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ORGANY ZARZ¥DU I WSPÓ£ODPOWIEDZIALNOCI
 RADY W PRAWIE W£ASNYM
TOWARZYSTWA W. FRANCISZKA SALEZEGO
WSTÊP
Historia rad wspomagaj¹cych prze³o¿onych siêga pocz¹tków ¿ycia zakonnego, tj. Regu³y w. Benedykta. Z czasem rozwi¹zanie to zosta³o przyjête w innych
zakonach. Sobór Watykañski II dowartociowa³ organy zarz¹du i odpowiedzialnoci, zw³aszcza w ¿yciu zakonnym. W naturalny zatem sposób instytucje te
wystêpuj¹ w strukturach Towarzystwa w. Franciszka Salezego.
W niniejszym artykule pokrótce zostanie zarysowana historia zagadnienia.
Nastêpnie zostan¹ wskazane normy prawa powszechnego Kocio³a katolickiego
obrz¹dku ³aciñskiego dotycz¹ce rad zakonnych. Na tle przes³anek teologicznych
oraz prawnych, w kolejnym punkcie opracowania bêd¹ przybli¿one normy prawa
w³asnego Towarzystwa w. Franciszka Salezego1.
W tym instytucie zakonnym rozró¿nia siê rady na trzech poziomach zarz¹du,
tj. ca³ego instytutu, prowincji (inspektorii) oraz wspólnoty lokalnej. Celem opracowania jest skonfrontowanie prawa w³asnego salezjanów z normami powszechnymi, a tym samym ukazanie, jak szczegó³owe rozwi¹zania obecne w normach
salezjañskich, odpowiadaj¹ na wytyczne Kocio³a nt. rad zakonnych.

1

Por. Konstytucje i Regulaminy Ogólne Towarzystwa w. Franciszka Salezego, Rzym 1986;
fundamentalne prawo w³asne salezjanów sk³ada siê z dwóch zbiorów, dalej cytujê Konstytucje lub
Regulaminy Ogólne. Zamiennie z pe³n¹ nazw¹ Towarzystwo w. Franciszka Salezego u¿ywa siê
nazwy skróconej Towarzystwo Salezjañskie lub Zgromadzenie Salezjañskie. W tradycji instytutu okrelenie prowincja zakonna zastêpowane jest terminem inspektoria, a prowincja³ zwany jest inspektorem.
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1. PRAWO POWSZECHNE KOCIO£A
1.1. Historia rad zakonnych
Potrzeba odpowiedniego i przemylanego zarz¹du od samego pocz¹tku ¿ycia
zakonnego prowadzi³a do skorzystania z pomocy zakonników wspomagaj¹cych
prze³o¿onego. Instytucja rad zakonnych siêga Regu³y w. Benedykta.
W Regule znajduje siê punkt O zwo³ywaniu braci na radê oraz O dziekanach
klasztornych2. Przy podejmowaniu wa¿nych decyzji, opat zwo³ywa³ ca³¹ wspólnotê, aby wys³uchaæ opinii wszystkich, tak¿e najm³odszych braci. Po wys³uchaniu rady i jej rozwa¿eniu, podejmowa³ decyzjê. W codziennym zarz¹dzie korzysta³ z pomocy starszych zakonników. W liczniejszych wspólnotach, Regu³a zaleca³a opatom ustanowienie dziekanów klasztornych i z³o¿enie na nich czêci
obowi¹zków prze³o¿onego klasztoru.
Tradycje zakonne stopniowo stawa³y siê powszechnym prawem stanowionym. Prawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. tak¿e zauwa¿y³
potrzebê istnienia rady, która wspomaga prze³o¿onego. Prawo kodeksowe nakazywa³o posiadanie rady przez najwy¿szego prze³o¿onego, prze³o¿onego kongregacji monastycznej, prze³o¿onego prowincji i domu uformowanego. Prze³o¿ony
powinien pytaæ radców o zgodê lub radê w wypadkach przewidzianych w konstytucjach zakonnych lub w prawie powszechnym Kocio³a3.
1.2. Aktualne normy prawa powszechnego
Wspó³czesne prawo Kocio³a bazuje m.in. na nauczaniu Soboru Watykañskiego II. Sobór wyszed³ naprzeciw potrzebie wspó³uczestnictwa w kierowaniu
Kocio³em na ró¿nych poziomach zarz¹du i w ró¿norakich organach kocielnych.
Partycypacja w zarz¹dzie jest widoczna w: synodzie biskupów, radzie kap³añskiej, kolegium konsultorów, radach ekonomicznych i duszpasterskich. Najczêciej s¹ to organy doradcze.
Natomiast rady zakonne w wiêkszym stopniu, ni¿ wymienione wy¿ej organy,
uczestnicz¹ w zarz¹dzie instytutem. Znacz¹ca ich rola zosta³a zapisana w soborowym dekrecie o ¿yciu zakonnym. Ojcowie soborowi w pierwszym rzêdzie zwra2 Por. wiêty Benedykt z Nursji, Regu³a. wiêty Grzegorz Wielki, Dialogi. Ksiêga druga, t³um.
A. widerkówna, wyd. 3, Kraków 2005, s. 5053, 118119.
3 Por. Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV
auctoritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis 1956, can. 516 § l; F. B¹czkowicz, Prawo
kanoniczne. Podrêcznik dla duchowieñstwa, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 634635, 644645; J. Ka³owski, Udzia³ prze³o¿onego instytutu ¿ycia konsekrowanego w radach, Prawo Kanoniczne
29(1986)34, s. 76.
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caj¹ uwagê na postawê wspó³odpowiedzialnoci cz³onków instytutów4. Odpowiedzialnoæ obejmuje nadto gremia zarz¹dzaj¹ce i doradcze. Kapitu³y i rady
niech wiernie wype³niaj¹ obowi¹zki kierownicze i niech na swój sposób wyra¿aj¹
wspóln¹ troskê wszystkich cz³onków o dobro ca³ej spo³ecznoci5.
Zagadnienie kapitu³ i rad zakonnych by³o nastêpnie obecne w prawie posoborowym, zw³aszcza w licie apostolskim Paw³a VI Ecclesiae sanctae. Papie¿
podkrela w nim istotn¹ rolê, jak¹ w przystosowanej odnowie zakonów maj¹ pe³niæ kapitu³y generalne (specjalne). W ich przygotowaniu rady generalne zakonów
mia³y zadbaæ o szerok¹ konsultacjê i wypowiedzenie siê wszystkich zakonników
nt. odnowy6. Organizacja kapitu³ i rad mia³a wyra¿aæ udzia³ wszystkich zakonników w trosce o dobro ca³ej wspólnoty, co ³¹czy siê m.in. z mo¿liwoci¹ udzia³u
w wyborach osób do tych¿e struktur zakonnych7.
Zagadnienie rad podejmuje równie¿ prawo powszechne Kocio³a. Kodeks
Prawa Kanonicznego stwierdza: prze³o¿eni powinni mieæ w³asn¹ radê, ustanowion¹ zgodnie z postanowieniami konstytucji, i korzystaæ z jej pomocy w wykonywaniu swojego urzêdu8. Prze³o¿eni wszystkich szczebli (zarz¹d generalny,
prowincji i lokalny) maj¹ korzystaæ z pomocy swojej rady. Rada jest tu organem
sta³ym, grup¹ osób, która towarzyszy prze³o¿onemu. Prze³o¿ony jest jej przewodnicz¹cym, zwo³uje j¹ i otwiera obrady, przedstawia porz¹dek spotkania, udziela
g³osu i zamyka obrady. Dzia³aj¹ca w duchu wspomnianej wczeniej partycypacji
rada zapewnia obiektywne i roztropne sprawowanie w³adzy9.
Postanowienia konstytucji ka¿dego instytutu zakonnego okrelaj¹ to wszystko, co dotyczy ustanowienia rady, cz³onków i ich kadencji, kompetencji i zasad
dzia³ania; w ten sposób unika siê niejasnoci i ewentualnych problemów prawnych10. Prawo w³asne stanowi tak¿e o charakterze dzia³ania rady przy niektórych
4 Skuteczna odnowa i w³aciwe przystosowanie do wspó³czesnoci mo¿e byæ dokonane tylko
przez wspó³pracê wszystkich cz³onków instytutu. ( ) W sprawach za, które odnosz¹ siê do egzystencji ca³ego instytutu, prze³o¿eni winni we w³aciwy sposób zasiêgaæ rady i wys³uchiwaæ jego
cz³onków. Dekret Soboru Watykañskiego II o przystosowanej do wspó³czesnoci odnowie ¿ycia
zakonnego Perfectae caritatis (28 padziernika 1965), w: Sobór Watykañski II, Konstytucje Dekrety Deklaracje, Poznañ 2002, s. 264275, nr 4; por. tam¿e, nr 14.
5 Tam¿e, nr 14.
6 Por. Pawe³ VI, List apostolski motu proprio. Normy i przepisy wykonawcze do dekretów
Soboru Watykañskiego II Ecclesiae sanctae (06 sierpnia 1966), w: ¯ycie konsekrowane w dokumentach Kocio³a od Vaticanum II do Vita consecrata, red. B. Hylla, Kraków 1998, s. 5159, nr 4.
7 Por. tam¿e, nr 18.
8 Kodeks Prawa Kanonicznego. Przek³ad polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu
[dalej: KPK 1983], Poznañ 1984, kan. 627 § 1.
9 Dzia³anie rady wyra¿a tak¿e troskê zakonników o dobro wspólne instytutu czy wspólnoty.
Por. KPK 1983, kan. 633 § 1.
10 Por. Kongregacja Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego,
¯ycie braterskie we wspólnocie Congregavit nos in unum Christi amor (02 lutego 1994), Z¹bki
1994, nr 51.
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aktach prawnych. Czêæ z nich wymaga wyra¿enia zgody rady, a inne opinii gremium doradczego. Oprócz wypadków okrelonych prawem powszechnym, w³asne prawo powinno ustaliæ sytuacje, w których do wa¿nego dzia³ania wymagana
jest zgoda lub rada, wyra¿ona zgodnie z postanowieniem kan. 12711.
Kompetencje rady zale¿¹ od prawa w³asnego instytutów zakonnych i mog¹
byæ ró¿ne. Bardziej mo¿e zostaæ zaakcentowana forma zarz¹du lub wspó³dzia³ania, lub tylko zwyk³ej konsultacji. Jednak¿e prze³o¿ony nie mo¿e byæ sprowadzony do roli wykonawcy postanowieñ rady. Wiêksza czy mniejsza rola rady nie
wyklucza sfery dzia³ania zastrze¿onej dla prze³o¿onego. Inaczej mówi¹c, nie dopuszcza siê kolegialnego sposobu sprawowania w³adzy zakonnej. Tak¹ interpretacjê pe³nienia funkcji prze³o¿onego potwierdza dokument Kongregacji Zakonów
i Instytutów wieckich z 1983 r. W³adza prze³o¿onego na jakimkolwiek szczeblu zwi¹zana jest z osob¹ i nie mo¿e byæ wykonywana przez grupê12. Tê sam¹
zasadê potwierdza adhortacja Jana Paw³a II Vita consecrata; prze³o¿ony wbrew
wspó³czesnym wp³ywom indywidualizmu mo¿e domagaæ siê pos³uszeñstwa od
podw³adnych13. Zarazem prze³o¿ony zabiega o wzrastanie braterstwa, które jest
owocem mi³oci uporz¹dkowanej. Dlatego rozwojowi ¿ycia braterskiego s³u¿y:
11 KPK 1983, kan. 627 § 2. Prawo powszechne w KPK 1983 stanowi o skorzystaniu z rady
w nastêpuj¹cych kanonach: 638 § 3, 647 § 12, 656 30, 665 § 1, 684 § 1 i 3, 686 1 i 3, 689 § 1, 690,
691 § 1, 694 § 2, 697 30, 699 § 1, 703. Bez dokonywania analizy tekstu, warto przytoczyæ wspomniany kan. 127 KPK 1983: § 1. Gdy prawo postanawia, ¿e prze³o¿ony do podjêcia czynnoci
potrzebuje zgody lub rady jakiego kolegium lub zespo³u osób, winien zwo³aæ kolegium lub zespó³,
zgodnie z postanowieniem kan. 166, chyba ¿e  gdy chodzi tylko o uzyskanie rady  inaczej zastrzega prawo partykularne lub w³asne. Do wa¿noci za aktów wymaga siê uzyskania zgody bezwzglêdnej
wiêkszoci tych, którzy s¹ obecni, albo wys³uchania rady wszystkich. § 2. Gdy ustawa postanawia,
¿e prze³o¿ony do podjêcia pewnych aktów potrzebuje zgody lub rady niektórych pojedynczych
osób, wtedy: 1° jeli jest wymagana zgoda, akt prze³o¿onego jest niewa¿ny bez zwrócenia siê o wyra¿enie zgody przez te osoby albo podjêty wbrew ich zdaniu lub którego z nich; 2° je¿eli jest
wymagana rada, niewa¿ny jest akt prze³o¿onego bez wys³uchania zdania tych osób. Wprawdzie
prze³o¿ony nie ma ¿adnego obowi¹zku pójæ za ich zdaniem, chocia¿by by³o zgodne, jednak¿e bez
przewa¿aj¹cego powodu  przez siebie ocenianego  nie powinien odstêpowaæ od wyra¿onego
przez nich zdania, zw³aszcza gdy jest zgodne. § 3. Wszyscy, których zgoda lub rada jest wymagana,
obowi¹zani s¹ szczerze wyraziæ swoje stanowisko, a tak¿e, gdy domaga siê tego wa¿noæ sprawy,
pilnie zachowaæ tajemnicê. Ten obowi¹zek mo¿e byæ urgowany przez prze³o¿onego.
12 Kongregacja Zakonów i Instytutów wieckich, Instrukcja: Istotne elementy nauczania Kocio³a na temat ¿ycia konsekrowanego w zastosowaniu do instytutów oddaj¹cych siê pracy apostolskiej (31 maja 1983), w: ¯ycie konsekrowane w dokumentach Kocio³a , s. 225251, § 43. W³adza
jest zwi¹zana z osob¹ i niepodzielna; ostatecznie to prze³o¿ony, korzystaj¹c z pomocy radnych
podejmuje decyzje. Por. tam¿e, nr 4950.
13 Por. Jan Pawe³ II, Posynodalna adhortacja apostolska o ¿yciu konsekrowanym i jego misji
w Kociele i w wiecie Vita consecrata (25 marca 1996), w: ¯ycie konsekrowane w dokumentach
Kocio³a , s. 454551, nr 43; Kongregacja Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia
Apostolskiego, Instrukcja: Rozpocz¹æ na nowo od Chrystusa. Odnowione zaanga¿owanie ¿ycia
konsekrowanego w trzecim tysi¹cleciu Ripartire da Cristo (19 maja 2002), Poznañ 2002, nr 14.
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pos³uga s³uchania i dialogu, troska o wk³ad wszystkich w dobro wspólne i rozeznawanie wspólnotowe14. Z tego wzglêdu, nale¿y szczegó³owo ustaliæ w prawie
w³asnym, kiedy prze³o¿ony jest zarazem cz³onkiem rady z prawem przewodniczenia, a kiedy przewodniczy jej obradom, ale nie bierze udzia³u w g³osowaniu15.
Ta ostatnia kwestia ³¹czy siê z interpretacj¹ prawa powszechnego. Cytowany
wy¿ej kan. 627 § 2 wprost odwo³uje siê do kan. 127, tj. do aktów prawnych, przy
których wymagana jest zgoda lub rada kolegium czy zespo³u osób. Mo¿na tu
rozwa¿aæ, czy tak podjêty akt  poprzedzony wyra¿eniem zgody lub rady  jest
kolegialny16. Przy braku jednoznacznego zapisu w konstytucjach, wi¹¿¹ca jest
odpowied Papieskiej Komisji Interpretacyjnej z 1985 r. Rzecz dotyczy³a w¹tpliwoci co do wyk³adni kan. 127 § l. Czy prze³o¿ony, prosz¹c o zgodê kolegium lub
zespo³u osób, mo¿e równie¿ g³osowaæ, a przy równoci g³osów przeciwstawnych
przewa¿yæ swoim g³osem? Odpowied Komisji by³a negatywna17. Zatem, kiedy
na mocy prawa powszechnego przed dokonaniem aktu prawnego prze³o¿ony jest
zobowi¹zany uzyskaæ zgodê rady, on sam nie jest jej cz³onkiem, nie uczestniczy
w g³osowaniu, ani nie posiada prawa do rozstrzygania swoim g³osem równoci
g³osów18. Uzyskanie zgody, albo wys³uchanie rady, stanowi tu o wa¿noci aktu
prawnego.
Do podjêcia niektórych aktów wystarcza obecnoæ czêci radnych, a przy
wa¿niejszych decyzjach obraduje pe³ny sk³ad rady. Praktyczn¹ sugesti¹ jest, aby
liczba jej cz³onków by³a nieparzysta. Wraz ze zwyczajnymi radami, dopuszcza
siê istnienie i zwo³ywanie rad nadzwyczajnych. Jest to przydatne zw³aszcza w przeprowadzaniu wa¿nych spraw instytutu lub prowincji. Rady nadzwyczajne s¹ u¿yteczne w wymiarze wymiany informacji i konsultacji19. Ka¿da z rad zakonnych
14

Por. Kongregacja Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego,
Instrukcja: Pos³uga w³adzy i pos³uszeñstwo Faciem tuam, Domine, requiram (11 maja 2008),
Kraków 2008, nr 20.
15 Por. E. Gambari, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, t³um. J.E. Bielecki, Kraków
1998, s. 663.
16 Por. B.W. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 2, cz. III, Lublin
1990, s. 82. Aktem kolegialnym, co jest wyranie zapisane w Kodeksie, jest wydalenie profesa
z instytutu. Por. KPK 1983, kan. 699 § 1.
17 Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Authentice Interpretando (14 maja 1985): De
Superiore eiusque consilio. D. Utrum cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere
consensu alicuis Collegii vel personarum coetus, ad normam can. 127, § l, ipse Superior ius habeat
ferendi suffragium cum aliis, saltem ad paritatem suffragiorum dirimendam. R. Negative, AAS
77(1985), s. 771.
18 B.W. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, s. 82. Por. R. Sobañski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Ksiêga I. Normy Ogólne, red. J. Krukowski, Poznañ
2003, s. 207210; J. Ka³owski, Udzia³ prze³o¿onego instytutu ¿ycia konsekrowanego w radach,
s. 7599.
19 Por. B.W. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, s. 83; E. Gambari, ¯ycie
zakonne po Soborze Watykañskim II, s. 664.
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umo¿liwia zaanga¿owanie wiêkszej liczby wspó³braci (sióstr) oraz bratersk¹ integracjê wspólnot.
2. PRAWO W£ASNE TOWARZYSTWA W. FRANCISZKA SALEZEGO
Prawo powszechne wymaga, aby prze³o¿onego wspiera³a rada ustanowiona
zgodnie z konstytucjami zakonnymi. W Towarzystwie w. Franciszka Salezego,
na ka¿dym szczeblu sprawowania w³adzy, wystêpuje rada. Kolejno zostan¹ omówione rady na poziomie zarz¹du generalnego, inspektorii oraz wspólnoty lokalnej.
2.1. Rada generalna
Normy dotycz¹ce rad ka¿dego poziomu s¹ zapisane w czêci czwartej Konstytucji (Pos³uga w³adzy w naszym Towarzystwie) oraz w czêci trzeciej Regulaminów Ogólnych. Wród zasad ogólnych wystêpuje najpierw stwierdzenie: zarz¹d centralny, inspektorialny i lokalny sprawuje prze³o¿ony, który ma w³adzê
zwyczajn¹ i jest wspomagany przez swoj¹ radê20. Generalnymi przes³ankami
dla dzia³ania rad s¹ zasady przywo³ane w Konstytucjach: uczestnictwo i wspó³odpowiedzialnoæ wszystkich cz³onków oraz pomocniczoæ i decentralizacja21.
Nadrzêdnym celem rady generalnej, w ³¹cznoci z prze³o¿onym generalnym,
jest pobudzanie wspó³braci do wiernoci charyzmatowi salezjañskiemu22. Rada
wspó³dzia³a z prze³o¿onym generalnym w animacji i zarz¹dzie ca³ym Zgromadzeniem Salezjañskim. Do jej zadañ nale¿y: wyodrêbniaæ i rozpatrywaæ problemy, które dotycz¹ wspólnego dobra Towarzystwa, podtrzymywaæ jednoæ bratersk¹ miêdzy ró¿nymi inspektoriami, troszczyæ siê o coraz sprawniejsz¹ organizacjê, aby siê realizowa³o pos³annictwo salezjañskie w wiecie23. Radcy s³u¿¹ sw¹
rad¹, bior¹ udzia³ w g³osowaniach, realizuj¹ zadania otrzymane od kapitu³y generalnej i prze³o¿onego generalnego. Dlatego maj¹ siedzibê w tym samym domu, co
ten ostatni24.
Nastêpnie Konstytucje salezjañskie wyliczaj¹ sytuacje, w których prze³o¿ony
generalny musi uzyskaæ zgodê swej rady. Chodzi o erygowanie inspektorii, otwie20 Konstytucje, art. 120. Prze³o¿ony posiada w³adzê zwyczajn¹ i osobist¹, ale nie wykonuje jej

w sposób autorytarny i absolutny. Dlatego wspomaga go rada, wspiera go w rozeznawaniu sytuacji
i podejmowaniu decyzji. Por. Program ¿ycia salezjanów Ksiêdza Bosko. Przewodnik po lekturze
Konstytucji Salezjañskich, Kraków 1997, s. 594.
21 Por. Konstytucje, art. 123124; Regulaminy Ogólne, nr. 103, 169.
22 Por. Konstytucje, art. 126. Prze³o¿ony generalny zwo³uje i przewodniczy radzie generalnej.
Por. tam¿e, art. 127. Historycznie, od 1874 do 1964 r., na okrelenie tej rady u¿ywano nazwy:
Kapitu³a Wy¿sza. Por. Program ¿ycia salezjanów Ksiêdza Bosko, s. 616.
23 Konstytucje, art. 130.
24 Por. tam¿e, art. 131.
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ranie i zamykanie domów lub zmianê przeznaczenia dzie³ ju¿ istniej¹cych, erygowanie nowicjatów, zwo³anie kapitu³y generalnej, zatwierdzenie uchwa³ inspektorialnych, ustanowienie konferencji inspektorii, mianowanie zastêpcy cz³onka rady
generalnej w razie mierci lub przeszkody, mianowanie sekretarza, prokuratora
i postulatora generalnego, mianowanie inspektorów, wyganiêcie urzêdu inspektorów, alienacjê dóbr nieruchomych i ruchomych, gdy stanowi¹ sta³¹ w³asnoæ
Zgromadzenia, okrelenie kwoty pieniê¿nej bêd¹cej w kompetencji inspektora25.
Wyliczone powy¿ej zagadnienia s¹ rozpatrywane na plenarnych posiedzeniach rady, przy pe³nym jej sk³adzie. Niekiedy potrzebna jest decyzja podjêta
w szybszym terminie. Wówczas prze³o¿ony generalny musi uzyskaæ zgodê radców, którzy s¹ obecni w domu generalnym, ale nie mo¿e byæ ich mniej ni¿ trzech.
Dotyczy to: dyspensy od profesji zakonnej czasowej, mianowanie radców inspektorialnych oraz udzielenia zezwolenia na niektóre operacje finansowe  wymienione w art. 188 Konstytucji26. W jednym przypadku, tj. wydalenia cz³onków
z Towarzystwa, prze³o¿ony generalny decyduje kolegialnie wraz ze sw¹ rad¹27;
tylko w tej jednej kwestii prze³o¿ony generalny oddaje swój g³os. W innych sytuacjach, kiedy zwraca siê o zgodê czy opiniê, nie g³osuje28. W innych wa¿nych
sprawach oraz ilekroæ uzna to za stosowne, prze³o¿ony generalny ma prawo do
wys³uchania zdania rady29.
Wa¿n¹ czêæ ka¿dego zarz¹du stanowi administracja dobrami doczesnymi.
Konstytucje powiêcaj¹ tej kwestii osobny punkt (nale¿y zaznaczyæ, ¿e sprawy
administracyjne ³¹cz¹ siê z dzia³alnoci¹ rad na ka¿dym poziomie w³adzy). Prze-

25 Por. Konstytucje, art. 132 § 1; 149, 162, 170; Konstytucje i Regulaminy Towarzystwa w.

Franciszka Salezego. Dodatek  nowe brzmienie artyku³ów (dalej: Konstytucjenowelizacja), art. 132
§ 1; przed nowelizacj¹ Konstytucji, art. 132 § 1 koñczy³ siê nastêpuj¹co: wszystkie inne przypadki
przewidziane przez prawo powszechne. Regulaminy Ogólne wyliczaj¹ ponadto sytuacje, kiedy
prze³o¿ony generalny musi uzyskaæ zgodê swej rady: na wszczêcie rozpraw s¹dowych mog¹cych
znies³awiæ Zgromadzenie, za³o¿enie prokur misyjnych o zasiêgu ca³ego Zgromadzenia, przyjêcie
parafii, zatwierdzenie inspektorialnego dyrektorium formacyjnego, mianowanie delegata dla jakiego sekretariatu centralnego, ustanowienie i wyznaczenie personelu oraz sposobu funkcjonowania
biur i konsult zwi¹zanych z rad¹ generaln¹, mianowanie delegata dla grupy inspektorii, zatwierdzenie decyzji wi¹¿¹cych, a uchwalonych przez konferencje inspektorialne, ustalenie sposobu konsultacji poprzedzaj¹cej mianowanie radców inspektorialnych, zatwierdzenie preliminarza bud¿etowego i bilansu rocznego przygotowanego przez ekonoma generalnego. Por. tam¿e, nr. 106, 154.
26 Por. Konstytucjenowelizacja, art. 132 § 2. Liczba radców, nie mniej ni¿ trzech, zosta³a
zmieniona. Wczeniej, Konstytucje stanowi³y: w liczbie nie mniejszej ni¿ piêciu, por. Konstytucje, art. 132 § 2.
27 Por. Konstytucje, art. 132 § 3.
28 Komentarz do Konstytucji Salezjañskich, wskazuj¹c, ¿e prze³o¿ony nie wchodzi w sk³ad
rady generalnej i nie g³osuje, odsy³a do wypowiedzi: Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici
Authentice Interpretando (14 maja 1985), por. Program ¿ycia salezjanów Ksiêdza Bosko, s. 617618.
29 Por. Konstytucje, art. 132 § 4.
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³o¿ony generalny potrzebuje zgody swojej rady na: nabywanie nieruchomoci,
dokonywanie ich alienacji i zmian oraz zak³adanie hipoteki, zaci¹ganie po¿yczek,
przyjmowanie spadków zobowi¹zuj¹cych do wiadczeñ, zapisów czy darowizn
(o spadkach bez obci¹¿eñ nale¿y tylko poinformowaæ), ustanawianie do¿ywocia,
stypendiów naukowych, zobowi¹zañ mszalnych, fundacji lub instytucji dobroczynnych, wznoszenie nowych budowli, burzenie istniej¹cych lub przeprowadzanie w nich powa¿nych zmian30. Dodaæ nale¿y, ¿e dobrami doczesnymi administruj¹ bezporednio ekonom generalny, inspektorialny i lokalny, ka¿dy w swoim
zakresie i pod kierownictwem swoich prze³o¿onych oraz rad31.
W sk³ad rady generalnej wchodz¹: wikariusz prze³o¿onego generalnego, radcy odpowiedzialni za poszczególne sektory i radcy regionalni32. Konstytucje wymieniaj¹ radców odpowiedzialnych za specjalne sektory: formacji, duszpasterstwa m³odzie¿owego, przekazu spo³ecznego, misji i finansowego (ekonom generalny)33. Radcy regionalni utrzymuj¹ ³¹cznoæ pomiêdzy zarz¹dem centralnym
a poszczególnymi inspektoriami i nawietlaj¹ sytuacjê lokaln¹ w domu generalnym34. Ponadto, radcy regionalni mog¹ wizytowaæ inspektorie, zwo³ywaæ zebrania inspektorów, rad inspektorialnych, aby w ten sposób okreliæ to, co jest po¿yteczne dla Zgromadzenia Salezjañskiego, Kocio³ów partykularnych i samych
inspektorii35.
Ustanowienie radców generalnych dokonuje siê na kapitule generalnej. Kapitu³a wybiera radców, ka¿dego w oddzielnym g³osowaniu; radców regionalnych
wybiera siê w oparciu o listy kandydatów, przygotowane przez kapitulnych z poszczególnych grup inspektorii36. O wyborze decyduje bezwzglêdna wiêkszoæ
30

Por. tam¿e, art. 188189.
Por. tam¿e, art. 190. Ekonom generalny przedk³ada sprawozdania z zarz¹du prze³o¿onemu
generalnemu i jego radzie. Por. Regulaminy Ogólne, nr. 192. Por. te¿ A. Domaszk, Funkcja ekonoma w prawe w³asnym Towarzystwa w. Franciszka Salezego, Seminare. Poszukiwania naukowe
27(2010), s. 6375.
32 Por. Konstytucje, art. 133; Konstytucjenowelizacja, art. 133. Szersze omówienie funkcji
radców generalnych oraz historyczny rozwój zagadnienia, por. Program ¿ycia salezjanów Ksiêdza
Bosko, s. 618630.
33 Konstytucje reguluj¹ zadania w³asne radców odpowiedzialnych za poszczególne sektory.
Por. Konstytucje, art. 134139; Konstytucjenowelizacja, art. 134, 137. Po nowelizacji dokonanej
przez Kapitu³ê Generaln¹ 25, odpowiedzialnoæ za animacjê Rodziny Salezjañskiej ponosi wikariusz prze³o¿onego generalnego.
34 Por. Konstytucje, art. 140.
35 Por. Regulaminy Ogólne, nr. 135. Równie¿ radcy troszcz¹ siê o wiêzi pomiêdzy wspó³braæmi i ró¿nymi strukturami salezjañskimi, o sprawy zainteresowanych inspektorii oraz struktury miêdzyinspektorialne, jak i dokumentacjê dotycz¹c¹ regionu. Por. tam¿e, nr. 136137.
36 Por. Konstytucje, art. 141 § 1, 147. W kapitule generalnej bior¹ udzia³ cz³onkowie rady
generalnej (z prawem g³osu), tak ustêpuj¹cy z urzêdu, jak i nowo wybrani radcy. Por. tam¿e, art. 151,
nr. 3. Wybór radców dokonuje siê w duchu wiary i poczuciu odpowiedzialnoci za Zgromadzenie
31
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g³osów37. Od kandydatów na radców wymaga siê, by byli profesami wieczystymi
od przynajmniej dziesiêciu lat, a wikariusz prze³o¿onego generalnego musi byæ
ponadto kap³anem38. Kadencja trwa szeæ lat, radcy mog¹ byæ jeden raz ponownie wybrani; mieræ radcy lub bezwzglêdna przeszkoda w dzia³aniu uprawnia prze³o¿onego generalnego do powierzenia urzêdu innemu wspó³bratu na czas up³ywu
szecioletniej kadencji39. Pomocnicz¹ pos³ugê notariusza wzglêdem rady pe³ni
sekretarz generalny. Bierze on udzia³ w posiedzeniach rady, protoko³uj¹c obrady,
ale nie posiada prawa g³osu40. W wype³nieniu powierzonych zadañ, radców wspiera
zaplecze w postaci biur, konsult i sekretariatów. Ich personel i sposoby dzia³ania
zale¿¹ od decyzji prze³o¿onego generalnego za zgod¹ jego rady41.
Strukturami porednimi, z którymi szczególnie wspó³pracuj¹ radcy regionalni, s¹ grupy inspektorii (regiony). U³atwiaj¹ one kontakty pomiêdzy inspektoriami a prze³o¿onym generalnym oraz miêdzy samymi inspektoriami. Ich ustanowienia dokonuje kapitu³a generalna, która zarazem dokonuje wyboru okrelonych radców regionalnych42. W razie potrzeby, mniejsze grupy inspektorii mo¿na
³¹czyæ w delegacje, dla których prze³o¿ony generalny za zgod¹ swej rady mianuje
delegata osobistego, okrelaj¹c zarazem jego obowi¹zki43.

Salezjañskie, st¹d poprzedza siê go modlitw¹ i rozeznaniem. Por. Regulaminy Ogólne, nr. 127128.
Kapitu³a Generalna 26 zmieni³a nr. 128 Regulaminów Ogólnych: wspó³bracia z regionu, po tajnym
g³osowaniu, wskazuj¹ tylko jednego kandydata na radcê regionalnego. Por. XXVI Kapitu³a Generalna Salezjanów Ksiêdza Bosko Da mihi animas cetera tolle, Dokumenty Kapitulne, Rzym,
23.0212.04.2008, s. 79.
37 Por. Konstytucje, art. 153. Zagadnienie wyborów i procedur z tym zwi¹zanych, por. A. Domaszk, Wybory w prawie w³asnym Towarzystwa w. Franciszka Salezego, Seminare. Poszukiwania
naukowe 26(2009), s. 115126.
38 Por. Konstytucje, art. 141 § 2.
39 Por. tam¿e, art. 142. W razie mierci lub ust¹pienia prze³o¿onego generalnego, jego wikariusz przejmuje tymczasowe rz¹dy i nastêpnie, w porozumieniu z innymi cz³onkami rady, zwo³uje
kapitu³ê generaln¹, celem wyboru prze³o¿onego i nowej rady. Por. tam¿e, art. 143; por. tak¿e Konstytucjenowelizacja, art. 142.
40 Odpowiada on ponadto za prace sekretariatu i centralne archiwum Zgromadzenia Salezjañskiego; jest mianowany (ad nutum) przez prze³o¿onego generalnego za zgod¹ rady. Por. Konstytucje, art. 144. Prze³o¿ony generalny w podobny sposób mianuje za zgod¹ swej rady równie¿ prokuratora (odpowiada za kontakty ze Stolic¹ Apostolsk¹) i postulatora generalnego. Por. tam¿e, art.145.
41 Por. Regulaminy Ogólne, nr. 107108.
42 Por. Konstytucje, art. 154. Wewn¹trz grupy (regionu) mo¿na utworzyæ jedn¹ lub wiêcej
konferencji inspektorii; ich ustanowienia dokonuje prze³o¿ony generalny za zgod¹ swej rady. Por.
tam¿e, art. 155. Konferencja inspektorii spotyka siê przynajmniej raz w roku, by studiowaæ sprawy
duszpasterskie oraz koordynowaæ wspóln¹ dzia³alnoæ salezjañsk¹. Konferencji przewodniczy radca regionalny, a uchwa³y posiadaj¹ zasadniczo charakter orientacyjny. Por. Regulaminy Ogólne,
nr. 139142.
43 Por. tam¿e, nr. 138.
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2.2. Rady inspektorialne
Prze³o¿onego inspektorii (inspektora) we wszystkim, co dotyczy animacji
i zarz¹du, wspiera rada inspektorialna. Zwo³uje j¹ i przewodniczy inspektor. W jej
sk³ad wchodz¹: wikariusz, ekonom inspektorialny i w drodze zwyczajnej trzech
do piêciu radców44.
Inspektor powinien wys³uchaæ zdania radców w sprawach wiêkszej wagi45.
Natomiast musi koniecznie uzyskaæ zgodê rady w nastêpuj¹cych przypadkach:
dopuszczenie do nowicjatu, profesji, pos³ug i wiêceñ, mianowanie dyrektora lub
jego przeniesienie, mianowanie mistrza nowicjatu, ustanowienie delegacji inspektorialnych i mianowanie delegatów, przed³o¿enie proby do prze³o¿onego generalnego o otwarcie lub zamkniêcie domów oraz zmianê celów dzie³a czy prowadzenie dzie³ nadzwyczajnych, zwo³anie nadzwyczajnej kapitu³y inspektorialnej,
przeprowadzenie operacji finansowych (wyliczonych w art. 188 Konstytucji),
okrelenie sektorów dzia³alnoci wspólnot posiadaj¹cych przedstawicieli w radach lokalnych, zmianê zwyczajnych struktur i funkcji wewn¹trz wspólnot lokalnych, zezwolenie wspó³braciom na przebywanie poza domem zakonnym46. Radcy inspektorialni bior¹ udzia³, z prawem g³osu, w kapitule inspektorialnej. Na
44

Konstytucje, art. 164. Por. tam¿e, art. 161. Inspektor troszczy siê o ³¹cznoæ miêdzy inspektori¹ a prze³o¿onym generalnym i jego rad¹. Por. Regulaminy Ogólne, nr. 144. Inspektor zwo³uje
sw¹ radê przynajmniej raz w miesi¹cu. Por. tam¿e, nr. 155.
45 Por. Konstytucje, art. 165. Inspektor w razie potrzeby mo¿e skierowaæ wspó³brata do innej
inspektorii (tymczasowo); czyni to za wiedz¹ swojej rady, a wiêc wys³uchawszy opinii radców.
Por. Regulaminy Ogólne, nr. 151. Inne sytuacje, kiedy inspektor winien wys³uchaæ swojej rady s¹
nastêpuj¹ce: wybór i przygotowanie wychowawców dla wspólnot formacyjnych, wybór proboszczów, mianowanie sekretarza inspektorialnego, tworzenie urzêdów, sekretariatów i komisji na szczeblu inspektorialnym, wszczêcie procesu o wydalenie wspó³brata. Por. tam¿e, nr. 157, nr. 160. Przed
omówieniem zagadnieñ dotycz¹cych jakiego domu zakonnego, nale¿y zapoznaæ siê ze zdaniem
tej¿e wspólnoty. Por. tam¿e, nr. 158.
46 Por. Konstytucje, art. 165; przy delegacjach inspektorialnych, por. tam¿e, art. 159; zwo³anie
nadzwyczajnej kapitu³y, por. tam¿e, art. 172; okrelenie reprezentacji sektorów dzia³alnoci w radzie lokalnej, por. tam¿e, nr. 180. Przed uzyskaniem zezwolenia prze³o¿onego generalnego na operacje wyliczone w art. 188 Konstytucji, nale¿y przedstawiæ pe³n¹ dokumentacjê z opini¹ inspektora
i jego rady. Por. tam¿e, art. 188. Zgoda rady inspektorialnej jest wymagana ponadto w nastêpuj¹cych sprawach: zezwolenie na prowadzenie szkó³ koedukacyjnych, sporz¹dzanie umów z ordynariuszami miejsca, z instytucjami kocielnymi i cywilnymi, ustanowienie prokur misyjnych, zezwolenie wspó³bratu na pracê w instytucjach niesalezjañskich, przeniesienie siedziby inspektorii, mianowanie kierownika kapitu³y inspektorialnej oraz zaproszenie na ni¹ rzeczoznawców i obserwatorów,
ustalenie sposobu konsultacji poprzedzaj¹cej mianowanie dyrektorów, przeniesienie dyrektora na
inny urz¹d przed zakoñczeniem kadencji, zwrócenie siê z prob¹ o zezwolenia na operacje finansowe wyliczone w art. 188 Konstytucji, zatwierdzenie preliminarza bud¿etowego i bilansu rocznego
inspektorii, ustalenie wysokoci wiadczeñ ze wspólnot lokalnych na potrzeby inspektorii, zezwolenie na dokonywanie zmian i decyzje ekonomiczne lub inne o wiêkszym znaczeniu w domach
inspektorii. Por. Regulaminy Ogólne, nr. 153, 156, 168, 170171, 193, 197. Kapitu³a Generalna 26,
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wzór rady inspektorialnej, podobna struktura wystêpuje w jednostce mniejszej od
inspektorii, tj. w wizytatorii47.
Od kandydatów na radców w inspektorii wymaga siê, aby byli profesami
wieczystymi, od co najmniej piêciu lat oraz by nie znajdowali siê na etapie formacji pocz¹tkowej; a od wikariusza inspektora wymaga siê ponadto, by by³ kap³anem48. W odró¿nieniu od radców generalnych, którzy s¹ wybierani, na poziomie
inspektorii nastêpuje mianowanie. Na wniosek inspektora, prze³o¿ony generalny
mianuje ich, za zgod¹ swej rady; decyzjê poprzedza konsultacja wród wspó³braci inspektorii49. Zwyczajna kadencja trwa trzy lata; po niej mog¹ byæ potwierdzeni na kolejny okres, ale mo¿na ich zwolniæ w trakcie trzechlecia50. Prawo w³asne
zawiera osobne punkty powiêcone zadaniom wikariusza inspektora oraz ekonoma inspektorialnego51. Ten ostatni okresowo informuje inspektora i jego radê o swej
dzia³alnoci, przygotowuje preliminarz bud¿etowy i bilans roczny do zatwierdzenia52. Prawo Towarzystwa Salezjañskiego nie precyzuje, za wyj¹tkiem wikariusza i ekonoma, obowi¹zków przypisanych radcom. Ich ustanowienie i zakres obowi¹zków zale¿y od lokalnej sytuacji i potrzeb inspektorii. W s³u¿bie inspektora
i jego rady pracuje sekretarz inspektorialny. Uczestniczy w posiedzeniach rady,
bez prawa g³osu, sporz¹dza protokó³y z obrad, odpowiada za archiwum inspektorialne; po wys³uchaniu zdania rady, mianuje go inspektor i pozostaje do odwo³ania (ad nutum)53.
2.3. Rady wspólnot lokalnych
Prze³o¿ony lokalny zwany dyrektorem kieruje wspólnot¹ we wspó³pracy ze
swoj¹ rad¹, która wspiera go w animacji i zarz¹dzie; dyrektor zwo³uje radê i jej
przewodniczy54. Rada bardziej ni¿ organem administracyjnym, jest grup¹ wspó³braci, którzy dziel¹ wraz z dyrektorem odpowiedzialnoæ za pos³annictwo wspólnoty55. Cz³onkami rady s¹: wikariusz i ekonom wspólnoty, wspó³bracia odpowiebior¹c pod uwagê ró¿norodnoæ prowadzonych dzie³ i sposobów ich zarz¹dzania, zdecydowa³a, aby
inspektor za zgod¹ swej rady móg³ powierzyæ zarz¹d dzie³ osobom wieckim oraz okreli³ w tym
wypadku zasady kompetencji, kadencji, mianowania, itp. Por. XXVI Kapitu³a Generalna Salezjanów Ksiêdza Bosko, s. 80. Jeli kapitu³a inspektorialna tak zdecyduje, to inspektor ze sw¹ rad¹
opracuj¹ przepisy dotycz¹ce administracji. Por. Regulaminy Ogólne, nr. 190.
47 Por. Konstytucje, art. 158.
48 Por. tam¿e, art. 166.
49 Por. tam¿e, art. 167.
50 Por. tam¿e, art. 167.
51 Por. tam¿e, art. 168169.
52 Por. Regulaminy Ogólne, nr. 196; bilans finansowy, po podpisaniu przez inspektora i jego
radców, jest przesy³any do ekonoma generalnego, por. tam¿e.
53 Por. tam¿e, nr. 159.
54 Por. Konstytucje, art. 176, 178; Regulaminy Ogólne, nr. 173.
55 Por. Program ¿ycia salezjanów Ksiêdza Bosko, s. 664.
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dzialni za wa¿niejsze sektory dzia³alnoci oraz jeden lub wiêcej wspó³braci wybieranych przez coroczne zebranie wspó³braci, gdy jest ich wiêksza liczba56. Radcami we wspólnocie lokalnej mog¹ byæ wspó³bracia o lubach wieczystych, którzy
zakoñczyli okres formacji pocz¹tkowej57. Wikariusza, ekonoma i odpowiedzialnych za g³ówne sektory ¿ycia wspólnoty mianuje inspektor, po wys³uchaniu zdania dyrektora58. Okazjê do spotkania rady lokalnej z inspektorem stanowi coroczna wizytacja we wspólnocie, podczas której dokonuje siê przegl¹du obserwancji
zakonnej, wiadectwa ¿ycia, pracy apostolskiej i spraw ekonomicznych59.
Dyrektor musi uzyskaæ zgodê swojej rady w nastêpuj¹cych sytuacjach: zatwierdzenie rocznego programu ¿ycia i dzia³alnoci wspólnoty, przedstawienie
inspektorowi propozycji istotnych zmian w charakterze dzie³a, zatwierdzenie preliminarza bud¿etowego i bilansu wydatków wspólnoty, dokonanie operacji finansowych (wyliczonych w art. 188 Konstytucji) oraz okrelenie zwyczajnej czêstotliwoci spotkañ samej rady60. Rada winna siê zbieraæ przynajmniej raz w miesi¹cu, ale nale¿y j¹ tak¿e zwo³aæ, ilekroæ dyrektor uzna to za konieczne, lub na
ka¿dorazowy wniosek co najmniej jednej trzeciej jej cz³onków61. Zgodnie z zasad¹ roztropnoci, Konstytucje formu³uj¹ ogóln¹ myl, ¿eby dyrektor w innych wa¿nych sprawach zasiêga³ zdania swej rady62. Dyrektor zwo³uje radców i zasiêga
ich rady lub zgody, ale sam nie g³osuje. Odrêbny przypadek stanowi¹ dopuszczenia do profesji i wiêceñ. Osob¹ dopuszczaj¹c¹ jest inspektor za zgod¹ swojej
rady. Wpierw wys³uchuje opinii dyrektora wspólnoty i jego rady. Wówczas dy56 Por. Konstytucje, art. 179. Obowi¹zki wikariusza i ekonoma we wspólnocie lokalnej, por.
tam¿e, art. 183184; z kolei zadania odpowiedzialnych za g³ówne sektory pos³ugi wspólnoty lokalnej okrela kapitu³a inspektorialna, por. tam¿e, art. 185. Ekonom pe³ni pos³ugê w relacji zale¿noci
od dyrektora i jego rady, por. Regulaminy Ogólne, nr. 198.
57 Por. Konstytucje, art. 178.
58 Por. Regulaminy Ogólne, nr. 183. Prawo w³asne nie okrela czasu kadencji radców we wspólnocie lokalnej. Wyznaczone funkcje mog¹ pe³niæ przez czas nieokrelony, albo zale¿nie od pe³nionego zadania, np. dopóki wspó³brat jest ekonomem. Kapitu³a Generalna 26 zezwoli³a, aby inspektor, jeli jest taka koniecznoæ, móg³ mianowaæ ekonomem lokalnym osobê wieck¹. W takiej sytuacji, ekonom na zaproszenie dyrektora wspólnoty uczestniczy w spotkaniu rady domu, ale bez prawa
g³osu. Por. XXVI Kapitu³a Generalna Salezjanów Ksiêdza Bosko, s. 8081.
59 Por. Regulaminy Ogólne, nr. 146 pkt. 2.
60 Por. Konstytucje, art. 181. Przed uzyskaniem zezwolenia prze³o¿onego generalnego na operacje wyliczone w art. 188 Konstytucji, nale¿y przedstawiæ pe³n¹ dokumentacjê z opini¹ dyrektora
i jego rady. Por. tam¿e, art. 188. Wprowadzanie wiêkszych zmian w ekonomii domu wymaga zgody
rady lokalnej, a nastêpnie upowa¿nienia inspektora i jego rady. Por. Regulaminy Ogólne, nr 200.
61 Por. tam¿e, nr 180. Z zebrania rady sporz¹dza siê protokó³ przechowywany w domowym
archiwum; nale¿y poinformowaæ pozosta³ych wspó³braci o podjêtych decyzjach, które jednoczenie
zobowi¹zuj¹ radnych do zachowania nale¿nego szacunku i dyskrecji wzglêdem osób. Por. tam¿e.
62 Por. Konstytucje, art. 181. Dokonywanie zmian we zwyczajnych strukturach i funkcjach
wewn¹trz wspólnoty poprzedza wys³uchanie samej wspólnoty, wiêc równie¿ radców. Po tych konsultacjach, inspektor za zgod¹ swej rady przeprowadza modyfikacje. Por. tam¿e, art. 182; por. tak¿e
Regulaminy Ogólne, nr 173.
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rektor domu zakonnego mo¿e g³osowaæ razem z rad¹, ale mo¿e równie¿ oddzielnie podaæ inspektorowi swoj¹ osobist¹ opiniê63. Nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e jeli
w ma³ych wspólnotach nie ma rady, to dyrektor winien zasiêgaæ opinii inspektora
w tych sprawach, dla których wymagana jest wg Konstytucji rada czy zgoda64.
Form¹ wspó³odpowiedzialnoci, która gromadzi wszystkich wspó³braci nale¿¹cych do okrelonej wspólnoty lokalnej, jest zebranie wspó³braci. Zwo³uje je
i przewodniczy dyrektor, a celem jest zasiêgniêcie opinii nt. g³ównych zagadnieñ
¿ycia i dzia³alnoci wspólnoty, opracowanie corocznego programu ¿ycia oraz dzia³añ wychowawczoduszpasterskich, rozwa¿enie spraw ekonomicznych i ubóstwa
wspólnotowego65. Ekonom lokalny relacjonuje sw¹ dzia³alnoæ dyrektorowi wraz
z jego rad¹, ale tak¿e ca³ej wspólnocie, m.in. przy omawianiu planów i bilansów
finansowych66.
ZAKOÑCZENIE
Prawo w³asne Towarzystwa w. Franciszka Salezego w wyrany sposób odnosi siê do zagadnienia rad zakonnych. Wystêpuj¹ one na ka¿dym szczeblu sprawowania w³adzy. Konstytucje i Regulaminy Ogólne wskazuj¹ sytuacje, kiedy rady
wspieraj¹ prze³o¿onych. Zarazem, w obu zbiorach prawa w³asnego s¹ wymienione przypadki, kiedy potrzebna jest zgoda lub rada tych¿e gremiów do podjêcia
aktów prawnych.
Zasadniczo prze³o¿ony zwraca siê do rady, ale sam nie g³osuje. Jedyny jednoznaczny przypadek dzia³ania kolegialnego, który jest ustanowiony w Konstytucjach, dotyczy wydalenia profesa. Wówczas prze³o¿ony generalny równie¿ oddaje swój g³os. Druga, ale fakultatywna sytuacja, jest zwi¹zana z dopuszczeniami
do profesji i wiêceñ. Dyrektor domu mo¿e g³osowaæ ze swoj¹ rad¹ lub oddzielnie podaæ inspektorowi w³asn¹ opiniê.
Prawo pod¹¿a za ¿yciem. Dlatego widoczna jest dynamika rozwoju prawa
w³asnego, m.in. w decyzjach ostatnich kapitu³ generalnych. Wydaje siê, ¿e istnieje potrzeba wznowienia wydania Konstytucji i Regulaminów Ogólnych w jêzyku
polskim, które uwzglêdni zaistnia³e zmiany. By³aby to tak¿e okazja do doprecyzowania jêzyka, poniewa¿ wystêpuj¹ w prawie w³asnym sformu³owania, które mo¿na
by oddaæ inaczej. Czy skierowanie wspó³brata do innej inspektorii dokonane za
wiedz¹ swojej rady oznacza tylko jej powiadomienie czy równie¿ wys³uchanie
63 Program ¿ycia salezjanów Ksiêdza Bosko, s. 664; ta sytuacja, wyra¿ona w oficjalnym komentarzu do Konstytucji Salezjañskich, by³aby drugim, choæ fakultatywnym, dzia³aniem kolegialnym w prawie w³asnym. Dopuszczenia do profesji i wiêceñ, por. Konstytucje, art. 108.
64 Por. Regulaminy Ogólne, nr 181.
65 Por. Konstytucje, art. 186; zebranie wspó³braci wybiera ponadto delegata na kapitu³ê inspektorialn¹ oraz cz³onka rady lokalnej, jeli jest to dopuszczone przez inspektora. Por. tam¿e; Regulaminy Ogólne, nr 184.
66 Por. tam¿e, nr 202.
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opinii radców? W innym miejscu jest mowa o tym, ¿e dyrektor i ekonom domu
zakonnego nie mog¹ wprowadzaæ wiêkszych zmian ekonomicznych bez upowa¿nienia inspektora i jego rady. Czy chodzi tu o zgodê rady?
Podsumowuj¹c, prawnie okrelone zadania rad odpowiadaj¹ myli Kocio³a
o wspó³odpowiedzialnoci zakonników za dobro wspólne. Jednoczenie, zaanga¿owanie radców efektywnie wspomaga zarz¹d na ka¿dym szczeblu organizacji
instytutu. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ troskê wszystkich wspó³braci o realizacjê misji
salezjañskiej oraz mo¿noæ wyra¿ania opinii, na zebraniach ca³ej wspólnoty.
GOVERNING AND RESPONSIBILITY BODIES  COUNCILS
IN THE PARTICULAR LAW OF THE SOCIETY OF ST FRANCIS DE SALES
Summary
The history of councils which assist superiors dates back to the origins of monastic life, i.e. St
Benedicts Rule. The Second Vatican Council recognized the importance of governing and responsibility bodies, especially in religious life. The particular law of the Society of St. Francis de Sales
clearly refers to the issue of religious councils which are found on every authority level.
The article presents a short history of this issue. It also provides information about the norms
of the common law of the Catholic Church regarding religious councils. In the second part of the
article, the norms of the Salesian particular law are explained against the background of theological
and legal premises.
The Salesian Constitutions regulate the way councils support superiors. In some of the cases
mentioned in the article, councils approval or advice is necessary to adopt legal acts. In principle,
the superior turns to the council but does not vote himself. The only case of collegial action provided
for in the Constitutions concerns the dismissal of members. Then the superior general also votes.
The law follows life and some dynamics can be seen in the development of the particular law,
among others in the decisions of recent general chapters. It seems that it is necessary to reissue the
Constitutions and the General Regulations in Polish to include these changes. This would also be an
opportunity to clarify the language.
To sum up, the tasks of councils specified by the law and the actual ministry of the religious
who are members of councils are in keeping with the shared responsibility of the religious for their
common good, an idea endorsed by the Church. At the same time councilors commitment effectively supports the board at every level of congregational organization.
Keywords: religious rule, religious council, Salesians, Salesian councils, general council, provincial council, local council
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