
 
Uchwała nr 1/I/2017 

I Diecezjalnej Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z dnia 22 września 2017 roku 

 
„Regulamin Diecezjalnej Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie 

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej” 

§ 1 

Na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej” Moderator Diecezjalny przewodniczy Diecezjalnej Kongregacji 
Diakonii. Może on powołać do przewodniczenia całości obrad lub poszczególnych sesji inne 
osoby jako Przewodniczącego (ch) Kongregacji. Moderator Diecezjalny ustala także porządek 
obrad Diecezjalnej Kongregacji Diakonii.  

§ 2 

Na podstawie § 11 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej” Diecezjalna Kongregacja Diakonii gromadzi członków 
Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”. Ich 
liczbę i sposób powoływania określa Diecezjalna Diakonia Jedności. Osoby te określa się 
mianem delegatów lub uczestników Kongregacji Diecezjalnej i tylko oni mogą wziąć udział 
w głosowaniach zarządzanych podczas Kongregacji. 

§ 3 

Do udziału w Diecezjalnej Kongregacji Odpowiedzialnych można zaprosić także inne osoby 
w charakterze gości, obserwatorów lub służb (np. liturgicznej, muzycznej, technicznej), które 
uczestnicząc w Kongregacji nie mogą jednak uczestniczyć w głosowaniach zarządzanych 
podczas Kongregacji. Mogą jednak uczestniczyć w dyskusjach, jeśli tylko Moderator 
Diecezjalny lub Przewodniczący obrad udzieli im głosu. 

§ 4 

1. Dla ułatwienia prac Kongregacji Moderator Diecezjalny powołuje na początku Sekretariat 
Kongregacji, którego zadaniem jest obsługa Kongregacji Diecezjalnej. Moderator Diecezjalny 
wskazuje także głównego Sekretarza Kongregacji, którego zadaniem jest dokumentowanie 
przebiegu Kongregacji osobiście lub przez wskazane przez siebie inne osoby z Sekretariatu 
Kongregacji. Sekretariat Kongregacji wykonuje polecenia Moderatora Diecezjalnego lub 
Przewodniczącego obrad, troszczy się o wszelkie sprawy organizacyjne oraz współpracuje z 
Komisją Skrutacyjną i Komisją Prawną z chwilą ich powołania. 
2. W skład Sekretariatu Kongregacji mogą wchodzić osoby spoza uczestników kongregacji. 
 

§ 5 

Każdy delegat Kongregacji może złożyć wniosek o przyjęcie uchwały w jakiejkolwiek 
kwestii. O ile to możliwe, wniosek winien być dostarczony Moderatorowi Diecezjalnemu na 



piśmie przed rozpoczęciem. Kongregacji. W trakcie Kongregacji wnioski przyjmuje Komisja 
Prawna. 

§ 6 

Po rozpoczęciu Diecezjalnej Kongregacji Diakonii dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej 
w liczbie 3 osób oraz Komisji Prawnej w liczbie 4 osób. Kandydatów do Komisji 
Skrutacyjnej oraz Komisji Prawnej przedstawia delegatom Kongregacji Moderator 
Diecezjalny. W pierwszym etapie wybory dokonują się poprzez aklamację. Jeśli nie będzie 
głosów przeciwnych uważa się kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji 
prawnej za powołanych. Jeśli będą głosy przeciwne należy przeprowadzić oddzielne 
głosowania. Wówczas delegatom Kongregacji Sekretariat rozdaje listy uczestników 
Kongregacji na której delegaci zaznaczają odpowiednią liczbę osób stawiając przy ich 
nazwisku znak X (w przypadku Komisji Skrutacyjnej zaznacza się 3 osoby, zaś w przypadku 
Komisji Prawnej 4 osoby). Członkami Komisji zostają osoby, które uzyskały kolejno 
największa liczbę głosów. W przypadku gdy dwie kolejne osoby uzyskały tę samą liczbę 
głosów wówczas członkiem danej Komisji zostaje osoba starsza wiekiem. 
 

§ 7 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Prawnej wybierają spośród siebie 
Przewodniczących i niezwłocznie podają nazwisko osoby wybranej na Przewodniczącego 
Moderatorowi Diecezjalnemu, który ogłasza to wszystkim delegatom Kongregacji. Z chwilą 
ogłoszenia przez Moderatora Diecezjalnego wybranych Przewodniczących Komisji 
Skrutacyjnej oraz Komisji Prawnej komisje te rozpoczynają swoje prace ściśle współpracując 
z Sekretariatem Kongregacji. 

§ 8 

Komisja Skrutacyjna przeprowadza i kontroluje przebieg głosowań uchwał i wyborów. Po 
zakończeniu Kongregacji przekazuje Sekretariatowi Kongregacji dokumentację z przebiegu 
wyborów i uchwal w formie protokołów. 

§ 9 

Komisja Prawna dokonuje przeglądu przygotowanych wcześniej i złożonych u Moderatora 
Diecezjalnego lub zgłoszonych w trakcie Kongregacji projektów dokumentów i uchwał oraz 
prezentuje je uczestnikom Kongregacji. Po prezentacji uczestnikom Kongregacji  
rekomenduje je Komisji Skrutacyjnej w celu poddania pod głosowanie. 

§ 10 

Sytuacje nie przewidziane w niniejszym regulaminie normuje Moderator Diecezjalny. 

§ 11 

Regulamin wchodzi w życie z chwilą przyjęcia. 

(-) ks. Adrian Put 



Moderator diecezjalny 
Ruchu Światło-Życie 

 


