Łódź, dnia 23 kwietnia 2013 roku
Abp – 03 – 686/13

Statut Rady do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej

Rozdział I – Postanowienia Ogólne
§1
Rada do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej, zwana dalej Radą, jest organem
doradczym, wspierającym Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego w zarządzaniu dobrami
doczesnymi archidiecezji (por. kan. 492 § 1 KPK).
§2
Rada działa na podstawie:
1. dekretu Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego z dnia 22 stycznia 2013
o ustanowieniu Rady do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej,
2. przepisów prawa kanonicznego powszechnego i partykularnego,
3. niniejszego statutu,
4. regulaminu pracy Rady.

Rozdział II – Skład Rady i obowiązki jej członków
§3
Rada składa się z 5-7 osób biegłych i kompetentnych w sprawach ekonomiczno-finansowych oraz
przepisach prawa polskiego.
§4
Członkami Rady mogą być zarówno duchowni, jak i świeccy, odznaczający się uczciwością,
prawością i cieszący się nienaganną opinią.
§5
Członków Rady i jej przewodniczącego powołuje Arcybiskup Metropolita.
§6
Członkami Rady nie mogą być krewni lub powinowaci Arcybiskupa Metropolity
do czwartego stopnia (por. kan. 492 § 3 KPK).
§7
Członkiem Rady nie może być Ekonom Archidiecezji oraz – o ile jest ustanowiony –
Wiceekonom, natomiast winni oni – w razie potrzeby – uczestniczyć w jej posiedzeniach
z głosem doradczym oraz podczas składania sprawozdań (por. kan. 492 § 3 KPK).
§8
Członkowie Rady są mianowani na okres 5 lat, po upływie tego okresu mogą być mianowaniu
na dalsze pięciolecia (por. kan. 494 § 4 KPK).
§9
Rada wybiera ze swego grona Sekretarza Rady i przedstawia do zatwierdzenia Arcybiskupowi.
§ 10
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Zebrania, podczas których obecny jest Arcybiskup Metropolita, odbywają się pod jego
przewodnictwem (por. kan. 492 § 1 KPK).
§ 11
Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1. upływu kadencji,
2. śmierci członka,
3. pisemnej rezygnacji członka przyjętej przez Arcybiskupa Metropolitę,
4. odwołania – w uzasadnionych przypadkach i z ważnych powodów – przez Arcybiskupa
Metropolitę z funkcji członka Rady.
§ 12
Udział członków Rady w rozpatrywaniu spraw i podejmowaniu rozstrzygnięć na posiedzeniu
Rady jest obowiązkowy.
§ 13
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może zwolnić członka Rady
z obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Rady.
§ 14
Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Rady ekspertów i korzystać z ich opinii.
§ 15
Członkowie Rady pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.
§ 16
Informacje uzyskane wskutek działalności Rady są poufne. Przestrzeganie poufności stanowi
obowiązek członka Rady także po wygaśnięciu mandatu.

Rozdział III – Zadania Rady
§ 17
Zadaniem Rady jest:
1. opiniowanie kandydata na Ekonoma Archidiecezji oraz – o ile zachodzi potrzeba ustanowienia
– Wiceekonoma (por. kan. 494 § 1-2 KPK),
2. wybór Ekonoma Archidiecezji w przypadku, gdyby Ekonom został wybrany na administratora
Archidiecezji (por. kan. 423 § 2 KPK),
3. przygotowanie wraz z Ekonomem Archidiecezji preliminarza przychodów i wydatków
Archidiecezji na rok następny (por. kan. 493 KPK; III Synod Archidiecezji Łódzkiej art.9),
4. zatwierdzenie bilansu przychodów i rozchodów Archidiecezji za rok ubiegły (por. kan. 493
KPK; III Synod Archidiecezji Łódzkiej art.9),
5. wydawanie opinii przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji ogólnodiecezjalnych
(III Synod Archidiecezji Łódzkiej art.9),
6. proponowanie wysokości świadczeń ze strony parafii i duchownych na rzecz instytucji
Archidiecezji, Seminarium Duchownego, Caritas, misji, kapłańskiej pomocy bratniej oraz dzieł
kościelnych określonych w dekrecie ekonomicznym Archidiecezji,
7. sprawdzanie corocznych sprawozdań finansowych przedkładanych Arcybiskupowi
Metropolicie przez zarządców dóbr kościelnych, zarówno duchownych jak i świeckich (por. kan.
1287 § 1 KPK) oraz w razie potrzeby podjęcie decyzji o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego,
8. sprawdzanie sprawozdań parafii, którym udzielono dotacji bądź zwolniono z podatków w roku
sprawozdawczym.
§ 18
Arcybiskup Metropolita zobowiązany jest do wysłuchania opinii Rady w następujących sprawach:
1. przed mianowaniem i odwołaniem Ekonoma oraz Wiceekonoma Archidiecezji (por. kan. 494
§ 1-2 KPK),
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2. przed podjęciem decyzji dotyczącej spraw ekonomicznych o większym znaczeniu ze względu
na stan ekonomiczny Archidiecezji (por. kan. 1277 KPK),
3. przy określeniu czynności przekraczających granice i sposób zwyczajnego zarządzania
w odniesieniu do podległych mu osób prawnych (por. kan. 1281 § 2 KPK),
4. przed nałożeniem podatku na publiczne osoby prawne podległe jego władzy, dla pokrycia
potrzeb diecezjalnych (por. kan. 1263 KPK),
5. przed lokowaniem pieniędzy i dóbr ruchomych stanowiących dotację na rzecz pobożnych
fundacji (por. kan. 1305 KPK),
6. przy redukcji zobowiązań na cele pobożne, z wyjątkiem redukcji zobowiązań mszalnych
(por. kan. 1310 § 2 KPK).
§ 19
Arcybiskup Metropolita zobowiązany jest do uzyskania zgody członków Rady w następujących
sprawach:
1. przy podejmowaniu aktów dotyczących nadzwyczajnego zarządzania ze względu na materialny
stan Archidiecezji (por. kan. 1277 KPK),
2. przy alienacji dóbr doczesnych należących do Archidiecezji, których wartość mieści się
w ramach pomiędzy najniższą a najwyższą sumą ustaloną aktualnie przez Konferencję Episkopatu
Polski (por. kan. 1292 § 1 KPK).
§ 20
Szczegółowy sposób działania Rady, a zwłaszcza procedurę wyrażania przez nią opinii w sprawie
aktów zarządu o większym znaczeniu oraz zgody w sprawie nadzwyczajnego zarządu i alienacji
określa Regulamin pracy Rady.

Rozdział IV – Przepisy końcowe
§ 21
Zmiany niniejszego Statutu może dokonać Arcybiskup Metropolita Łódzki z własnej inicjatywy
lub na wniosek 2/3 członków Rady.
§ 22
Dotychczasowy statut Rady do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej traci moc z dniem
ogłoszenia niniejszego Statutu.
§ 23
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
Ks. Zbigniew Tracz
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