystkich poziomach. 
− Miejsca spotkań muszą być zlokalizowane centralnie 

i  łatwo dostępne dla wszystkich uczestników, 
niedrogie, lecz wygodne oraz pozwalające 
na  samofinansowanie przez uczestników, gdy tylko jest 
to możliwe. 

− Transport publiczny powinien być używany zawsze, 
gdy jest to możliwe. 

− Podróże lotnicze powinny odbywać się klasą 
ekonomiczną możliwie najkrótszą drogą, unikając 
długiego oczekiwania związanego 
z międzylądowaniami. 

− Przy organizacji transportu lokalnego należy zachęcać 
do udziału wolontariuszy. 

− Należy unikać korzystania z taksówek, z wyjątkiem 
wyjątkowych przypadków. 

 
c) Gdy członek Rady Zarządzającej lub inny członek 

międzynarodowej Wiary i Światła podróżuje za granicę na 
zaproszenie prowincji, podróż ta i wynikające z niej koszty 
muszą zostać zgłoszone Skarbnikowi Międzynarodowemu 
i Sekretariatowi do informacji Rady Zarządzającej. 


