ZASADY WYBORU
LIDERA GRUPY ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
DIECEZJI GLIWICKIEJ
Słownik użytych pojęć:
Lider grupy

osoba świecka stojąca na czele Grupy, odpowiedzialna przed
Opiekunem Duchownym i Koordynatorami Diecezjalnymi;

Grupa

grupa modlitewna lub wspólnota pozostająca w koordynacji
Odnowy w Duchu Świętym diecezji gliwickiej;

Opiekun Duchowny

kapłan wyznaczony przez proboszcza parafii lub biskupa do
opieki nad grupą;

Animator grupy dzielenia

osoba prowadząca spotkania Grupy dzielenia;

Grupa dzielenia

mniejsza komórka
i członków;

Rada Grupy

Lider, Animatorzy i Opiekun Duchowny;

Grupy

składająca

się

z

Animatora

§1
Wyboru Lidera dokonują członkowie grupy, którzy przynajmniej od 1 roku regularnie
uczestniczą w spotkaniach wspólnoty i grupy dzielenia (o ile takie grupy istnieją).
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§2
Wybory organizuje, przeprowadza i nadzoruje Rada Grupy pod przewodnictwem
Opiekuna Duchownego (o ile grupa posiada takiego Opiekuna).
Z organizacji i nadzoru nad wyborami dotychczasowy Lider pozostaje wyłączony.

§3
1. Wybory powinny zostać przeprowadzone nie później niż w dniu upływu kadencji
dotychczasowego Lidera.
2. Informację o planowanych wyborach należy podać nie później niż 30 dni przed
wyborami na spotkaniu modlitewnym grupy.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania dotychczasowego Lidera wybory powinny być
przeprowadzone niezwłocznie.

1.
2.

§4
Wybory przeprowadzane są podczas spotkania, w którym mają możliwość uczestniczyć
wszyscy uprawnieni do głosowania.
Z wyborów winien być sporządzony protokół w 3 egz. dla Grupy, Opiekuna
Duchownego i Koordynatorów Diecezjalnych. Protokół winien zawierać liczbę głosów
oddanych na poszczególnych kandydatów.
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§5
Kandydatem na Lidera może być członek grupy uczestniczący w jej życiu przynajmniej
od 3 lat.
Rada Grupy pyta potencjalnych kandydatów o zgodę na kandydowanie. Listę
kandydatów ogłasza się najpóźniej w dniu ogłoszenia terminu wyborów.
§6
Głosowanie dokonywane jest spośród kandydatów pisemnie w sposób tajny.
Każdej osobie uprawnionej do głosowania przysługuje jeden głos.
Liderem zostaje osoba, która uzyska największą ilość głosów, przy czym musi być to
ilość bezwzględna (50% oddanych głosów +1).
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał większości bezwzględnej, przeprowadza się
dodatkową turę wyborów między dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą ilość
głosów. Kolejną turę wyborów wygrywa ta osoba, która otrzymała największą ilość
głosów.

§7
Wybór Lidera wymaga akceptacji Opiekuna Grupy oraz Koordynatorów Diecezjalnych. W
przypadku braku akceptacji należy powtórzyć wybory.
§8
Kadencja Lidera wynosi 3 lata. Funkcja Lidera może być sprawowana przez więcej niż 1
kadencję.
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§9
W przypadku nowo powstających grup tymczasowo powołuje się Lidera na 1 rok.
Kandydaturę po konsultacji z Grupą zgłasza Opiekun Duchowny Koordynatorom
Diecezjalnym. Jeżeli kandydatura nie zostanie zaakceptowana, należy szukać kolejnej.
W grupach nie posiadających dotychczas zasad wyboru Lidera i określonej długości
kadencji, należy przeprowadzić wybory Lidera w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia zasad
opisanych w niniejszym dokumencie.
Dopuszcza się zastosowanie odrębnych zasad dla danej Grupy po ich skonsultowaniu i
zatwierdzeniu przez Koordynatorów Diecezjalnych.

Gliwice, 26 kwietnia 2014r.

