Ku sto sz
Kustosz jest osobą mającą za zadanie strzeżenie
majątku Rady oraz rekwizytów niezbędnych do ceremonii inicjacji do poszczególnych stopnii, za
wyjątkiem tych, którymi zajmuje się Sekretarz ds.
Finansów, Skarbnik lub Kronikarz. Odpowiada on
również za przygotowanie sal przeznaczonych pod
zgromadzenia Rady oraz pod planowane ceremonie.
Podczas ceremonii inicjacji mianuje on strażników,
których pracę następnie nadzoruje.

Straż nicy Wnę tr z
ora z Stra żn ic y B ram
Strażnicy ci mają zbliżony zakres obowiązków, jednakże istnieje między nimi kilka istotnych różnic.
Strażnicy Bram pilnują drzwi zewnętrznych,
dopuszczając do drzwi wewnętrznych zaproszonych
gości oraz członków. Drzwi wewnętrzne pilnowane są
przez Strażnika Wnętrz, mającego za zadanie
sprawdzić, czy karty członkowskie wchodzących nie
straciły ważności.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy
zapoznać się z następującymi pozycjami:

Przewodnik Wielkiego Rycerza (#915)
Przewodnik Kapelana (#945)
Przewodnik Sekretarza ds. Finansów (#1410)
Statut, Konstytucja i Prawa (#30)
Przepisy wykonawcze Twojej Rady

R a d a Po w i e r n i kó w
Rada Powierników składa się z trzech osób,
wybranych przez Radę, oraz Wielkiego Rycerza, który
zarazem jest jej przewodniczącym. Powiernicy kontrolują pracę Sekretarza ds. Finansów i Skarbnika, a
wspólnie z Zastępcą Wilekiego Rycerza uczestniczą w
działalności Komitetu ds. Utrzymania Członkostwa.
Podczas wyborów w Radzie głosy oddawane są jedynie
na powiernika o ukończonej trzyletniej kadencji, aby
go wymienić. Prozostali dwaj automatycznie zostają
wybrani na dwa lata i jeden rok.
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Obowiązki
Funkcjonariuszy
Rady

Wielki Ryce r z
Wielki Rycerz jest odpowiedzialny za powodzenie i
dobrobyt Rady. Przewodniczy posiedzeniom Rady,
występuje z urzędu jako członek wszystkich
komitetów, powołuje dyrektora ds. członkostwa oraz
dyrektora ds. działalności programowej, zwołuje
funkcjonariuszy na comiesięczne spotkania oraz
przekazuje sprawozdania z działalnosci Rady
odpowiednim władzom stanowym / rejonowym
Zakonu oraz Radzie Najwyższej. Powinien znać stan
finansów Rady i podpisywać wszystkie wystawiane
czeki. Wielki Rycerz jest członkiem Komitetu
Doradczego pełniącego funkcje nadzorcze nad
kołem Giermków Kolumba działającego w ramach
danej Rady. Więcej informacji na temat
szczegółowych powinności i obowiązków można
znaleźć w „Przewodniku Wielkiego Rycerza” (nr 915).

Ka nc le r z
Obowiązki Kanclerza są bardzo różne. Przede
wszystkim pomaga on Wielkiemu Rycerzowi oraz
jego Zastępcy w ich pracy i przewodniczy
posiedzeniom Rady w czasie ich nieobecności. Jego
zadaniem jest zwiększenie zainteresowania
członków działalnością Rady. Kanclerz przewodniczy Komitetowi ds. Przyjęć nowych Rycerzy oraz
jest członkiem ds. ceremonii organizowanych w
ramach koła Giermków Kolumba.

Za s t ęp c a W i el k i e go Ry c er z a
Drugą osobą w Radzie jest Zastępca Wielkigo
Rycerza. Pomaga on Wielkiemu Rycerzowi w działalności Rady oraz wypełnia wszelkie obowiązki
powierzone mu przez Wielkiego Rycerza. W czasie
nieobecności Wielkiego Rycerza na zgromadzeniu
Rady, zastępuje go właśnie Zastępca Wielkiego
Rycerza. Stoi na czele Komitetu ds. Członkowskich
oraz wchodzi w skład Komitetu Doradczego, który
nadzoruje Koło Giermków Kolumba sponsorowanego przez Radę.

Skarbnik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
funduszy Rady i utrzymanie dokumentacji z tym
związanej. Dokonuje wpłaty pieniężne na konto
bankowe Rady, i przekazuje potwierdzenie operacji
bankowych Wielkiemu Rycerzowi. Jest on również
odpowiedzialny za opłacanie wszystkich wydatków
razem z Wielkim Rycerzem.

Le kto r
K ron ik ar z
Kronikarz pełni funkcje zbliżone do tych, jakie
powierza się sekretarzowi sądowemu lub innym
sekretarzom. Odpowiada za sporządzanie sprawozdań z działalności Rady i prowadzi korespondencję.

Kap elan
Kapelan jest doradcą duchowym Rady. Oczekuje się
od niego przedstawienia na zgromadzeniach Rady
raportu poświęconego sprawom duchowym. Wielki
Rycerz powołuje na stanowisko Kapelana Rady
osobę duchowną zgodnie z zasadami ustanowionymi przez biskupa danej diecezji. Aby zasięgnąć dalszych informacji o zadaniach, obowiązkach oraz
zasadach wyboru Kapelana, prosimy odwołać się do
„Przewodnika Kapelana” (nr 945).

S ka rbn ik

Lektora mianuje Wielki Rycerz, a jego zadaniem
jest przygotowanie programów edukacyjnych i
rozrywkowych. Odpowiada on za tę część zgromadzeń Rady, która jest poświęcona kwestiom
„Dobra Zakonu”. Ponieważ jego zadaniem jest
pomagać członkom w korzystaniu z programów
informacyjnych i edukacyjnych, powinien on być
człowiekiem o odpowiednim wykształceniu, znającym dobrze programy realizowane przez Radę.

S e k re t a r z d s . F i n a n s ów
Sekretarz ds. Finansów jest powoływany przez
Delegata Krajowego w porozumieniu z
Najwyższym Rycerzem, na podstawie rekomendacji
udzielonej przez Radę. Głównym obszarem jego
obowiązków jest prowadzenie ksiąg finansowych
oraz ksiąg członkostwa. Gromadzi on i pobiera
wszelkie środki finansowe pochodzące z różnych
źródeł, łącznie z corocznymi składkami od członków
Rady i przekazuje te środki finansowe Skarbnikowi.
Zajmuje się on również zamówieniami na dostawy
dla funkcjonariuszy Rady i jej członków, oraz
wypełnianiem
Sprawozdania
z
Wyboru
Funkcjonariuszy Rady (nr 185) a także przedstawianiem Najwyższej Radzie wszelkich transakcji
związanych z członkostwem. Aby zasięgnąć dalszych informacji o zadaniach i obowiązkach
Sekretarza ds. Finansów, prosimy odwołać się do
„Przewodnika Sekretarza ds. Finansów” (nr 1410).

Rad ca
Radca jest rzecznikiem Rady w sprawach prawnych.
Reprezentuje Radę w procesach sądowych czy
postępowaniach wyjaśniających, które w jakikolwiek sposób jej dotyczą. Chociaż nie musi on być
zawodowym prawnikiem, to jednak powinien znać
dobrze wszelkie przepisy obowiazujące Radę,
zawarte w Statucie, Konstytucji i Prawach Zakonu
(nr 30) oraz w Regulamine Prowadzenia Posiedzeń
Rady (nr 1937).

