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PORZĄDEK ODPRAWIANIA KAPITUŁY 

GENERALNEJ 
 

CZĘŚ C  PIERWŚZA 
 

PRZEPIŚY OGO LNE 

 

Rozdział I: Zwołanie Kapituły Generalnej 

Kapituła zwyczajna i nadzwyczajna 

Art.1  Kapituły generalne są zwyczajne i nadzwyczajne. 

§ 1. Kapituła generalna zwyczajna, na której między innymi należy 
dokonać wyborów na urzędy generalne Zakonu, zostaje zwołana co 
sześć lat, blisko Zesłania Ducha Świętego, o ile Ministrowi 
generalnemu za zgodą jego Rady nie wyda się bardziej stosownym 
inna pora roku (Konst. 124,2). 

§ 2. Nadzwyczajna Kapituła generalna zostaje zwołana przez 
Ministra generalnego za zgodą jego Rady stosownie do 
szczególnych potrzeb za każdym razem, gdy trzeba zająć się 
sprawami wielkiej wagi dotyczącymi życia i działalności Zakonu 
(Konst. 124.3). 

Zwołanie Kapituły 

Art.2  Zwołanie Kapituły dokonuje się prawomocnie przez Listy okólne 
podpisane przez Ministra generalnego, zgodnie z art. 47 i 49. 
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Obowiązek uczestnictwa w Kapitule 

Art.3  Wszyscy Kapitulni, zarówno na mocy prawa jak i wybrani jako 
Delegaci, mają obowiązek uczestniczenia w Kapitule Generalnej; 
jeśli ktoś ze względu na chorobę albo na inną słuszną przyczynę nie 
może przybyć na Kapitułę, należy niezwłocznie powiadomić o tym 
Ministra generalnego, tak aby po przedstawieniu Ministrowi 
generalnemu przyczyny nieobecności, zastępca kapitulnego mógł 
przybyć w odpowiednim czasie. 

Wyjazd 

Art.4:  Nikomu ze zobowiązanych do uczestnictwa w Kapitule generalnej 
wolno wyjechać zanim Kapituła zostanie prawomocnie 
zakończona, chyba że Przewodniczący Kapituły, po zaznajomineiu 
się i zaaprobowaniu przyczyny wyjazdu, nie udzieli pozwolenia na 
opuszczenie Kapituły.  

Nieobecność 

Art.5  Kto nie może być obecny na jakimś posiedzeniu ogólnym albo na 
zebraniu Komisji, ma przedstawić powód nieobecności zarówno 
Przewodniczącemu Kapituły jak również Przewodniczącemu 
Komisji. 

Rozdział II: Delegaci i zastępcy 

Delegaci i zastępcy 

Art.6  

§ 1. W każdej Prowincji na każdych stu braci profesów wszyscy 
bracia po ślubach wieczystych mają wybrać jednego Delegata i jego 
zastępcę. (Ordynacje Kapituł Generalnych = OKG 8/9,1) 
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Głos czynny i bierny 

Art.7 Przy wyborze delegatów wszyscy bracia po ślubach wieczystych 
posiadają głos czynny i bierny (por. OKG 8/9,1). 

 

Niemożliwość uczestnictwa w Kapitule 

Art .8 
§ 1. Jeśli jakiś Minister prowincjalny jest przeszkodzony z 
poważnej przyczyny, znanej Ministrowi generalnemu, albo jeśli 
jego urząd jest opróżniony, w Kapitule ma uczestniczyć Wikariusz 
Prowincjalny (Konst. 124,5). Jeśli również Wikariusz byłby 
przeszkodzony, wówczas w Kapitule powinien uczestniczyć Radny, 
który następuje po nim w porządku wyboru. Jeśli jakiś Kustosz jest 
przeszkodzony z poważnej przyczyny, w Kapitule powinien 
uczestniczyć pierwszy Radny Kustodii.  

§ 2. Jeśli jakiś Delegat jest przeszkodzony, w jego miejsce 
powinien uczestniczyć jego zastępca; jeśli natomiast także ten 
byłby przeszkodzony, w Kapitule powinien uczestniczyć ten brat, 
który w wyborach Delegata albo jego Zastępcy otrzymał zaraz po 
nich największą liczbę głosów.  

§ 3. W naprawdę wyjątkowym przypadku, w którym z poważnych 
przyczyn zarówno Kapitulny na podstawie prawa jak i Delegat lub 
jego Zastępca byliby przeszkodzeni w uczestnictwie w Kapitule, 
może zostać wezwany, według rozeznania Ministra generalnego i 
jego Rady, inny dyspozycyjny brat z tej samej Prowincji lub 
Kustodii.  

 

Rozdział III: Głos czynny i bierny 

Głos czynny 
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Art. 9 

§ 1. Na Kapitule generalnej − zarówno zwyczajnej jak i 
nadzwyczajnej − głos czynny posiadają: Minister generalny, 
Wikariusz generalny, Radni generalni, ostatni Minister 
generalny bezpośrednio po wygaśnięciu jego kadencji i aż do 
następnej Zwyczajnej Kapituły generalnej włącznie, 
Ministrowie prowincjalni, Kustosze, Sekretarz generalny, 
Prokurator generalny, Delegaci Prowincji i inni bracia po 
ślubach wieczystych zgodnie z przepisami ustanowionymi w 
Ordynacjach Kapituł Generalnych (Konst. 124.4; por. OKG 8/8). 
§ 2. Każda Konferencja Wyższych Przełożonych powinna wybrać 
jednego brata laika po ślubach wieczystych jako Delegata na 
kapitułę, zgodnie ze sposobem ustalonym przez Statut każdej 
Konferencji (OKG 8/8). 

Głos bierny 

Art. 10  Gdy chodzi o głos bierny: mogą być wybrani na urząd Ministra 
generalnego wszyscy bracia po ślubach wieczystych, którzy 
przynajmniej trzy lata temu złożyli profesję wieczystą (por. Konst. 
123,6). 

Reelekcja 

Art. 11 

§ 1. Ustępujący Minister generalny: 

a) może zostać ponownie wybrany tylko na jedno 
bezpośrednio następujące sześciolecie, z zachowaniem 
prawa do postulacji (Konst. 125,2; 123,7); 
 b) przy wyborze Radnych generalnych ma tylko głos 
czynny (Konst. 125,4); 

§ 2. Wikariusz generalny i Radni mają zawsze prawo być ponownie 
wybrani. Jednakże na każdej kapitule przynajmniej połowa 
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Radnych wybranych na poprzedniej kapitule musi być zastąpiona 
nowymi (Konst. 125,5). 

 

Rozdział IV: Różne Funkcje i Urzędy na Kapitule 

Przewodniczenie 

Art. 12 Kapitule przewodniczy Minister Generalny, a gdy jest 
nieobecny lub przeszkodzony, zastępuje go ten, kto posiada 
starszeństwo zgodnie z precedencją według profesji czasowej. 

Rada Przewodnicząca 

Art. 13 
§ 1. Wchodzą w skład Ray Przewodniczącej: 

a) Przewodniczący Kapituły; 

b) Radni wybrani przez poszczególne Grupy. 

§ 2. Jeżeli członkowie tak utworzonej Rady są w liczbie parzystej, 
do Rad nalezy dodać jeszcze jednego członka wyłonionego z 
najliczniejszej Grupy, tak aby osiągnąć liczbę nieparzystą.  

§ 3. Do zadań Rady Przewodniczącej należy czuwanie, aby 
Porządek Kapituły był poprawnie zachowywany, oraz 
rozwiązywanie wątpliwości i trudności. Powinna być ona 
zwoływana często dla zajęcia się sprawami ogólnymi, tak aby prace 
kapitulne mogły się szybko posuwać naprzód.  

§ 4. Rada Przewodnicząca powinna wybrać swojego 
Wiceprzewodniczącego spośród członków tejże Rady. 
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Moderatorzy 

Art. 14 
§ 1. Trzej Moderatorzy prowadzą na zmianę posiedzenia ogólne ze 
strony tego, co dotyczy poprawnego porządku dyskusji i wymogów 
głosowania.  

§ 2. Kapituła, jeśli uzna to za stosowne, może zawsze zmienić 
Moderatorów. 

Sekretariat Kapituły 

Art. 15 
§ 1. Sekretariat Kapituły składa się z różnych członków, takich jak: 
Sekretarz Kapituły, Skrutatorzy, Aktuariusze, Biegli, maszyniści 
albo pisarze, tłumacze symultaniczni i tłumacze dokumentów, 
obsługa urządzeń technicznych.  

§ 2. Wszystkie akta i dokumenty powinny być zbierane i 
rozprowadzane za pośrednictwem Sekretariatu Kapituły. 

Sekretarz Kapituły 

Art. 16 
§ 1. Sekretarz Kapituły wyświadcza pomoc Przewodniczącemu, 
Radzie Przewodniczącej i Moderatorom, oraz stoi na czele 
Urzędników Sekretariatu Kapituły. 

§ 2. Do szczególnych zadań Sekretariatu Kapituły należy:  

a) przygotowywanie, za zgodą Rady Przewodniczącej, 
porządek posiedzeń ogólnych, ustalanie listy braci, którzy 
chcą przemawiać na posiedzeniach ogólnych, i 
powiadamianie Kapitulnych w odpowiednim czasie o tym, co 
należy zrobić; 
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b) powielanie kopii tekstów, relacji, poprawek do 
przeanalizowania oraz rozprowadzanie ich Braciom 
Kapitulnym i Biegłym; ogłaszanie wyników głosowania; 

c) podpisywanie akt posiedzeń ogólnych napisanych przez 
Aktuariuszy i staranne zbieranie wszystkich akt i 
dokumentów Kapituły, układanie ich w porządku oraz ich 
przechowywanie, tak aby następnie mogły być w odpowiedni 
sposób opublikowane.  

Wicesekretarze Kapituły  

Art. 17 Wicesekretarze Kapituły, których musi być przynajmniej dwóch, 
pomagają Sekretarzowi Kapituły i zastępują go w wypadku, 
gdyby był nieobecny lub przeszkodzony. 

Aktuariusze 

Art. 18 Aktuariusze sporządzają na piśmie relację o kwestiach poruszanych 
na poszczególnych posiedzeniach ogólnych i przekazują ją do 
Sekretariatu Kapituły.  

Skrutatorzy 

Art. 19 
§ 1. Zadaniem Skrutatorów, których musi być przynajmniej trzech, 
wybranych spośród Kapitulnych, rozdawanie poszczególnym 
Kapitulnym kart do głosowania, ich zbieranie, analizowanie i 
podpisywanie protokołów głosowania.  

§. 2. Gdy chodzi o wybory lub głosowania, których dokonuje się na 
piśmie, Kapituła może mianować dodatkowych Skrutatorów, 
wybranych podobnie spośród Kapitulnych. Jednakże akta mają być 
podpisywane tylko przez trzech głównych Skrutatorów.  

  



 10 

Biegli 

Art. 20 
§ 1. Biegli, którzy towarzyszą Kapitule i wspomagają ją swoimi 
działaniami, uczestniczą w posiedzeniach ogólnych, ale nie 
przemawiają, jeśli nie są zapytani; świadczą pomoc każdej Komisji, 
współpracując z jej członkami, poprawiając teksty i przerabiając je.  

§ 2. Minister generalny razem ze swoją Radą, jeśli uzna to za 
stosowne, może włączyć do Biegłych technika odpowiedzialnego 
za sposób postępowania, który wskazując sposób działania może 
być pomocny Kapitule tak w fazie przygotowawczej jak i 
wykonawczej.  

Pisarze 

Art. 21 Pisarze albo maszynopisarze przygotowują dokumenty i 
powiadomienia oraz wszystkie inne komunikaty, które mają być 
czytane na Kapitule albo rozdane braciom.  

Tłumacze dokumentów i tłumacze symultaniczni 

Art. 22 
§ 1. Tłumacze i tłumacze symultaniczni tłumaczą na język grupy 
przemównienia i jakiekolwiek wystąpienia braci, dokonane ustnie 
lub na piśmie, a także akta, dokumenty i oficjalne komunikaty.  

§ 2. Wyboru tłumaczy dokonuje Minister generalny za zgodą 
swojej Rady. Ich liczba powinna być wystarczająca do tego, by 
prace Kapituły mogły szybko posuwać się naprzód.  

Obsługa narzędzi technicznych 

Art. 23  
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Zatrudnieni do obsługi narzędzi technicznych i mechanicznych 
troszczą się o ich poprawne funkcjonowanie. 

Obserwatorzy 

Art. 24 Jeśli to się podoba Kapitule, mogą na nią zostać zaproszeni 
Obserwarorzy, nawet jeśli nie należa do Zakonu.  

Biuro informacyjne 

Art. 25 Powinno zostać ustanowione Biuro informacyjne, które pod 
kierownictwem Sekretariatu Kapituły ma redagować technicznie 
wiadomości i przekazywać je jak najszybciej Prowincjom i 
Kustodiom, a jeśli to się wyda stosowne, także prasie.  

Mianowanie Urzędników 

Art. 26 
§ 1. Przewodniczący Kapituły jest z urzędu także 
Przewodniczącym Rady Przewodniczącej. Pozostali jej członkowie 
zostają wybrani przez Kapitułę. Każda Grupa może zaproponować 
jednego lub więcej kandydatów. Jeśli dana grupa proponuje tylko 
jednego kandydata, wybór może nastąpić przez podniesienie ręki 
albo w inny podobny sposób. Jeżeli jakaś grupa proponuje więcej 
kandydatów, wyboru dokonuje się przez tajne głosowanie i 
wystarcza względna większość głosów.  

§ 2. Skrutatorów, którzy muszą zostać wybrani spośród 
Kapitulnych, proponuje Rada Przewodnicząca, a zatwierdza ich 
Kapituła.  

§ 3. Moderatorzy posiedzeń ogólnych, Sekretarz i Wicesekretarze 
Kapituły niekoniecznie muszą być Kapitulnymi.  

§ 4. Moderatorów posiedzeń ogólnych i Sekretarza Kapituły 
przedstawia Minister generalny za zgodą swojej Rady, po odbyciu 
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wcześniejszych konsulatcji, i − z poszanowaniem prawa 
Kapitulnych − zostają wybrani przez Kapitulnych.  

§ 5. Wicesekretarze, po odbyciu wcześniejszych konsultacji, zostają 
mianowani przez Ministra generalnego za zgodą jego Rady, a 
potwierdzeni przez Kapitułę.  

§ 6. Eksperci (Biegli), gli Tłumacze symultaniczni, Aktuariusze, 
Tłumacze, Pisarze i inni Urzędnicy są mianowani przez Ministra 
generalnego za zgodą jego Rady. Ich potwierdzenie odbywa się 
przez podniesienie ręki lub w inny podobny sposób. 

Spis osób 

Art. 27 Na początku Kapituły każdy Kapitulny ma dostać do ręki listę 
wszystkich braci Kapitulnych; jednak następnie − mając na uwadze 
art. 58 − ma być sporządzona i rozdana nowa lista, na której ma być 
wyszczególnione nazwisko, status i urząd, jaki każdy ma 
sprawować na Kapitule.  

Zastępowanie osób 

Art. 28 Jeśli ktoś z tych, którzy sprawują jakiś urząd kapitulny, miałby go 
opróżnić, ma zostać zastąpiony przez kogoś innego, zachowując to, 
co należy zachować.  

 

Rozdział V: Grupy 

Ustanowienie Grupy 

Art. 29 § 1 Na początku kapituły bracia kapitulni gromadzą się jak 
najszybciej, aby w sposób dowolny utworzyć określone grupy tej 
samej narodowości albo tego samego języka, albo regionu, albo 
według innego kryterium.  
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§ 2 Rada Przewodnicząca niech się postara o uniknięcie zbytniej 
dysproporcji między grupami, dzieląc największe lub łącząc 
najmniejsze, według tego co słuszne.  

Art. 30 
§ 1 Głównym zadaniem Grup jest uzgodnienie wspólnego kierunku 
co do tego, co się zrobiło albo co należy robić na Kapitule, a także 
w stosownym czasie proponować Radzie Przewodniczącej wspólne 
propozycje i uwagi.  

§ 2. Grupy mają współpracować między sobą poprzez wymianę 
dokumentów i poprzez rozmowy w procedowaniu spraw i w 
przygotowywaniu wyborów. Nic nie stoi na przeszkodzie w tym, 
aby ktoś zabrał głos w Grupie innej niż jego własna.  

Kandydaci 

Art. 31 
§ 1. Dla wyznaczenia kandydatów do wyborów kilka grup może się 
razem spotkać, aby zaproponować jednego lub więcej kandydatów.  

§ 2. Przy wyborze Radnych generalnych należy pamiętać o różnych 
kryteriach dla jak najlepszej posługi Zakonowi, zwłaszcza o 
różnorodności kulturowej regionów i Kościołów lokalnych, oraz o 
liczbie braci i Okręgów w poszczególnych regionach.  

Metodologia prac 

Art. 32 
§ 1. Każda Grupa stosuje metodę pracy, jaka mu się wyda 
najbardziej stosowna.  

§ 2. Grupy mogą wezwać na swoje zebrania Biegłych Kapituły.   



 14 

Rozdział VI: Komisje Kapitulne 

Liczba Komisji 

Art. 33  Należy ustanowić tyle Komisji, ile na Kapitule wyda się 
konieczne i stosowne. Ponadto, jeżeli konieczność lub potrzeba 
tego wymagała, mogą zostać ustanowione Komisje mieszane, 
zgodnie z Art. 36,3.  

Członkowie Komisji 

Art. 34 
§ 1. Każda Komisja zwykle składa się z przynajmniej dziewięciu 
Kapitulnych i kilku Biegłych, mając na uwadze szczególną biegłość 
każdego z członków i zachowując, na ile to możliwe, 
reprezentatywność różnych regionów i języków. 

§ 2. Poszczególni Kapitulni i Biegli nie mogą być zapisani 
jednocześnie jako członkowie więcej niż jednej Komisji; jednakże 
Przewodniczący jakiejkolwiek Komisji, jeśli uzna za stosowne, 
może się skonsultować z jakimkolwiek Biegłym.  

Wybór członków 

Art. 35 
§ 1. Po uprzedniej konsultacji i po przedstawieniu ze strony Grup, 
członkowie każdej Komisji zostają wybrani przez Kapitułę za 
pomocą jednej karty i jednego głosowania, przy względnej 
większości głosów. Natomiast Biegli zatrudnieni w poszczególnych 
Komisjach zostają wyznaczeni przez Radę Przewodniczącą, 
wysłuchawszy członków zainteresowanej Komisji. 

§ 2. Członkowie Rady Przewodniczącej, Moderatorzy i Sekretarz 
Kapituły nie mogą być wybrani na członków Komisji.  
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§ 3. Poszczególne Komisje powinny wybrać spośród swoich 
członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.  

Zadania Komisji 

Art. 36 
§ 1. Główne zadanie Komisji polega na poprawianiu i przerabianiu 
tekstów, zgodnie z przepisami art. 77, 78, 80 ed 83. 

§ 2. Jeśli to będzie stosowne, dana Komisja może się podzielić na 
podkomisje dla przeanalizowania, wyjaśnienia i przedyskutowania 
propozycji.  

§ 3. Gdyby pewne poprawki leżały w kompetencjach dwóch lub 
większej liczby Komsji, mogą one zostać powierzone Komisji 
mieszanej, która może zostać utworzona z członków już 
mianowanych do innych Komisji, za zgodą Rady Przewodniczącej.  

§ 4. Żaden tekst wypracowany lub poprawiony przez jakąś Komisję 
nie może być poddany pod głosowanie w Auli, jeśli najpierw nie 
został zaakceptowany przez Komisję zgromadzoną na walnym 
posiedzeniu.  

Zatwierdzone poprawki 

Art. 37 Po przeprowadzeniu głosowania nad poprawkami Przewodniczący 
kompetentnej Komisji troszczy się o włączenie zatwierdzonych 
poprawek do tekstu, a egzemplarz tak poprawionego tektu ma 
zostać rozdany, jak to powiedziano powyżej.  

Czas i miejsce pracy 

Art. 38 
§ 1. Przewodniczący każdej Komisji ma poinformować natychmiast 
odpowiednich członków o czasie i miejscu, gdzie należy się zebrać 
na wspólną pracę.  
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§ 2. Do Sekretarza Komisji należy redagowanie jej akt i pisanie 
sprawozdania z każdego posiedzenia tejże Komisji.  

 

Rozdział VII: Głosowania 

A - PODCZAS POSIEDZEŃ WYBORCZYCH 

Stanowiska, do których nie należy aspirować 

Art. 39 Bracia w każdych wyborach niech postępują z czystą intencją, z 
prostotą i według przepisów prawa; a jako prawdziwi bracia 
mniejsi niech nie aspirują do stanowisk; jeśli jednak dzięki zaufaniu 
braci zostaną do nich wezwani, niech się uparcie nie wzbraniają 
przed posługą przełożeństwa albo urzędu (Konst. 123.5). 

Wymagana większość 

Art. 40 
§ 1. Wybory na Kapitule generalnej są uregulowane zarówno przez 
prawo powszechne jak też przez nasze prawo własne; w ten sposób, 
że w jakimkolwiek srutynium uznaje się za wybranego tego, kto 
otrzymał absolutną większość obecnych (kan. 119, 1°), zachowując 
ponadto w tym, co dotyczy przebieg skrutyniów, przepisy, które 
następują.  

§ 2. Przy wyborze Ministra generalnego i Wikariusza generalnego, 
po drugim bezowocnym skrutynium należy dokonać trzecie 
skrutynium, w którym głos bierny mają tylko ci dwaj, którzy w 
drugim skrutynium osiągnęli największą liczbę głosów.  

§ 3. Przy wyborze Radnych generalnych, gdyby się zdarzyło, że w 
pierwszym albo drugim skrutynium nikt nie otrzymał absolutnej 
większości, należy dokonać trzeciego skrutynium, w którym 
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dokonuje się wyboru pomiędzy dwoma, którzy osiągnęli 
największą liczbę głosów.  

§ 4. W ostatnim skrutynium, czyli w trzecim (przy głosowaniu na 
Ministra generalnego, Wikariusza i Radnych) należy uważać za 
wybranego tego, kto otrzymał względną większość; a gdyby głosy 
były jednakowe, należy uważać za wybranego tego, kto jest starszy 
licząc od pierwszej profesji; a gdyby złożyli śluby tego samego 
dnia, starszego wiekiem. 

Uprzednia konsultacja 

Art. 41 Można dokonać wstępnej konsultacji co do osób, na które ma się 
głosować (Konst. 123,3); robi się to głównie poprzez życiorys i 
inne stosowne informacje. 

Rezygnacja z głosu biernego 

Art. 42 
§ 1. Gdyby się zdarzyło, że ktoś z Kapitulnych zrezygnowałby z 
głosu biernego, rezygnacja, która musi się dokonać tylko z 
ważnych powodów i na piśmie, ma być podana do wiadomości 
Kapituły.  

§ 2. Gdyby ktoś wybrany na jakieś stanowisko, gdy Kapituła 
jeszcze się nie skończyła, rezygnuje ze swojego prawa, ma to być 
przekazane na piśmie Kapitule, a natychmiast należy wybrać 
innego kandydata na to samo stanowisko w sposób, który 
przedstawiono powyżej (art. 40). Natomiast w przypadku, gdy 
wybrany kandydat jest nieobecny, a Minister generalny został 
poinformowany o jego rezygnacji po zakończeniu kapituły, należy 
mianować innego kandydata zgodnie z przepisami Konstytucji 
(127, 5 e 6).  
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B - PODCZAS POSIEDZIEŃ NIE ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI 

Formuła, której należy używać 

Art. 43 
§ 1. Głosowania na zgromadzeniach ogólnych nie będących 
wyborczymi dokonuje się z użyciem formuły: placet, non placet, 
placet iuxta modum, jeżeli chodzi o tekst poddany pod 
zatwierdzenie albo pod poprawki w całości lub w części; natomiast 
dokonuje się ono z użyciem formuły: placet, non placet, gdy chodzi 
o przyjęcie lub o odrzucenie poprawek, a to zawsze w ostatnim 
głosowaniu.  

§ 2. Formuł: placet, non placet używa się także w innych 
głosowaniach, zwłaszcza w tych, które dotyczą sposobu 
procedowania.  

§ 3. Głosowania w Komisjach kapitulnych dokonuje się z użyciem 
formuły: placet, non placet, placet iuxta modum. 

Sposób głosowania 

Art. 44 
§ 1. Na zgromadzeniach ogólnych głosowania dokonuje się przez 
właściwe karty wyborcze albo poprzez urządzenie elektroniczne, o 
ile Moderator nie uzna inaczej.  

§ 2. W Komisjach kapitulnych sposób głosowania zostaje ustalony 
przez samą Komisję.  

Wymagana większość głosów 

Art. 45 
§ 1. Na posiedzeniach ogólnych i w Komisjach, gdy chodzi o 
sprawy, które należy zatwierdzić lub odrzucić, wymagana jest 
absolutna większość głosów, według przepisów prawa 
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kanonicznego (kan. 119, 2°), o ile w niniejszym Porządku 
odprawiania Kapituły nie powiedziano inaczej. 

§ 2. Gdy chodzi natomiast o zadecydowanie w sprawach, które 
mają być przedstawione Stolicy Świętej do ostatecznego 
zatwierdzenia, albo o rzecz, którą większość Kapitulnych uważa za 
rzecz wielkiej wagi, wymagana jest większość dwóch trzecich 
głosów obecnych braci.  

§ 3. Za każdym razem, gdy zostaje poruszona sprawa sposobu 
procedowania, zostaje ona rozwiązana przy absolutnej większości 
głosów braci kapitulnych, z wyjątkiem przypadku, o którym mówi 
art. 76 § 2. 

 

Rozdział VIII: Języki, których należy używać 

Języki dokumentów 

Art. 46 
§ 1. Przy przygotowywaniu akt i innych oficjalnych dokumentów 
Kapituły należy używać języka włoskiego. 
§ 2. Na posiedzeniach ogólnych w trakcie wystąpień można używać 
oprócz języka włoskiego również języka angielskiego, 
francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i portugalskiego.  

§ 3. W Komisjach kapitulnych, z wyjątkiem akt i wniosków, które 
mają być zredagowane w języku włoskim, można używać tego 
języka, który w danej Komisji jest najbardziej znany według osądu 
jej Przewodniczącego. 

§ 4. Do pism, które nie są ściśle oficjalne, a zostały zredagowane w 
innych językach mówionych, powinno zostać załączone 
streszczenie w języku włoskim.  

§ 5. Ten, kto na zgromadzeniu ogólnym przedstawił swoje uwagi, 
ma natychmiast złożyć pisemną i podpisaną relację o nich w 
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Sekretriacie Kapituły. Jeśli użył języka potocznego, do takiej relacji 
niech załączy streszczenie w języku włoskim.  

§ 6. Poprawki i inne teksty, które rozdaje się Kapitulnym, zostają 
przetłumaczone na główne języki. Egzemplarz, który zostaje 
złożony w Sekretariacie, ma być zaopatrzony w streszczenie w 
języku włoskim. 

§ 7. We wszystkich głosowaniach, ktokolwiek będzie chciał 
wyrazić swój głos za pomocą formuły: placet, placet iuxta modum, 
ma obowiązek przedłożyć taki sposób, którego pragnie, napisany 
jasno i zwięźle w języku włoskim, zaopatrzony w podpis. 
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CZĘŚ C  DRUGA 
PRZEPIŚY ŚZCZEGO ŁOWE O ŚPOŚOBIE 

POŚTĘPOWANIA  

 

Rozdział I: Przygotowanie Kapituły 

Czas i sposób zwołania 

Art. 47 W stosownym i dogodnym czasie, zwykle dziesięć miesięcy przed 
Kapitułą, należy ogłosić całemu Zakonowi List zwołujący Kapitułę, 
i wysłać go osobiście każdemu Kapitulnemu będącemu nim na 
mocy prawa.  

Wybór Delegatów 

Art. 48 
§ 1. W ustalonym czasie w Prowincjach i Kustodiach, które mają 
do tego prawo, należy dokonać wyboru Delegatów i Zastępców, 
zgodnie z art. 6, 7, 8 oraz jak najszybciej należy przekazać 
informacje o wybranych Ministrowi generalnemu, pamiętając o 
przepisach art. 3. 

§ 2. Po prawowitym wyborze ipso facto uważa się Delegatów za 
wezwanych na Kapitułę bez potrzeby wysyłania im innego 
osobistego zaproszenia.  

§ 3. Delegaci mają zabrać ze sobą na Kapitułę własny dokument, 
podpisany przez prawowitego Przełożonego, aby w należyty sposób 
− w jakiejkolwiek chwili byłoby to konieczne − można było 
stwierdzić ich prawowity wybór.  
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Miejsce, dzień i osoby 

Art. 49 W Liście zwołującym należy jasno podać miejsce, w którym będzie 
się odbywać Kapituła, dzień jej początku, osoby, które mają 
uczestniczyć, i inne okoliczności, które wydadzą się konieczne albo 
użyteczne, oraz zalecić modlitwy o dobry wynik Kapituły.  

Współpraca całego Zakonu 

Art. 50 
§ 1. Po zapowiedzeniu Kapituły, wszyscy bracia, zgodnie z 
przepisem Konstytucji. 125,1, zarówno osobiście jak i zbiorowo, 
mogą niezwłocznie wysłać do Kurii generalnej sugestie i 
propozycje, które chcieliby zaproponować dla dobra Zakonu. 
Sugestie i propozycje dla Kapituły mają być przedstawione krótko, 
napisane po włosku przynajmniej w formie zwięzłej, na tylu 
osobnych kartkach, ile jest osobnych tematów (kan. 631,3). 

§ 2. Na dwa lata przed Kapitułą Minister generalny zwołuje 
przewodniczących Konferencji dla zbadania razem z nimi 
zagadnień praktycznych w perspektywie Kapituły (np. tematy już 
przewidziane i propozycje, mianowanie Komisji przygotowawczej) 
oraz podstawowych problemów, które będzie trzeba omówić na 
Kapitule.  

Przygotowanie Kapituły 

Art. 51 
§ 1. Dla przygotowania Kapituły generalnej Minister generalny za 
zgodą swojej Rady mianuje Komisję przygotowawczą, składającą 
się z dziewięciu członków, w tym trzech wybranych spośród 
Radnych generalnych (lub dwóch, do których dochodzi Sekretarz 
generalny) i sześciu wybranych spośród braci z Konferencji, 
zaproponowanych przez ich Przewodniczących: jednego dla 
Ameryki Północnej i Australii, jednego dla Ameryki Łacińskiej, 
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jednego dla Azji, jednego dla Afryki i dwóch dla Konferencji 
Europejskich.  
Minister generalny poleca jednemu z Przewodniczących 
Konferencji w każdej strefie kontynentalnej skonsultowanie się z 
innymi Przewodniczącymi co do braci, których ma się 
zaproponować. Komisja zwołana na pierwsze posiedzenie przez 
Ministra generalnego zaczyna swoją pracę od wybrania 
Przewodniczącego i Sekretarza. Ten ostatni może zostać wybrany 
także spoza Komisji. 
 

§ 2. Zadania Komisji przygotowawczej są następujące: 

a) zebrać tematy, które należy rozpatrzeć, zaproponowane 
przez Rdę generalną i przez Braci Zakonu poprzez 
Przewodniczących Konferencji albo przynajmniej poprzez 
Prowincjałów i Kustoszy; 

b) ustalić program Kapituły i zaproponować najbardziej 
przydtne metody pracy Kapituły; 

c) jeżeli to konieczne, w określonych celach może 
powierzyć jakieś prace innym komisjom przedkapitulnym; 

d) dla zagwarantowania pewnej ciągłości wykonanych prac, 
Komisja wybiera trzech swoich członków i proponuje ich 
Kapitule jako konsultorów Rady Przewodniczącej. 

§ 3. Zostaje ustanowiona także Komisja praktyczno-techniczna, 
która pod kierownictwem Ministra genralnego i jego Rady będzie 
się troszczyła o przygotowanie wszystkich środków, posług i 
innych rzeczy koniecznych, aby Kapituła mogła w każdej chwili 
sprawnie rozwiązywać problemy.  

 

  



 24 

Sprawy do załatwienia i rozkład Kapituły  

Art. 52 
§ 1. Około dwanaście miesięcy przed Kapitułą Minister generalny 
razem z Komisją przygotowawczą, która zdaje sprawozdanie ze 
swojej pracy, ustala agendę Kapituły oraz jej rozkład. 

§ 2. Ta praca, razem ze zwięzłym opisem spraw, które mają być 
przedstawione Kapitule, powinna być zatwierdzona przez Ministra 
generalnego za zgodą jego Rady, a trzy miesiące wcześniej, o ile to 
możliwe, powinna dotrzeć do wszystkich braci kapitulnych, tak aby 
wszyscy mogli starannie je przeanalizować i wybadać opinie braci, 
mając na uwadze art. 125,1 Konstytucji. 

 

Rozdział II: Otwarcie Kapituły 

Ubiór, który należy nosić 

Art. 53 Podczas Kapituły wszyscy bracia powinni nosić nasz tradycyjny 
ubiór, o ile z rozsądnego powodu nie wyda się stosownym coś 
innego.  

Rozpoczęcie Kapituły 

Art. 54 O ustalonej godzinie, gdy w Auli zbiorą się wszyscy Kapitulni, 
Przewodniczący zwraca się do nich w zwięzłych słowach 
stosownych do okoliczności, a używając właściwej formuły, 
ogłasza otwarcie Kapituły. 

Sprawdzenie listy obecności Kapitulnych 

Art. 55 Następnie jeden z Kapitulnych do tego wyznaczony sprawdza listę 
obecności Kapitulnych, którzy pojedyńczo odpowiadają: “Adsum”. 
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Ustanowienie Grup 

Art. 56 Potem Przewodniczący udziela stosownego czasu, aby można było 
przystąpić do ustanowienia Grup, o czym mówi się w art. 30. 

Art. 57 
§ 1. Następnie Grupy gromadzą się niezwłocznie, aby 

a) wybrać własnego Przewodniczącego i Sekretarza; 

b) wyznaczyć kandydatów, którzy mają być przedstawieni na 
stanowisko radnych w Radzie Przewodniczącej, oraz − jeśli to 
konieczne − na stanowisko członków Komisji Kapitulnych. 

§ 2. Nazwiska wybranych i wyznaczonych mają być przekazane 
Sekretarzowi Kapituły, który ogłosi je na walnym zgromadzeniu 
przed wyborami. 

Urzędy, które należy obsadzić 

Art. 58 Przewodniczący Kapituły, po wysłuchaniu Przewodniczących 
Grup, ustala dzień, w którym odbędzie się posiedzenie ogólne. Na 
tym posiedzeniu ogólnym, zgodnie z art. 26: 

§ 1. proponuje się trzech tymczasowych Skrutatorów;  

§2. wybiera się członków Rady Przewodniczącej; 

§ 3. potem na tym samym posiedzeniu albo na następnym 
przystępuje się do zatwierdzenia Skrutatorów (proponuje ich Rada 
Przewodnicząca, a zatwierdza ich Kapituła, por. art 26§2), do 
wybrania Sekretarza Kapituły i do zatwierdzenia Wicesekretarzy; 

§ 4. następnie zatwierdza się oraz ogłasza nazwiska Biegłych i 
innych Urzędników; 

§ 5. w końcu − jeśli wyda się to konieczne Kapitulnym − można 
przystąpić do ustanowienia kilku Komisji Kapitulnych zgodnie z 
art. 33 i następnymi. 
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Tajemnica i rozsądna rozwaga, które należy 
zachowywać 

Art. 59 Wszyscy ci, którzy uczestniczą w Kapitule i którzy pełnią na niej 
jakiś Urząd, mają zostać pouczeni przez Przewodniczącego, aby 
wiernie spełniali swoją funkcję i aby zachowywali w tajemnicy 
zwłaszcza to, co dotyczy opinii i głosów poszczególnych braci; w 
tym co dotyczy innych akt Kapituły, niech zachowują rozsądną 
rozwagę i dyskrecję.  

Zatwierdzenie agendy i organigramu Kapituły 

Art. 60 W końcu zostaje przedstawione Kapitule to, co przygotowano 
zgodnie z art. 52, § 1, to znaczy sprawy do rozpatrzenia i 
organigram. 

Sprawozdanie Ministra generalnego 

Art. 61 Po dokonaniu tego Minister generalny, jeżeli jest to Kapituła 
zwyczajna, przedstawia sprawozdanie o stanie duchowym i 
finansowym Zakonu; po jego zakończeniu można rozpocząć 
dyskusję prowadzoną przez Moderatora.  

 

Rozdział III: Procedura do zachowania podczas 

posiedzeń wyborczych 

Posiedzenia Wyborcze 

Art. 62 W wyznaczonym dniu i godzinie wszyscy uprawnieni do 
głosowania, po wykluczeniu wszystkich osób zewnętrznych, 
gromadzą się w Auli kapitulnej starannie przygotowanej i 
wyposażonej we wszystkie konieczne środki do właściwego 
przeprowadzenia wyborów.  
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Art. 63  Po odmówieniu okolicznościowych modlitw Sekretarz Kapituły 
sprawdza imiennie obecność wszystkich głosujących, jak to 
powiedziano w art. 55. 

Art. 64  Potem, jeśli byłoby to konieczne, Sekretarz Kapituły tłumaczy, 
jak Głosujący mają wypełnić kartę do głosowania; a także jak 
odbywa się liczenie głosów.  

Art. 65  

§ 1. Potem Skrutatorzy rozdają Głosującym po jednej karcie na 
każde skrutynium, którego trzeba dokonać.  

§ 2. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące ważności 
głosów, na przykład, gdyby byli kapitulni o tym samym nazwisku, 
na karcie należy zamieścić wszystkie dane potrzebne do tego, aby 
uniknąć pomyłki. 

§ 3. Po upływie odpowiedniego czasu Skrutatorzy najpierw 
umieszczają w urnie swoje głosy, a potem zbierają głosy 
Głosujących. 

Art. 66 Jeżeli jakiś Głosujący obecny w domu, w którym dokonuje się 
wyboru, jest chory, dwóch zastępczych Skrutatorów, 
wyznaczonych przez Przewodniczącego i zatwierdzonych przez 
Kapitułę, udaje się do chorego i odbierają od niego zamkniętą kartę 
do głosowania; jeżeli chory nie byłby w stanie pisać, mogą oni 
napisać na karcie nazwisko kanddata, wskazanego przez chorego i 
pokazać mu dla potwierdzenia, i tak umieścić zamkniętą kartę w 
urnie razem z innymi (kan. 167§ 2). 

Art. 67  

 § 1. Skrutatorzy, zgodnie z normami wydanymi przez Radę 
Przewodniczącą, sprawdzają, czy karty odpowiadają liczbie 
głosujących, a następnie dokonuje się skrutynium pod bezpośrednią 
kontrolą Sekretarza Kapituły. 

§ 2. Sekretarz Kapituły z pomocą Wicesekretarzy układa tabelę 
skrutynium, zaznaczając liczbę głosów, jakie otrzymał każdy z 
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kandydatów, oraz czyta w całości wobec Kapituły końcowy wynik 
skrutynium.  

Art. 68  

 § 1. Dokonawszy wszystkich formalności, jakie się wydawały 
konieczne, przystępuje się do wyboru Ministra generalnego i 
Radnych generalnych, a głosowania odbywają się mając na uwadze 
treść art. 11, § 1 e 2, w kolejnych skrutyniach, jak następuje.  

 § 2. Najpierw wybiera się Ministra generalnego; gdyby został 
wybrany spoza Kapituły, należy zawiesić Kapitułę, dopóki nowy 
Minister generalny nie dotrze na Kapitułę (por. OKG, 8/12,1). 

§ 3. Po wybraniu Ministra generalnego w odpowiednim czasie 
należy wybrać Radnych, zgodnie z liczbą ustaloną przez 
Rozporządzenia Kapituł generalnych, pojedyńczo lub jednego po 
drugim, ale nie koniecznie wszystkich na tym samym posiedzeniu.  

§ 4. W końcu wybiera się Wikariusza generalnego, który na mocy 
wyboru zostaje pierwszym Radnym (Konst. 125,6). 

§ 5. Dla wyboru Radnych generalnych mogą zostać wybrani i 
przedstawieni przez Grupy kandydaci w większej liczbie, mając na 
uwadze kryterium różnorodności języków i regionów, swoistej 
proporcji i przede wszystkim zdolności do wypełnienia posługi.  

§ 6. Radni wybrani spoza Kapituły stają się natychmiast członkami 
Kapituły (por. OKG 8/12,2). 

Art. 69 Po skończonych wyborach i po zebraniu wspólnoty zakonnej jak 
zwykle w Auli kapitulnej, gdy wszyscy stoją, Sekretarz Kapituły 
dokonuje ogłoszenia wybranych zgodnie ze stosowną formułą. 

Art. 70 § 1. Następnie Skrutatorzy w obecności Sekretarza Kapituły niech 
w odpowiedni sposób zniszczą wszystkie karty do głosowania.  

§ 2. Akta i tabele wyborów, opatrzone w pieczęć Zakonu i 
podpisane przez Przewodniczącego, Sekretarza i Skrutatorów (kan. 
173 § 4) mają być przechowywane z właściwą troską w Archiwum. 
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Art. 71 Tymczasem w Auli kapitulnej, gdy wszyscy stoją, Minister 
generalny składa wyznanie wiary, a wszyscy głosujący przekazują 
mu z szacunkiem pocałunek i przyrzekają posłuszeństwo.  

 

Rozdział IV: Procedura do zachowania przy omawianiu 

spraw 

A - ZASADY OGÓLNE 

Tematy 

Art. 72 
§ 1. Na posiedzeniach ogólnych można dyskutować tylko nad tymi 
sprawami, które zostały zatwierdzone przez Kapitułę do porządku 
dyskusji (por. OKG. 8/10,2). 

§ 2. Kapitulnym należy dać odpowiednią ilość czasu na 
poszczególne tematy, aby zarówno prywatnie jak i w Grupach 
zostały one uważnie ocenione i poddane dyskusji.  

Dyskusja nad tekstem 

Art. 73 
§ 1. Po przedstawieniu zagadnienia przez odpowiednio 
wyznaczonego Sprawozdawcę Moderator, zgodnie z listą 
przygotowaną przez Sekretarza Kapituły, zaprasza do zabrania 
głosu w tej sprawie po kolei braci, którzy przynajmniej na dzień 
wcześniej zarezerwowali sobie tę możliwość. 

§ 2. Przy przygotowywaniu listy na ogół daje się pierwszeństwo 
mówcom, którzy przemawiają w imieniu Grupy albo większej 
liczby kapitulnych, zgodnie z § 5 niniejszego artykułu. 

§ 3. Każdy brat może przedstawić swoją opinię tylko na temat 
omawianego zagadnienia, zostawiając na boku inne sprawy bez 
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związku z tematem; a z zasady można mówić o tej samej sprawie 
tylko raz i nie dłużej niż pięć albo dziesięć minut, jak będzie to 
wskazane poniżej (por. art. 79,2). 

§ 4. Jeżeli mówca przekracza granice czasowe, powinien zostać 
upomniany przez Moderatora, żeby je zachowywał. 

§ 5. Jakikolwiek brat może przemawiać we własnym imieniu albo 
w imieniu jakiejś Grupy lub większej liczby kapitulnych. Jest jak 
najbardziej stosowne, żeby bracia, którzy zamierzają przedstawić 
podobne racje, porozumieli się ze sobą, żeby wybrać jednego albo 
niewielką liczbę mówców, którzy będą przemawiać w imieniu 
wszystkich.  

§ 6. Bracia, którzy uszłyszeli od innych Kapitulnych racje, 
argumenty i kryteria, które oni sami również zamierzali 
przedstawić, są gorąco proszeni o zrezygnowanie ze swojego 
ustnego wystąpienia. 

§ 7. Po wyczerpaniu listy mówców Moderator może udzielić prawo 
głosu braciom, którzy poprosili o to podczas posiedzenia.  

§ 8. Kiedy większości Kapitulnych będzie się wydawać, że dany 
temat został już zupełnie przedyskutowany, albo że dyskusja 
przeciągnęła się bardziej niż potrzeba, nawet gdyby liczba mówców 
zapisanych na liście nie zostałaby wyczerpana, Moderato ma prawo 
zapytać Kapitułę, czy nie należy zakończyć dyskusji. Jeżeli 
pozytywna odpowiedź osiągnie absolutną większość głosów 
Kapitulnych, wówczas na mocy art. 45 § 3 należy uważać dyskusję 
za zamkniętą; w przeciwnym wypadku trwa dalej. Natomiast po 
uchwaleniu zakończenia dyskusji mówcy, którzy zostali z niej 
wykluczeni, mogą powierzyć swoje uwagi albo poprawki na piśmie 
w Sekretariacie Kapituły, aby zostały one przekazane kompetentnej 
Komisji. 
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Sposób przemawiania na walnych posiedzeniach 

Art. 74 
§ 1. Kwestia sposobu procedowania powinna otrzymać 
pierwszeństwo przed wszystkimi innymi zagadnieniami, które 
należy przedyskutować.  

§ 2. Jeżli ktoś chciałby dyskutować nad sposobem procedowania, 
niech to oznajmi podnosząc niniejszą książeczkę “Porządek 
odprawiania Kapituły generalnej”. Następnie Moderator pyta, czy 
ktoś ma zamiar wystąpić w tej sprawie, a potem udziela czasu na 
tego rodzaju wystąpienia.  

§ 3. Propozycję można przedstawić albo podczas dyskusji albo 
także przed przystąpieniem do głosowania. Propozycja powinna 
zostać natychmiast poddana pod głosowanie bez żadnej uprzedniej 
dyskusji. 

§ 4. Otrzymawszy pozwolenie na zabranie głosu Kapitulny może 
poprosić:  

a) żeby zawiesić albo odroczyć walne posiedzenie;  

b) żeby dany temat mógł wrócić do kompetentnej Komisji 
albo do Rady przewodniczącej; 

c) żeby przedyskutwać zagadnienie w innym czasie, albo żeby 
zawiesić dyskusję; 

d) gdyby jednak wypadało powrócić do danego zagadnienia, 
wystarcza względna większość głosów. 

§ 5. Dany Kapitulny może się nie zgadzać z Moderatorem co do 
sposobu procedowania. Jeżeli Moderator nadal podtrzymuje swoją 
decyzję, dana kwestia powinna zostać poddana pod głosowanie. 

Art. 75 Kiedy nie można spełnić kolejnych kroków w rozpatrywaniu 
jakiegoś zagadnienia, należy odłożyć je na inny moment; 
tymczasem można rozpatrzeć i przedyskutować inne zagadnienia, 
ale według porządku ustalonego przez Radę Przewodniczącą.  
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Art. 76 
§ 1. Jeśli większość Kapitulnych byłaby zdania, że należy 
przedyskutować propozycję, która już została definitywnie 
zatwierdzona, albo zaproponować inną zupełnie nową, muszą oni 
przedłożyć prośbę podbisaną przez jedną trzecią Kapitulnych.  

§ 2. Aby propozycja, o której mówi się w § 1, mogła być 
przedyskutowana w Auli, wymagana jest większość dwóch trzecich 
głosów.  

Schemat, który należy przygotować 

Art. 77 
§ 1. Posługując się materiałem zebranym przez ewentualną 
Komisję przygotowawczą, sugestiami Kapitulnych, wkładem 
Biegłych i innymi użytecznymi dokumentami, Komisja 
przygotowuje tekst albo schemat, który należy przedłożyć 
Kapitulnym.  

§ 2. Po przetłumaczeniu na główne języki tego rodzaju schemat 
zostaje przedłożony Kapitulnym i Biegłym w celu przestudiowania. 

§ 3. Następnie dyskutuje się nad schematem w Grupach.  

Dyskusja nad schematem 

Art. 78 
§ l. Zostawiwszy wystarczający czas na wstępną dyskusję nad 
schematem i po uzgodnieniu z Radą Przewodniczącą, Komisja 
dokonuje publicznego wysłuchania. Każda z grup wysyła 
przynajmniej jednego przedstawiciela, który ma przedstawić uwagi 
Grupy i wysłuchać uwagi innych Grup. Pozostali Kapitulni i Biegli 
mogą, jeśli chcą, uczestniczyć w wysłuchaniu publicznym i 
przedstawić własne uwagi. Zaleca się swobodną dyskusję.  

§ 2. Komisja przyjmuje także pisemne uwagi braci, którzy nie chcą 
uczestniczyć w wysłuchaniu publicznym. Zaleca się, aby Bracia, 
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którzy ustnie przedstawili swoje uwagi, przekazali Komisji ich 
pisemne streszczenie.  

§ 3. Po przeanalizowaniu uwag zreferowanych podczas 
wysłuchania publicznego, Komisja może przyjąć jedno z dwóch 
poniższych rozwiązań:  

a) albo przygotowuje definitywny schemat, który zostanie 
poddany pod pierwsze głosowanie na Kapitule;  

b) albo opracowuje nowy schemat, który zostanie 
przedstawiony Grupom, by dokonać potem kolejnego 
wysłuchania publicznego. 

§ 4. Definitywny schemat przetłumaczony na główne języki, 
powinien zostać przekazany Kapitulnym i Biegłym, zanim zostanie 
przedstawiony na Kapitule. Rada Przewodnicząca powinna 
pozostawić przynajmniej jeden dzień na to, żeby Grupy 
przeanalizowały ten definitywny schemat.  

Dyskusja na walnym posiedzeniu 

Art. 79 
§ 1. Dyskusja nad schematem odbywa się na walnym posiedzeniu 
w momencie wyznaczonym przez Radę Przewodniczącą, która 
ustala także stosowny czas odpowiadający długości tekstu i wadze 
materii. Przeciętny czas trwania dyskusji to dwie godziny.  

§ 2. Mówca wyznaczony przez Komisję przedstawia schemat: ma 
na to około 15 minut. 

- Następnie zabierają głos delegaci Grup, zgodnie z listą 
przygotowaną przez Sekretarza Kapituły. Każdy może 
wykorzystać 10 minut.  

- W końcu daje się możliwość prywatnych wystąpień, zgodnie 
z listą (jak wyżej). Każdy może wykorzystać 5 minut. 

§ 3. Mówca wyznaczony przez Komisję albo inny członek tejże 
Komisji może dokonać końcowego przedstawienia tematu. 
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Pierwsze (wstępne) głosowanie nad schematem 

Art. 80 
§ 1. Zaraz po wystąpieniach albo w chwili wskazanej przez Radę 
Przewodniczącą Kapituła dokonuje pierwszego głosowania nad 
schematem. Głosowanie odbywa się poprzez formułę Placet - Non 
Placet - Placet iuxta modum. Formuła Placet iuxta modum oznacza, 
że do tekstu trzeba wprowadzić jakieś poprawki.  

§ 2. Jeżeli tekst, nad którym się dyskutuje, otrzymuje absolutną 
większość głosu Placet, wówczas uważa się, że został on 
ostatecznie zatwierdzony i nie można go już poprawiać.  

§ 3. Jeżeli Placet i Placet iuxta modum łącznie osiągają albo 
przekraczają większość absolutną, uważa się, że tekst został 
przyjęty, ale musi zostać poprawiony.  

§ 4. Jeżeli Placet i Placet iuxta modum łącznie nie osiągają 
absolutnej większości, tekst nie zostaje przyjęty i wraca do 
Komisji, aby go poprawiła albo zastąpiła innym. Może się także 
zdarzyć, zwłaszcza gdyby schemat został odrzucony dwa razy, że 
zostanie ustanowiona jakaś nowa Komisja.  

§ 5. Jeżeli schemat wraca do Komisji, żeby go zrewidowała, 
Komisja może zwołać kolejne wysłuchanie publiczne. 

Poprawki 

Art. 81 
§ 1. Poprawka do tekstu polega na zmianie albo na dodaniu albo na 
usunięciu pewnych słów. Ten sam tekst może być także zastąpiony 
przez inny tekst zredagowany w lepszej formie, pod warunkiem, że 
nie zmieni to jego istoty.  

§ 2. Jeżeli zaproponowano więcej poprawek do tego samego tekstu, 
to poprawki, które proponują lepszą formę należy przeanalizować 
w pierwszym rzędzie.  
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Wtórne poprawki 

Art. 82 
§ 1. Wtórna poprawka to poprawka poprawki, to znaczy propozycja 
zmienienia, dodania albo usunięcia jakichś słów w poprawce. 

§ 2. Wtórną poprawkę należy przeanalizować i poddać pod 
głosowanie przed dyskusją i głosowaniem nad główną poprawką. 

§ 3. Wtórna poprawka nie może zostać poddana dalszym 
poprawkom.  

Analiza poprawek 

Art. 83 
§ 1. Każdą poprawkę należy przekazać na piśmie. 

§ 2. Komisja przyjmuje tylko te poprawki, które zostały 
przedstawione przez większość danej Grupy (zaświadcza o tym 
podpis Przewodniczącego Grupy), albo zostały podpisane przez 1/5 
Kapitulnych.  

§ 3. Komisja może prosić Grupy, które zaproponowały podobną 
poprawkę, o zebranie się razem, żeby przygotować jeden wspólny 
tekst poprawki.  

§ 4. Komisja układa poprawki w porządku, w którym zostaną one 
poddane pod głosowanie na Kapitule. Nie może ona odrzucić 
poprawki, o ile poprawka ewidentnie nie byłaby nie związana z 
tematem; może jednak poprawić jej styl i składnię.  

§ 5. Poprawki przetłumaczone na różne języki i zaopatrzone w 
nazwę Grupy albo pierwszego sygnatariusza zostają rozdane 
Kapitulnym, którym należy pozostawić czas na ich 
przeanalizowanie. 
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Głosowanie nad poprawkami 

Art. 84 
§ 1. Na walnym posiedzeniu czyta się tekst paragraf po paragrafie. 

§ 2. Jeżeli jakiś paragraf zawiera jedną lub więcej poprawek, 
zostają one pokrótce wyjaśnione przez jakiegoś członka Grupy albo 
Koła, które je opracowało.  

§ 3. Poprawek nie poddaje się pod dyskusję. Jednakże na prośbę 
jakiejś Grupy Rada Przewodnicząca może zaproponować, a 
Kapituła może zdecydować za pomocą głosowania, swobodną 
dyskusję przez określony czas. Ci, którzy zabierają głos, zwracają 
się bezpośrednio do Moderatora. Moderator nie może uczestniczyć 
w tej dyskusji; jeśli by w niej chciał uczestniczyć, musi 
zrezygnować z funkcji Moderatora aż do czasu zakończenia tej 
dyskusji. 

§ 4. Kapituła głosuje nad poprawkami używając formuł Placet albo 
Non Placet. Jeżeli dany paragraf posiada więcej poprawek, głosuje 
się nad nimi w porządku ustanolnym przez Sekretarza, tzn. od 
najważniejszej do najmniej ważnej.  

§ 5. Jeżeli poprawka osiąga absolutną większość głosów, zostaje 
ona uznana za część tekstu. Jeżeli nie osiąga wymaganej 
większości, tekst pozostaje bez zmian.  

Głosowanie nad wtórnymi poprawkami 

Art. 85 
§ 1. Przed głosowaniem nad jakąś poprawką każdy Kapitulny może 
zaproponować ustnie jakąś wtórną poprawkę. Jeżeli dołączy się do 
niego jakiś inny Kapitulny, można to poddać dyskusji. Na każde 
wystąpienie daje się 3 minuty czasu. 

§ 2. Następnie przystępuje się do głosowania nad wtórną poprawką. 
Jeżeli otrzymuje ona absolutną większość głosów, wtórna 
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poprawka zostaje włączona do tekstu poprawki. Jeżeli zostaje 
odrzucona, poprawka pozostaje bez zmian.  

§ 3. Potem głosuje się nad poprawką, jak to powiedziano w Art. 84, 
§ 4 i 5. 

Głosowania końcowe 

Art. 86 
§ 1. Gdy przegłosowano już wszystkie poprawki jakiegoś 
paragrafu, przechodzi się do głosowania nad całym paragrafem za 
pomocą Placet i Non Placet. 
§ 2. Kiedy przegłosowano wszystkie paragrafy, przechodzi się do 
końcowego głosowania nad całym tekstem za pomocą Placet i Non 
Placet. 

 

Rozdział V: Zakończenie Kapituły 

Zakończenie Kapituły 

Art. 87 Po przeanalizowaniu głównych spraw, tak jak na to pozwolił czas, 
Przewodniczący, wysłuchawszy Radę Przewodniczącą, poddaje 
pod głosowanie Kapituły zamknięcie tejże.  

Art. 88 Sekretarz Kapituły informuje Braci kapitulnych o wyniku 
skrutynium i sporządza z niego autentyczny dokument.  

Art. 89 Decyzje Kapituły podpisane przez poszczególnych Kapitulnych i 
opieczętowane pieczęcią Zakonu mają być przechowywane w 
Archiwum Zakonu.  

Art. 90 Kapituła kończy się dziękczynieniem w kościele.  
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