REGULAMIN ŚWIATOWEGO KONGRESU 2006
STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACOWNIKÓW SALEZJAŃSKICH
Art. 1. Światowy Kongres 2006
Światowy Kongres 2006, zwołany przez Przełożonego Generalnego Towarzystwa
Salezjańskiego św. Jana Bosko, jako Przełożony Stowarzyszenia Współpracowników
Salezjańskich, na propozycję Konsulty Światowej, ma jako specyficzny cel zatwierdzenie „ad
experimentum” Programu Życia Apostolskiego Stowarzyszenia.
Art. 2. Zwołanie
Reprezentanci Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich, zwołani
Przełożonego Generalnego Zgromadzenia salezjańskiego dnia 24 czerwca
przeprowadzić Światowy Kongres, zgodnie z normą obecnego Regulaminu.

przez
mogą

Art. 3. Organizacja Kongresu
§1. Wyznaczenie miejsca Kongresu i jego uczestnicy jest pozostawione Konsulcie światowej.
§2.
Światowy Koordynator, z mandatu Przełożonego Generalnego, przyjmuje
odpowiedzialność organizacyjną od strony wykonawczej i technicznej Zgromadzenia,
działając w porozumieniu ze Światowymi Konsulatorami oraz z pomocą Centralnego
Sekretariatu Wykonawczego (CSW).
§3.
Sekretariat Kongresu jest powierzony Sekretarzowi Konsulatorowi, który w
porozumieniu z CSW ustanowi odpowiednią ekipę.
Art. 4. Temat
W duchu art. 2, tematem Światowego Kongresu jest dzielenie się i zatwierdzenie ad
experimentum artykułów Programu Życia Apostolskiego (Statutu i Regulaminu
Wykonawczego).
Art. 5. Siedziba
Miejscem Światowego Kongresu 2006 zostało wyznaczone przez Światową Konsultę w
porozumieniu z CSW
„Salesianum”
przy Domu Generalnym Zgromadzenia
Salezjańskiego w Rzymie, w czasie od 9 – 12 listopada 2006.
Art. 6. Członkowie
Członkami Światowego Kongresu są:
1. Przełożony Generalny
2. Wikariusz Przełożonego Generalnego – Radca Rodziny Salezjańskiej
3. Radczyni Generalna Córek Maryi Wspomożycielki do Rodziny Salezjańskiej
4. Koordynator Generalny
5. Delegat Centralny
6. Reprezentantka Centralna CMW

7. Światowi Konsulatorzy reprezentujący 12 Regionów
8. Konsulatorzy z CSW
9. Koordynatorzy Inspektorialni lub ich reprezentanci prawnie zamianowani przez
radę inspektorialną
10. Koordynatorzy generalni emerytowani
11. jeden reprezentant z każdej Inspektorii, liczącej przynajmniej 150
Współpracowników, który towarzyszy Koordynatorowi Inspektorialnemu
12. jeden reprezentant zakonny z każdej rady inspektorialnej (delegat lub delegatka)
13. odpowiedzialni, delegaci i delegatki konferencji krajowych
14. jeden współpracownik, proponowany przez Konsulatora regionalnego,
reprezentujący wyjątkowe sytuacje obecne w Regionie.
Art. 7. Eksperci
Do uczestnictwa w Światowym Kongresie może być zaproszonych kilku ekspertów w celu
rozwiązywania ewentualnych trudności proceduralnych lub wyjaśniania powstających
problemów w trakcie obrad. Wyznaczenie ich należy do Prezydium, na ewentualną prośbę
Zgromadzenia.
Art. 8. Prezydium
§1. Do prezydium światowego Kongresu wchodzą:
1. Przewodniczący Zgromadzenia
2. Koordynator Generalny
3. Delegat Centralny
4. Reprezentantka Centralna dla CMW
§2. Przewodniczącym Zgromadzenia jest Przełożony Generalny lub jego Wikariusz, podczas
ich nieobecności przewodniczy jeden z członków Prezydium zgodnie z kolejnością podana w
poprzednim paragrafie.
Art. 9. Moderatorzy
§1. Moderatorzy Światowego Kongresu zostają wyznaczeni przez prezydium w liczbie
zapewniającej poprawne i sprawne obrady.
§2. Zadaniem moderatorem jest wyznaczanie czasu, kierowanie posiedzeniami, udzielanie
głosu w dyskusji, organizowanie dyskusji i głosowań.
Art. 10. Wprowadzenie do prac
Temat Światowego Kongresu zostanie wprowadzony przez Koordynatora Generalnego, który
wyjaśni procedurę, sposób i czas na interwencje oraz procedurę głosowań.
Art. 11. Wyborcy
§1. Na podstawie obecnego regulaminu prawo głosu mają wszyscy członkowie Światowego
Kongresu (art.6) z wyjątkiem tego co stanowi następny paragraf 2.

§2. Zakonnicy zaproszeni do głosowania nie mogą w liczbie przewyższać jednej trzeciej
wszystkich głosowań; w przeciwnym razie sami zakonnicy, na oddzielnym posiedzeniu,
wyznaczą autonomicznie mających prawo głosowania.
Art. 12. Komisja proceduralna
§1. Przełożony Generalny zamianuje odpowiednią komisję mającą następujące zadania:
1. Przyjmować ewentualne propozycje zmian i/lub uzupełnień Statutu lub
Regulaminu wykonawczego, poprawnie i jasno sformułowanych w języku
włoskim.
2. Weryfikować stosowność ewentualnych propozycji i ich zgodność z procesem
odnowy regularnie dokonującym się w ostatnich latach w Stowarzyszeniu.
3. Każda propozycja zmiany powinna być przedstawiona do 24 października 2006,
na papierze A 4 bezpośrednio do centralnego Sekretariatu wykonawczego i/lub
pocztą elektronicznej na adres email: cooperatori@sdb.org

§2. Skład Komisji:
1. Wikariusz Przełożonego Generalnego
2. Prawnik
3. Trzech Konsulatorów zaproponowanych przez Konsultę

Art. 13. Komisja wyborcza
§1. Komisja wyborcza złożona jest z trzech członków wybranych w gronie prezydium.

§2. Zadaniem Komisji wyborczej jest sprawdzać poprawność czynności głosowania.

Art. 14
Postępuje się zgodnie z przepisem kan. 119 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Dla ważności
głosowania musi być obecna absolutna większość posiadających prawo głosu. Artykuły
zatwierdza się „telefoto” lub poprzez podniesienie ręki. Na końcu zatwierdza się dwa teksty w
całości w niejawnym głosowaniu.

Uwagi końcowe: Kryteria dla ustalania uczestników
Uczestników Światowego Kongresu jest 302:
- 90 Koordynatorów Inspektorialnych
- 90 Delegatów/Delegatek
- 72 Inni Współpracownicy
(drugi przedstawiciel Inspektorii posiadających więcej niż 150 Współpracowników)
(jeden przedstawiciel z każdej szczególnej sytuacji miejsca wybrany przez każdego
Konsulatora światowego).
- 25 Spośród członków i współpracowników Światowej Konsulty (łącznie z tłumaczami i
konsulatorami emerytowanymi)
- 10 zaproszonych przez Przełożonego Generalnego
15 Przedstawicieli Konferencji krajowych

Przypomnienie
- Do 15 września należy przesłać potwierdzenie uczestnictwa wypełniając odpowiedni
formularz, który jest do dyspozycji również na stronie internetowej (od daty oficjalnego
ogłoszenia), pod groźbą wykluczenia.
- Jest przewidziane uczestnictwo w Kongresie, a więc możliwość zamieszkania w Domu
Generalnym tylko przez osoby, które uczestniczą w Zgromadzeniu i które wchodzą z racji
wyżej wymienionych.
- Każdy konsulator gwarantuje proporcje uczestników współpracowników młodych i
starszych
- Z konieczności organizacyjnej koordynatorzy inspektorii, które mają prawo drugiego
przedstawiciela będą musieli mieszkać w pokoju dwuosobowym

- Wszyscy uczestnicy są proszeni w duchu rodzinnym aby byli gotowi zaakceptować
trudności logistyczne, jakie mogą się pojawić.

